
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Економіко-технологічний інститут імені Роберта 
Ельворті

Освітня програма 34898 Менеджмент

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 073 Менеджмент

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 224

Повна назва ЗВО Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті

Ідентифікаційний код ЗВО 13772135

ПІБ керівника ЗВО Василенко Ігор Миколайович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.eti.kr.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/224

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 34898

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

кафедра маркетингу, менеджменту та економіки (перейменування 
кафедри "Маркетингу та менеджменту" згідно наказу № 68/ОД від 
05.08.2021 р.)

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

Кафедра фінансів та бухгалтерського обліку Кафедра соціально-
гуманітарних дисциплін Кафедра прикладної механіки та інформаційних 
технологій

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 3

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 366906

ПІБ гаранта ОП Фрунза Світлана Анатоліївна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри "Фінанси та економіка"

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

frunzasa@gmail.com

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-041-00-04

Додатковий телефон гаранта ОП +38(097)-397-44-95
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 6 міс.

очна денна 1 р. 6 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Реалізацію освітньої програми (ОП) 073 «Менеджмент» на кафедрі маркетингу, менеджменту та економіки 
Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті (ЕТІ) розпочато у 2019 році. Її розроблення стало 
можливим унаслідок реформування системи вищої освіти та надання більшої автономії ЗВО щодо конструювання 
освітніх програм з метою запровадження компетентністного методологічного підходу та принципів 
студентоцентрованого навчання. 
Актуальність, доцільність, можливість упровадження ОП обґрунтувано кафедрою на основі аналізу сучасних вимог 
ринку праці, пропозицій роботодавців і студентів, досвіду реалізації аналогічних ОП українськими та іноземними 
ЗВО, можливостей Інституту з організаційного, кадрового, науково-методичного, інформаційного, матеріального 
забезпечення ОП. 
ОП«Менеджмент» спрямована на фундаментальну теоретичну і практичну підготовку професіоналів у галузі 
ефективного управління промисловими підприємствами.
У 2019 р. ОП пройшла процедуру ліцензування у МОН України і була визнана такою, що відповідає всім 
ліцензійним умовам (Наказ МОН від 09.04.2019 № 262-л). Рішенням Вченої ради Економіко-технологічного 
інституту імені Роберта Ельворті (прот. № 6 від 21.02.2019 ) затверджено навчальний план ОП. Перший набір на 
підготовку магістрів відбувся у 2019 році.
Унікальність ОП обумовлена її пріоритетною орієнтацією на формування компетентностей управління саме 
промисловими підприємствами, які є драйверами економічного розвитку  Кіровоградського регіону та  країни 
вцілому. ОП визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів 
ЄКТС, необхідний для здобуття освітнього рівня магістр, перелік загальних та фахових компетентностей, 
нормативний і варіативний зміст підготовки, сформульований у термінах результатів навчання та вимогах до 
контрою якості вищої освіти. 
Пріоритетами розвитку ОП є: розробка та впровадження процедур залучення до процесу викладання навчальних 
дисциплін фахівців-практиків; збереження та розширення контингенту студентів; підвищення рівня наукової та 
педагогічної кваліфікації викладачів кафедри, активізація їх академічної мобільності; модернізація засобів 
проведення занять, оновлення та доповнення бази електронних навчально-методичних ресурсів; розширення 
переліку дисциплін вибіркової частини ОП.
З врахуванням дворічного періоду підготовки фахівців, пропозицій здобувачів вищої освіти, рекомендацій 
стейкхолдерів і консультацій із колегами з інших навчальних закладів вищої освіти ОП була вдосконалена та 
затверджена у новій редакції у 2021 році. Враховані пропозиції роботодавців та інших стейкхолдерів щодо змін та 
можливості забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії за рахунок вільного вибору освітніх компонентів.
Випусковою кафедрою напряму підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
073 Менеджмент у ЕТІ згідно з наказом ректора «Щодо реорганізації структурних підрозділів» № 68/ОД від 
5.08.2021 року є кафедра «Маркетинг, менеджмент та економіка». Очолює кафедру кандидат економічних наук 
Павлова Ольга Володимирівна.
Організація процесів викладання та навчання за ОП в ЕТІ відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського 
простору вищої освіти. 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 10 0 10 0 0

2 курс 2020 - 2021 21 7 13 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 34200 Менеджмент
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другий (магістерський) рівень 34898 Менеджмент

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 7710 5965

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

0 0

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

7710 5965

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 2021 р Освітня програма 
Менеджмент(магістр).pdf

3B9a9igeRKL1U/PrAXQ6L864iSPypIgTkFulTaBDxxs=

Освітня програма Таблиця 2 Додатки к 
самоаналізу.pdf

fQD2zmv2+dxmiilDWZ0A4heGuPdO0g1VX+eI0VIkxyA=

Навчальний план за ОП НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН МАГІСТРИ 
2021.pdf

43KhLVSZ40oJu+/NSRXFKcT8n7yUErAXza+2L8w6SF
M=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

ElvortiPR.pdf m84ldDEReYHxb7qS/2WLKqH5hTZy73FjkWYT6NqvHI
E=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

GidrosulaPR.pdf vZCV6SdMWEIpC0xqxV9suZ0Yn/EkJ7nleSvadiqfp0Q=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

MetalytPR.pdf cenJdEHOl9SLXZJhLkz3ISXw4qZWuUxQftfe3Te2XPQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук Ельворті.pdf BbtNQpDHU1jdRQyA4HLhp2SeeyeILqTklPHdreB64vs=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі ОП: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати практичні проблеми і 
спеціалізовані задачі управління промисловими підприємствами, зорієнтовані на забезпечення їх розвитку в умовах 
мінливого бізнес-середовища.
ОП ЕТІ забезпечує:
–системний підхід, що ґрунтується на поєднанні теорії та практики управління бізнесом, і забезпечує: поглиблене 
вивчення закономірностей функціонування і розвитку бізнес-структур, теоретичних основ бізнес-адміністрування; 
практичну підготовку магістрів на основі вивчення досвіду менеджменту бізнес-організацій усіх рівнів, стажування 
на підприємствах, майстер-класів практиків;
–інноваційний підхід: авторські курси спрямовані на опанування студентами новітніх концепцій, методів та 
технологій менеджменту, що робить навчання практично-орієнтованим;
– міждисциплінарний підхід: спеціалізований комплекс дисциплін забезпечує розширення компетентностей 
менеджерів, що спрямований на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати складні професійні 
завдання;
–інтерактивний підхід: співпраця викладачів, студентів та роботодавців, що забезпечує ефективну адаптацію 
магістрів до професійного середовища, набуття ними актуальних знань і навичок управлінських практик.
Унікальність ОП обумовлена її пріоритетною орієнтацією на формування компетентностей управління саме 
промисловими підприємствами, які є драйверами економічного розвитку  Кіровоградського регіону та  країни 
вцілому
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОП відповідають місії та стратегії ЕТІ (https://eti.edu.ua/images/files/Strat_Rozv_Ins.pdf ): 
- у місії Інституту визначено, що одними із головних пріоритетів  є провадження освітніх і наукових послуг 
економічного та технічного спрямування, що ґрунтуються на розвитку традицій закладу вищої освіти в області 
інновацій, культури надання освітніх послуг з метою задоволення ціннісних потреб усіх категорій стейкхолдерів 
інституту, шляхом ефективного застосування принципів європейських та світових стандартів якості освіти. 
- у стратегії ЕТІ, якою передбачено спрямування програм підготовки фахівців усіх структурних підрозділів на 
формування міцної, надійної бази теоретичних знань та практичних навичок, розвиток лідерських якостей та 
отримання досвіду командної співпраці, здатності вирішувати складні професійні завдання.
Стратегія розвитку ЕТІ (https://eti.edu.ua/images/files/Strat_Rozv_Ins.pdf) через ОП реалізовується шляхом: 
введенням та реалізацією відповідних компетентностей та результатів навчання з урахуванням сучасних тенденцій 
розвитку професійної сфери здобувачів, вимог та запитів потенційних роботодавців та стейкхолдерів; підвищення 
рівня практичної складової шляхом активізації стажування та підвищення кваліфікації; налагодженням стійких 
домовленостей про обмін досвідом та практичними навиками між ЕТІ, кафедрою та іншими ЗВО, підприємствами і 
організаціями.

 

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

Студенти та випускники програми мають змогу представляти свою думку стосовно цілей та програмних результатів 
ОП, оскільки вони беруть участь у засіданнях кафедри маркетингу, менеджменту та економіки з питань обговорення 
змісту ОП. Крім того, для студентів ЕТІ на постійній основі проводиться анкетування щодо якості викладання та 
змісту дисциплін ОП. Так, за результатами проведених зустрічей та анкетування у 2021 році визначено, що 
пріоритетними напрямками роботи, які цікавлять здобувачів та випускників є напрями удосконалення  та 
впровадження новітніх технологій в управлінні підприємствами, організаціями та установами. Завдяки чому було 
визначено фокус ОП та перелік її освітніх компонентів. Вимоги  та пропозиції враховано при формуванні циклів 
обов’язкових  дисциплін професійної підготовки «Маркетинговий менеджмент»,  «Антикризове управління» тощо

- роботодавці

Інтереси роботодавців були враховані шляхом проведення анкетування, відкритих конференцій та консультацій з 
керівництвом підприємств-партнерів, організацій, які потребують відповідних фахівців за ОП «Менеджмент» 
(керівників АТ «Гідросила», АТ «Ельворті», ПрАТ «Металіт», ПрАТ «Піраміс»).Роботодавці зазначили, що 
фахівці,які володіють специфікою менеджменту промислових підприємств, є сьогодні затребуваними на ринку 
праці.У зв’язку з цим, до банку вибіркових дисциплін було включено наступні дисципліни:«Стратегічне управління 
промисловим підприємством»,«Управління фінансами промислового підприємства»,«Інвестиційний менеджмент 
промислового виробництва»,«Управління безпекою промислового підприємства», «Управління змістом робіт на 
промисловому підприємстві» 
Враховано пропозицію щодо можливості забезпечення здобувачів навиками планування, організації, мотивації, 
контролю діяльності підрозділів та персоналу підприємств. Зазначена пропозиція була врахована шляхом 
посилення профісійно-практичної орієнтації компоненти ОП «Кадровий менеджмент»
При розробленні ОП враховано пропозиції щодо формування у студентів: розуміння закономірностей розвитку 
бізнесу в сучасних умовах; здатності до стратегічного мислення та ініціювання змін; навичок управлінської 
діяльності в умовах невизначеності та ризику;управління розвитком команд; розуміння необхідності та здатності до 
навчання протягом життя.Пропозиції роботодавців враховані також під час формулювання цілей та програмних 
результатів навчання ОП.

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти враховувались під час формування цілей та основного фокусу ОП, а також під час 
засідань кафедри маркетингу, менеджменту та економіки.
Опитування академічної спільноти виявило їх зацікавленість  у здійсненні наукових досліджень із проблем 
сучасного бізнес-менеджменту, концепції та інструментарій якого трансформуються в умовах глобалізації економіки 
та посилення інноваційної складової розвитку бізнес-організацій;  у виробленні методики викладання новітніх 
курсів, актуалізація яких спричинена сучасними змінами бізнес-середовища; в адаптації навчального процесу до 
вимог компетентнісного підходу. 
На основі досвіду зазначених провідних ЗВО збільшена кількість аудиторних годин на викладання освітньої 
компоненти «Проектний менеджмент», що забезпечує здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти 
ініціативу та підприємливість і відповідає фаховій компетентності СК7.
Науково-педагогічні працівники інших ЗВО долучаються до рецензування методичних розробок викладачів 
кафедри маркетингу та менеджменту ЕТІ, спільно обговорюють на науково-практичних конференціях питання 
удосконалення освітнього процесу, їх зауваження враховуються для вдосконалення змісту та структури освітніх 
дисциплін.

- інші стейкхолдери

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

Сучасна парадигма бізнесу формує попит не просто на менеджерів із професійними навичками та розумінням 
бізнес-процесів, а на агентів змін, здатних досягати успіху в умовах нестабільності. Українські фірми відчувають 
гострий дефіцит таких управлінців. Вищий менеджмент залишається однією з найбільш конкурентних професійних 
сфер і водночас сферою з найвищими темпами зростання заробітних плат.
Означені тенденції розвитку спеціальності на ринку праці знайшли відображення у формуванні цілей і програмних 
результатів навчання, що фокусують увагу на інноваційно-креативній складовій професійної діяльності менеджера: 
приймати нестандартні управлінські рішення щодо розвитку бізнесу в умовах невизначеності та ризику, 
здійснювати функції стратегічного та оперативного управління бізнес-організаціями в глобальному середовищі на 
основі інноваційних методів і практик менеджменту тощо.
Таким чином динамічність розвитку ОП ЕТІ відповідно до зовнішніх вимог закладена вже при формулюванні її 
цілей. Відповідним чином сформульовані й результати навчання.

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання за ОП ЕТІ “Менеджмент” було враховано 
тенденції розвитку сучасного ринку праці, а також його галузевого та частково регіонального контексту, зокрема 
окремі положення та цілі Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року та  Стратегії розвитку 
Кіровоградської області на 2021-2027 роки.
Відповідність галузевому контексту встановлено за результатами зустрічей з роботодавцями, які постійно 
підтримують зв'язки з ЕТІ. Так, здобувачі освіти за ОП мають можливість проходити практику на найкращих 
підприємствах, є високою мірою забезпеченими усією необхідною навчальною та дослідницькою інфраструктурою, 
що надає можливість інтеграції в процесі навчання загальноосвітньої, професійної, практичної і соціально-
культурної підготовки та забезпечення усього спектру програмних компетентностей. 
У вужчому розумінні регіональний та галузевий контексти підготовки враховуються при виборі студентами тем 
курсових та магістерської роботи, розв’язанні кейсів і розгляді аналітичних ситуацій на практичних заняттях, 
проведенні наукових досліджень.

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

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання за ОП проведено аналіз існуючих освітніх програм за 
спеціальністю 073 «Менеджмент» десяти вітчизняних та двох іноземних Інститутів, а саме:КНТЕУ, НУ «Києво-
Могилянська академія», КНЕУ, ЗВО «Інститут імені А.Нобеля», НТУ «Дніпровська політехніка», НУБіП, ДонДУУ, 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Університет економіки в Бидгощі, Університет банківської справи у Гданську (WSB).
Аналіз програм показав, що зазначені ЗВО при формулюванні цілей керуються поточною ситуацією на ринку праці, 
яка обумовлює необхідність підготовки кваліфікованих менеджерів, при визначенні програмних результатів 
навчання зосереджуються на діючому стандарті спеціальності. Іноземні Інститути акцентують у своїх програмах 
увагу на наданні спеціалізованих компетентностей своїм випускникам. На наш погляд, діяльність ЗВО має бути 
спрямована не на просте відтворення кадрового ресурсу, а на формування кадрового потенціалу нової якості, 
інноваційно спрямованого, такого, що не тільки володіє сучасними економічними знаннями та уміннями в галузі 
менеджменту, а розуміє напрями розвитку менеджменту, тенденції, що склалися у професійній сфері відповідної 
галузі. Саме такий стратегічно-орієнтований і компетентістний підхід було взято за основу при формулюванні цілей 
та програмних результатів навчання ОП ЕТІ з урахуванням специфіки, тенденцій та перспектив розвитку 
Кіровоградського регіону, національної та світової економіки

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

Визначені Стандартом та наочно відображені у матриці відповідності результати навчання (Р), визначаються 
набуттям загальних та спеціальних компетентностей (ЗК, СК)  та демонструються дескрипторами НРК  (знання (ЗН), 
уміння (УМ), комунікації (К), автономія та відповідальність (АВ) студентів). Набуття здобувачами компентентностей, 
визначених діючим стандартом за спеціальністю 073 «Менеджмент», регламентується нормативною складовою ОП 
та досягається шляхом забезпечення структурної, змістовної та методичної компоненти освітнього процесу. 
Структура та розподіл часу на вивчення дисциплін навчального плану ОП дозволяють якісно засвоювати 
інформацію та сформувати спеціалізовані концептуальні знання на рівні новітніх досягнень, які є основою для 
оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи (ЗН1). Включення до 
навчального плану дисциплін «Методологія та організація наукових досліджень», «Управління проектами», 
«Менеджмент організацій» дозволяють здійснювати критичне осмислення проблем у навчанні та професійній 
діяльності за спеціальністю «Менеджмент» та на межі предметних галузей (ЗН2). Набуті ЗН1 та ЗН2 є основою 
компетентностей ЗК1, ЗК3, ЗК7, СК1, СК5, СК7, необхідних для досягнення Р1, Р3, Р4, Р7, Р8.
Зміст дисциплін «Управління ризиками на підприємстві», «Менеджмент організацій», «Антикризове управління», 
«Кадровий менеджмент» спрямований на формування умінь розв’язання складних задач і проблем, що потребує 
оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог (УМ1), 
прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 
прогнозування (АВ1), що є основою компетентностей ЗК1, ЗК3, ЗК4, ЗК6, ЗК7, СК1, СК5, СК7, необхідних для 
досягнення Р1, Р3, Р4, Р6, Р8, Р10.
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Форми і методи навчання й викладання дисциплін ОП базуються на концепції проблемного навчання, що 
спрямовані на формування у випускників критичного мислення та здатності робити самостійні висновки, 
написання повідомлень, створення презентацій, дискусійні обговорення, захист наукових робіт спрямовані на 
набуття навичок та оволодіння практичними інструментами реалізації науково-теоретичної основи в практичній 
діяльності майбутніх спеціалістів, зокрема, провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності (УМ2), 
зрозумілого і недвозначного донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 
фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються (К1), використання іноземних мов у професійній діяльності 
(К2), відповідальності за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди (АВ2), 
здатності до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним (АВ3), що є основою 
компетентностей ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, СК2, СК3, СК5, необхідних для досягнення Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, 
Р8, Р9, Р11.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент” для другого (магістерського) рівня вищої освіти був 
затверджений Наказом МОН України № 959 від 10.07.2019 року. (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/073-menedzhment-magistr.pdf).
ОП містить необхідні відповідно стандарту загальні й фахові компетентності та програмні результати навчання. 
Форма атестації здобувачів вищої освіти також відповідає вимогам стандарту.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

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

62

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

28

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

ОП  зі спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти – це система освітніх 
компонентів, що визначає: вимоги до рівня освіти магістрів із менеджменту; перелік освітніх компонентів і логічну 
послідовність їх вивчення; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми; ресурсне 
забезпечення; очікувані результати навчання, щодо сучасного менеджера та засоби, методи і критерії їх оцінювання.
Зміст ОП відповідає предметній області та передбачає вивчення: концепцій стратегічного, маркетингового, 
фінансового, інвестиційного, кадрового, антикризового, креативного, проектного та тайм-менеджменту; парадигм 
теорій організації та розвитку менеджменту; системи прийняття управлінських рішень та мотивації підлеглих на 
основі нормативних документів та морально-етичних норм поведінки; функцій та технологій управління 
структурними підрозділами й організаціями; теорії управлінського консультування та специфіку управління 
безпекою підприємства в бізнес-середовищі.
ОП розділяється на окремі освітні компоненти, які складаються з навчальних дисциплін, практики та 
кваліфікаційної магістерської роботи.
Обов’язкова компонента ОП охоплює перелік дисциплін, обсяги навчального часу і форми контролю, та включає 
дисципліни загальної і професійної підготовки.
Вибіркові компоненти призначені для індивідуалізації професійної підготовки магістрів з менеджменту з 
урахуванням запитів стейкхолдерів та обираються студентами із запропонованого банку вибіркових дисциплін. 
Навчання за ОП є студентоцентрованим, проблемно-орієнтованим, спрямованим на особистісний саморозвиток 
студентів магістратури, закладає основи для безперервного продовження освіти протягом усього життя.
Таким чином, зміст ОП повністю відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 073 «Менеджмент» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти.

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

Здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, яка 
регламентується нормативними документами ЕТІ: Положенням про організацію освітнього процесу в ЕТІ ( 
https://eti.edu.ua/images/files/Polojenna_OPP_compressed.pdf), Положенням «Про формування здобувачами ЕТІ 
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індивідуальної траєкторії навчання» (https://eti.edu.ua/images/files/Polojenna_INDT.pdf).
Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії регламентується через такі процедури: самостійне 
обрання вибіркових компонентів навчального плану з банку вибіркових дисциплін; участь в програмах академічної 
мобільності; гнучка організація навчання через різні форми: денна, заочна; отримання права на академічну 
відпустку, зокрема з причин навчання в інших ЗВО. Крім того, формування індивідуальної освітньої траєкторії 
забезпечується шляхом: - самостійної роботи студентів з кожної освітньої компоненти навчального плану, 
відповідно до методичних рекомендацій; - вибору тем та об’єктів для курсової та кваліфікаційної магістерської 
роботи.
Вибіркові дисципліни надають можливість здійснення поглибленої підготовки за ОП, визначають характер 
майбутньої діяльності, сприяють академічній мобільності студента та його особистим інтересам. 
Право вибору надається всім студентам. Кількість вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік, кількість 
годин на їх вивчення, форми контролю визначаються робочим навчальним планом ОП, за яким навчається студент

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

Вивчення вибіркових дисциплін студентами Інституту проводиться згідно з Положенням про організацію освітнього 
процесу в ЕТІ та за затвердженим розкладом навчальних занять. Можливість вибору навчальних дисциплін 
регламентується Положенням про формування здобувачами ЕТІ індивідуальної траекторії навчання 
https://eti.edu.ua/images/files/Polojenna_INDT.pdf Реалізація вільного вибору дисциплін студентами передбачає 
вибір дисциплін із банку вибіркових дисциплін на відповідний навчальний рік. Викладання кожної навчальної 
дисципліни за вибором студента спирається на сучасний науково методичний комплекс. Перелік, обов’язкова 
кількість для вивчення та обсяг вибіркових дисциплін для конкретного семестру вказано в навчальному плані. 
Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають можливість здійснення поглибленої 
підготовки за ОП, визначають характер майбутньої діяльності, сприяють академічній мобільності студента та його 
особистим інтересам. Оновлення каталогів вибіркових дисциплін здійснюється за пропозиціями стейкхолдерів 
кожного року. Інститут повністю забезпечує реалізацію права студентів обирати вибіркові навчальні дисципліни.

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

Структура та зміст ОП відповідає стандарту вищої освіти за спеціальністю. З метою формування та закріплення 
практичних навичок, отриманих на попередньому етапі навчання, ОП та НП передбачає проходження виробничої 
практики у ІІІ семестрі тривалістю 4 тижні, загальним обсягом 6 кредитів ЕСТS. 
Практична підготовка за ОП відповідає сучасним тенденціям розвитку професійної сфери діяльності бізнес-
менеджерів. Базами практики є підприємства, організації та установи різних форм власності та організаційно-
правових форм господарювання, які є юридичними особами, здійснюють різні види економічної діяльності, 
застосовують сучасні методи управління бізнесом та функціонують на ринку не менше трьох років, а також 
самозайняті особи, які здійснюють підприємницьку діяльність. Бази практики обираються відповідно до теми 
дослідження та можливостей підприємства. Правовою основою для проходження практики є угоди про практику 
(про співпрацю), які укладаються між ЗВО та базою практики. Інститут має необхідну кількість договорів з 
підприємствами-партнерами, що забезпечує повний розподіл здобувачів на практику. Зміст програми практики у 
цілому відповідає тенденціям розвитку ринку праці та очікуванням стейкхолдерів. На час проходження практики 
студенту призначається керівник з числа науково-педагогічних працівників кафедри, який здійснює консультацію 
практиканта. По завершенню проходження практики студент подає на кафедру необхідні документи та публічно 
захищає звіт по проходженню практики

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

У рамках ОП “Менеджмент” здобувачі вищої освіти набувають навичок комунікації, лідерства; здатність діяти на 
основі етичних міркувань (мотивів); генерувати нові ідеї; ухвалювати важливі аналітичні та управлінські рішення 
для досягнення поставлених соціально-економічних цілей тощо. Їх, зокрема, формують такі дисципліни як «Тайм-
менеджмент», «Креативний менеджмент», «Іноземна мова професійного спрямування», «Договірне право», 
«Менеджмент організацій» тощо. Більшість інших освітніх компонент також мають окремі тематичні розділи, які 
дозволяють набути певних соціальних навичок (soft skills).
В освітньому процесі застосовуються форми та методи навчання, які сприяють набуттю соціальних навичок: 
критичне мислення: дискусії, виступи на семінарах і наукових конференціях; здатність навчатися протягом усього 
життя: самонавчання, завдання з пошуку інформації та літератури з теми наукового дослідження, підготовка і 
організація роботи науково-практичних конференцій; креативне мислення: моделювання, кейси; адаптивність: 
конференції, тренінги, семінари; соціальний інтелект: командні методи навчання, робота над проєктами. Акцент 
саме на цих навичках обумовлений, з одного боку, світовими тенденціями ринку праці, а з іншого – специфікою 
предметної області

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Зміст ОП «Менеджмент» повністю відповідає результатам навчання, котрі зазначені в Стандарті вищої освіти 
другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент», затвердженому 10.07.2019 р., наказом МОНУ 
№959 (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/073-menedzhment-
magistr.pdf).
 Зміст ОП орієнтований на досягнення результатів навчання, вказаних у Стандарті, де зазначено, що здобувачі за 
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відповідною ОП повинні вміти розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, 
що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог

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

Обсяг ОП «Менеджмент» та окремих освітніх компонент (у кредитах ЄКТС) відображає фактичне навантаження 
здобувачів, і є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання. 
Співвідношення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням 
здобувачів вищої освіти регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в ЕТІ ( 
https://eti.edu.ua/images/files/Polojenna_OPP_compressed.pdf).
Співвідношення аудиторної та самостійної роботи для дисциплін ОП залежить від форми навчання. Навчальним 
планом підготовки денної форми навчання передбачено за весь період навчання: 1320 аудиторних год (49%) (з них 
589 год. лекційних, 659 год. практичних та семінарських занять, 72 год лабораторних занять) та 1380 год. 
самостійної роботи студента-магістра (51%) 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка за дуальною формою освіти на ОП не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

https://eti.edu.ua/entrants/vstup-2021/pravyla-pryiomu

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

Вступ до магістратури за ОП у 2021 році відбувається на підставі Правил прийому до ЕТІ (затверджених рішенням 
вченої ради ЕТІ, протокол №4 від 18.12.2020).
При прийомі на навчання на конкурсній основі для здобуття вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” 
(другий (магістерський) рівень) здобувач повинен скласти: фахове вступне випробування (тестування) та єдиний 
вступний іспит з іноземної мови або вступне випробування з іноземної мови (для вступників на основі ступеня 
вищої освіти “магістр” (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»). Програми вступних випробувань є 
загальнодоступними і розміщено на сайті закладу  (https://eti.edu.ua/images/files/FVV_M1.pdf.
https://eti.edu.ua/images/files/FVV_A1.pdf)
Програма формується за участю гаранта ОП щодо змістовних засад відносно початкових компетентностей 
вступника згідно програми його підготовки за попереднім освітнім рівнем і затверджується рішеннями Вченої ради 
ЕТІ.Програма фахового вступного випробування переглядається і оновлюються щорічно з урахуванням 
особливостей освітньої програми

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

Питання визначення результатів навчання отриманих у інших ЗВО регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу в ЕТІ ( https://eti.edu.ua/images/files/Polojenna_OPP_compressed.pdf) та «Положенням про 
порядок переведення, відрахування, переривання навчання та поновлення здобувачів вищої освіти ЕТІ» 
(https://eti.edu.ua/images/Polojeniya/Vidrahuvanna.pdf) та Правилами прийому до ЕТІ 
(https://eti.edu.ua/images/files/Previla_priema_institut.pdf). Усі нормативні документи оприлюднено на офіційному 
сайті Інституту і вони є у вільному доступі.

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

У 2021 р. відповідно до «Правил прийому до ЕТІ» до магістратури ЕТІ на ОП «Менеджмент» на денну та заочну 
форми навчання були прийняті особи, які закінчили інші ЗВО: на основі ступеня «Бакалавр» – 2 осіб, ступенів 
«Магістр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» – 8 особи; у тому числі здобутих з іншої спеціальності – 
10 осіб. Під час навчання у 2019/2020 та 2020/2021 навчальних роках переведення студентів з інших вітчизняних 
ЗВО на ОП «Менеджмент» не було. 
Фактів застосування вказаних правил на ОП «Менеджмент» не було

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про 
організацію освітнього процесу в ЕТІ (https://eti.edu.ua/images/files/Polojenna_OPP_compressed.pdf) та 
«Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті» 
(https://eti.edu.ua/navchannia/neformalna-osvita); 
Усі нормативні документи оприлюднено на офіційному сайті Інституту і вони є у вільному доступі.

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

Прикладів застосування вказаних правил не було. Студенти, які раніше були слухачами сертифікатних освітніх 
професійних програм, на ОП «Менеджмент» не навчаються.

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

Відповідно до Положенням про організацію освітнього процесу в ЕТІ ( 
https://eti.edu.ua/images/files/Polojenna_OPP_compressed.pdf) навчання і викладання на ОП здійснюється в таких 
формах: очна, заочна. Формами організації освітнього процесу є: навчальні заняття, самостійна робота, практична 
підготовка, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять є: лекція, практичне заняття, консультація. 
Форми та методи навчання, передбачені навчальним планом, детально представлені у робочих програмах 
навчальних дисциплін та у силабусах навчальних дисциплін: (https://eti.edu.ua/navchannia/osvitnii-
protses/mahistratura/komponenty-osvitnoi-prohramy)
Серед методів, які застосовуються науково-педагогічними працівниками визначимо такі: застосування традиційних 
освітніх технологій (лекційних курсів, семінарів та консультацій із запланованих дисциплін); використання 
дистанційних технологій навчання та електронних ресурсів у мережі Інтернет; індивідуальні консультації 
викладачів Інституту, залучення до консультування провідних фахівців-практиків профільної галузі тощо.
Перевага надається інтерактивним методам навчання, що дозволяють якнайкраще забезпечити формування у 
здобувачів вищої освіти необхідних знань, навичок і вмінь професіоналів з менеджменту. 
Форми й методи навчання та викладання є оптимальними щодо забезпечення досягнення програмних результатів 
професіональної підготовки здобувачів вищої освіти за ОП «Менеджмент». 

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?

Студентоцентрований підхід в Інституті дозволяє студентам ОП «Менеджмент» бути не пасивним слухачем, а 
активним учасником освітнього процесу та впливати на процес отримання знань, формування компетенцій, умінь і 
навичок. Студентоцентроване навчання за ОП передбачає процес якісної трансформації освітнього середовища для 
здобувачів вищої освіти, метою якого є розширення їх автономії (вибір тем магістерських робіт, дисциплін за 
вибором) і здатності до критичного мислення на основі результативного підходу (участь у науково-практичних 
конференціях, семінарах, вебінарах, круглих столах), вибір індивідуальної траєкторії навчання. Студенти мають 
право висловлювати пропозиції щодо організації освітнього процесу.
Так проведені дослідження (2021 р.) показали, що 95,4% опитаних студентів  повністю задоволені методами 
навчання і викладання (оцінки 4-5 за пятибальною шкалою). Опитування студентів також підтвердило необхідність 
подальшої індивідуалізації та оптимізації форм і методів навчання, насамперед застосування проблемних методів 
(кейси), групових дискусій, удосконалення практичної підготовки.
Наведені факти свідчать про те, що у ЗВО дотримуються принципів формування студентоцентрованого підходу та 
академічної свободи.

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

Методи навчання і викладання за освітньо-науковою програмою відповідають програмним результатам навчання і 
базуються на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації і орієнтовані на студента як 
суб’єкта навчання, який здатен самостійно формулювати власні наукові інтереси та потреби. 
Освітній процес на ОП базується на принципах академічної свободи його учасників, що забезпечується: 
1) самостійним вибором викладачами форм і методів викладання навчальних дисциплін. Кожний викладач 
розробляє власний методичний комплекс навчальних дисциплін, вільно впроваджує сучасні форми і методи 
навчання, ініціює та застосовує новації щодо освітніх технологій і методів; 
2) аналізом та врахуванням інтересів і думок студентів щодо орієнтованості ОП на забезпечення високої якості 
освітнього процесу на основі принципів академічної свободи його учасників; 
3) залученням студентів до форм оцінювання та методів викладання навчальних дисциплін; 
4) співпрацею викладачів і студентів на всіх етапах освітнього процесу, що дозволяє сформувати у студентів 
здатність до вільного викладення власної думки, активної участі в обговореннях проблемних питань;
 5) взаємною довірою та повагою студентів і викладачів. 
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Так 81,5% опитаних студентів (2021 р.) вважають, що методи навчання і викладання повністю відповідають 
принципам академічної свободи.

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 про організацію освітнього процесу є зрозумілою і доступною для здобувачів вищої освіти. До магістрів 
вчасно доводяться строки освітнього процесу, що представлені у графіку організації освітнього процесу, розкладах 
атестаційних тижнів (сесій). Цілі, зміст та очікувані результати навчання визначено в ОП, робочих програмах та 
силабусах навчальних дисциплін, як обов’язкових, так і вільного вибору (банк варіативних дисциплін) 
(https://eti.edu.ua/navchannia/osvitnii-protses/mahistratura/komponenty-osvitnoi-prohramy)
Порядок і критерії оцінювання у межах окремих освітніх компонентів регулюються Положенням про організацію 
освітнього процесу в ЕТІ ( https://eti.edu.ua/images/files/Polojenna_OPP_compressed.pdf) та представлено у робочих 
програмах із навчальних дисциплін.

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

ОП спрямована на поєднання в процесі її реалізації навчання і досліджень, що забезпечує формування у здобувачів 
вищої освіти компетентностей, необхідних для ефективної діяльності професіоналів з менеджменту. Цілі, завдання, 
структура і програмні результати ОП, навчальний план, програми всіх навчальних дисциплін і науково-методичні 
матеріали для студентів не лише відображають здобутки теорії та практики управління, а й орієнтують студентів на 
самостійні дослідження закономірностей, тенденцій розвитку бізнесу та менеджменту. 
До циклу обов’язкових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки, входить дисципліна «Методологія і 
організація наукових досліджень». Метою дисципліни є формування вміння постановки наукових задач і їх 
вирішення на теоретичному та емпіричному рівнях, організації дослідницької діяльності. У результаті вивчення 
дисципліни студенти опановують сутність понять і категорій методології наукових досліджень, форми й закони 
наукового пізнання, характеристики основних етапів та технології здійснення наукового дослідження, особливості 
загальних і спеціальних методів дослідження в публічному управлінні, опановують навички систематизації 
результатів наукового дослідження та їх зміст тощо. Крім зазначеної дисципліни, наукові дослідження, як складова 
навчання, використовуються при викладанні інших дисциплін.
Поєднанню в освітньому процесі навчання і досліджень також сприяють: 1) лекції і практичні заняття, що 
спрямовані на формування у студентів знань предмету певної навчальної дисципліни, умінь самостійного наукового 
пошуку відповідей на проблемні питання, навичок дослідної роботи; 2) групові дискусії, присвячені обговоренню 
наукових проблем розвитку менеджменту і бізнес-адміністрування, інновацій у сфері управлінської дяльності; 3) 
підготовка студентами рефератів, кейсів, проектів, що передбачає оволодіння ними знаннями предмету 
дослідження, методами дослідницької діяльності, навичками обґрунтування та аргументованого викладення власної 
думки; 4) підготовка тез виступів і доповідей на наукових і науково-практичних студентських конференціях та 
активна участь у їх заходах; 5) виконання завдань плану виробничої практики, важливою складовою яких є пошук та 
аналіз інформації для написання курсової та магістерської робіт; 6) підготовка й захист кваліфікаційної 
магістерської роботи, що є підсумком практичної, теоретичної та наукової підготовки здобувачів вищої освіти, 
демонструє їх здатність самостійно і творчо використовувати отримані знання в процесі наукового дослідження та 
розв’язувати конкретні теоретико-прикладні завдання, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології

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

Відповідно до «Положення про систему внутрішньго забезпечення якості вищої освіти в Економіко-технологічного 
інституту імені Роберта Ельворті» https://eti.edu.ua/images/Polojeniya/vnutrishnogo_kontroly.pdf) оновлення змісту 
навчальних дисциплін відбувається регулярно. Усі матеріали, що формують навчально-методичне забезпечення 
дисциплін ОП постійно оновлюються та удосконалюються на основі наукових досягнень і сучасних практик у 
відповідній галузі. Зміни вносяться на основі побажань та рекомендацій усіх груп стейкхолдерів щодо структури та 
наповнення курсів, а також власних наукових досліджень викладачів та отриманого досвіду внаслідок відвідування 
тренінгів, курсів підвищення кваліфікації, внутрішньої і міжнародної мобільності.
Так, у результаті аналізу забезпечення якості освітнього процесу, визначені напрями та заходи доопрацювання ОП, 
зокрема було визначено, що в ОП замало уваги приділено технологіям формування soft-skills менеджерів. Це 
враховано шляхом оновлення змісту програми навчальних дисциплін «Маркетиинговий менеджмент» та 
«Кадровий менеджмент». 
Також відбулося впровадження використання інтерактивних методів викладання навчальних дисциплін; технології 
«перевернуте навчання», результатом якої є оволодіння студентами методами та навичками самостійної роботи з 
вивчення навчальних дисциплін; залучення студентів до адміністрування окремих складових бізнес-проектів під час 
проходження практики та написання кваліфікаційної магістерської роботи

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

Освітня програма передбачає ознайомлення студентів зі світовими здобутками в економічній галузі. Це зафіксовано 
у переліку англомовної літератури, рекомендованої для ознайомлення та інтернет-джерелах, включених до списку 
джерел обов’язкових до опрацювання під час вивчення навчальних дисциплін. Відповідний рівень володіння 
англійської мови студентів для розуміння економічної термінології в англомовних джерелах забезпечується в 
рамках дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування», що викладається за структурованою та 
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затвердженою програмою. Крім того, здобувачам даної ОП рекомендовано щорічно брати участь в наукових 
конференціях, що мають підтверджений статус міжнародних. Науково-педагогічний склад інституту також активно 
залучається до участі в міжнародних науково-практичних конференціях. Викладачі постійно проходять стажування, 
підвищення кваліфікації і беруть участь у наукових конференціях  за кордоном. 
Задля повноцінної реалізації можливості навчання та практики для науково-педагогічного складу та студентів 
інститутом затверджено стратегію інтернаціоналізації ЕТІ (https://eti.edu.ua/images/Strategiya/strategiya_inter.pdf). 
До заходів пов’язаних із інтернаціоналізацією вузу залучаються усі учасники освітнього процесу. 

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

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

Форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють перевірити досягнення програмних 
результатів навчання, оскільки: 
– безпосередньо орієнтуються на перевірку оволодіння студентами конкретних розділів і тем навчальних дисциплін. 
Наприклад, опитування студентів здійснюється на основі планів практичних занять, які заздалегідь 
оприлюднюються; формулювання питань у них є чітким, зрозумілим, відображає зміст конкретних розділів/тем 
навчальних дисциплін; 
– забезпечують можливість перевірки саме тих знань і навичок студентів, формування яких визначено метою 
поточного та підсумкового контролю (є валідними). Наприклад, завдання тестового контролю розробляються на 
основі матеріалу певного розділу/окремої теми, що вивчаються відповідно до програми навчальної дисципліни, 
орієнтуються на перевірку досягнення програмних результатів при вивченні питань саме цих розділів/тем; 
– оприлюднюються заздалегідь на сайті ЕТІ, що забезпечує прозорість контрольних заходів та оцінювання; 
– містять завдання різного рівня, що забезпечує можливість комплексного контролю та оцінювання досягнення 
здобувачами вищої освіти за ОП програмних результатів. 
Наприклад: 1) при поточному контролі застосовуються методи, спрямовані на перевірку рівня теоретичної 
підготовки студентів (підготовка і захист доповідей з питань певної теми), практичної підготовки (розв’язання 
практичних завдань, підготовка кейсів, проектів або їх елементів), оволодіння уміннями й навичками дослідницької 
діяльності (розв’язання проблемних питань), ведення наукової дискусії, роботи в команді (інтерактивні методи); 2) 
при здійсненні підсумкового контролю включаються теоретичні питання, практичні завдання, задачі, тестові 
питання, аналітичні завдання; це забезпечує достовірність оцінювання, можливість визначення дійсного рівня 
досягнення студентами програмних результатів; 
– передбачають застосування студентами заходів самоконтролю знань. Наприклад, методичні матеріали до 
вивчення всіх навчальних дисциплін ОП містять питання для самоконтролю знань, тестові питання, практичні 
завдання, що забезпечують можливість самостійної перевірки студентами рівня досягнення ними програмних 
результатів; 
– розробляються та застосовуються відповідно до нормативних документів Інституту, що регламентують здійснення 
поточного та підсумкового контролю та оцінювання, а також навчальних робочих програм дисциплін ОП. 
Відтак, контрольні заходи ОП забезпечують обґрунтованість і достовірність контролю та оцінювання досягнення 
студентами програмних результатів навчання. 

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

Прозорість і зрозумілість контролю для студентів забезпечують: ознайомлення студентів на початку вивчення 
навчальної дисципліни з контрольними завданнями та всіма формами контрольних заходів і критеріями їх 
оцінювання; надання інформації на зборах студентів певного курсу, що проводяться деканом економічного 
факультету та кафедрою «Маркетинг та менеджмент» на початку кожного семестру; надання викладачами 
інформації про форми і строки контролю, критерії оцінки знань на заняттях із кожної навчальної дисципліни; 
самоконтроль студентів. У робочій програмі навчальної дисципліни є розподіл балів за змістовними модулямиі 
темами. 
 Найбільш поширеними видами контролю знань студентів в Інституті є:  поточний (проміжний) контроль; 
модульний контроль; підсумковий контроль; контроль залишкових знань (моніторинг набутих знань і вмінь); 
атестація. 
Поточне та підсумкове оцінювання знань студентів  здійснюється за системою Інституту (100-бальна), за 
національною чотирибальною системою і за Європейською кредитно-трансферною системою – ЄКТС. 

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

1) конкретний перелік робіт, що зобов’язаний виконати студент у рамках поточного контролю, критерії їх оцінки 
визначаються кафедрою з кожної навчальної дисципліни та доводяться до відома студентів до початку навчального 
року, що передує її вивченню. Результати поточного контролю знань студентів своєчасно вносяться до журналу 
обліку роботи викладача та регулярно оприлюднюються в академічній групі 
2) для організації підсумкового контролю конкретний перелік тестів, питань і завдань, що охоплюють весь зміст 
навчальної дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних (залікових) завдань, порядок і час їх складання 
визначаються кафедрою і доводяться до студентів на початку навчального року, що передує проведенню заходів 
підсумкового контролю. 
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3) Для забезпечення підготовки студентів до контрольних заходів на сайті Інституту до початку занять 
оприлюднюються силабуси навчальних дисциплін та інші методичні матеріали, що містять критерії оцінки знань.

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

Стандартом вищої освіти України другого (магістерського) рівня за галуззю знань 07 «Управління та 
адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» передбачено таку форму атестації здобувачів вищої освіти, як 
публічний захист кваліфікаційної роботи. Крім того, Стандартом висуваються певні вимоги до кваліфікаційної 
магістерської роботи. 
Формою атестації здобувачів вищої освіти в Економіко-технологічному інституту імені Роберта Ельворті є публічний 
захист кваліфікаційної магістерської  робити.
Кваліфікаційна магістерська робота спрямована на розв’язання складного завдання або проблеми в сфері 
менеджменту за обраним студентом напрямом, що передбачає певну спеціалізацію та пріоритетність частини 
компетенцій. Визначені ОП вимоги до магістерської роботи повністю відповідають вимогам, які встановлені 
Стандартом

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в ЕТІ ( 
https://eti.edu.ua/images/files/Polojenna_OPP_compressed.pdf) та регламентує проведення контрольних заходів та їх 
оцінювання. Завдання до поточного і підсумкового контролів формуються викладачем, обговорюються та з на 
атверджуються засідання кафедри.
Об’єктом оцінювання знань, навичок та вмінь студентів є ступінь оволодіння програмним матеріалом з дисципліни. 
Екзамени в ЕТІ можуть проводитись в усній або у письмовій формі, у тому числі з можливістю використання систем 
електронного тестування. Форма екзамену визначається викладачем відповідної дисципліни і затверджується 
рішенням кафедри. У наведенному Положенні визначено порядок оскарження результатів контрольних заходів у 
випадку незгоди здобувача з оцінкою. Усі нормативні документи розміщені на офіційному сайті Інституту і 
перебувають у вільному доступі.

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, що є принципом академічної доброчесності та етичною нормою викладацької 
діяльності, та запобігання конфлікту інтересів забезпечуються: 
– безперервністю та відкритістю результатів поточного контролю знань студентів протягом усього періоду вивчення 
навчальної дисципліни, обґрунтованістю результатів підсумкового контролю; 
– комплексним підходом до контролю знань шляхом застосування різних за змістом, організацією та рівнем 
контрольних заходів, що дає можливість виявити дійсний рівень знань студентів; 
– організацією діяльності студентів із самоконтролю знань; 
– застосуванням інтерактивних форм контролю, що передбачають активну участь групи в оцінюванні якості 
виконання завдань її учасниками. 
У випадку незгоди здобувачів вищої освіти з виставленою оцінкою, вони мають право на апеляцію результатів 
підсумкового контролю. 
Прикладів застосування даних процедур на ОП не було.
Порядок контролю й моніторингу об’єктивності екзаменаторів регулюється Положенням про організацію освітнього 
процесу в ЕТІ ( https://eti.edu.ua/images/files/Polojenna_OPP_compressed.pdf)

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

Ліквідація академічної заборгованості відбувається з урахуванням вимог, що викладені в Положенням про 
організацію освітнього процесу в ЕТІ ( https://eti.edu.ua/images/files/Polojenna_OPP_compressed.pdf).
Відповідно до нього студентам дозволяється ліквідувати академічну заборгованість в установлений період після 
завершення екзаменаційної сесії. Повторне складання екзаменів (заліків) допускається не більше двох разів із 
кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється ректором інституту (деканом факультету) 
за погодженням із завідувачем кафедри. 
Якщо студент одержав оцінку FX, то терміни складання заліку чи екзамену для цієї категорії встановлюються 
відповідним наказом. Після закінчення терміну обов’язковим є повторне вивчення дисципліни. Повторне вивчення 
дисципліни організовується деканатом за окремим графіком, який має враховувати граничні терміни ліквідації 
академічної заборгованості.
Так, студент групи ММ20 Кужеєв С.І. отримав незараховано (FX) з дисципліни «Управління ризиками на 
підприємсві». Перескадання відбулося в установлений період після завершення екзаменаційної сесії

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

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів визначено у Положенні про 
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організацію освітнього процесу в ЕТІ ( https://eti.edu.ua/images/files/Polojenna_OPP_compressed.pdf) відповідно до 
якого студент має право на апеляцію результатів підсумкового контролю. Для цього студент подає заяву на ім'я 
ректора протягом 3-х робочих днів з дати оголошення результатів екзамену. У заяві вказуються  факти порушення 
викладачем процедури проведення контролю або недотримання ним описаної в програмі дисципліни методики 
оцінки або інші підстави для оскарження результатів підсумкового контролю. Апеляція розглядається в присутності 
студента протягом 3-х робочих днів з моменту подачі заяви спеціально створеною для цього комісією. До складу 
комісії входять: викладач, який проводив підсумковий контроль і не менше двох інших викладачів, які 
визначаються завідувачем кафедри. Члени комісії розглядають письмову роботу студента або результати тестування 
на відповідність чинним вимогам оцінки даного виду робіт та навчальній програмі, і виносять колегіальне рішення. 
При неявці студента на засідання комісії без поважної причини апеляція відхиляється без розгляду, і 
затверджується виставлена оцінка. В результаті розгляду апеляції раніше виставлена оцінка може бути збережена, а 
може бути змінена як у бік підвищення, так і в бік зниження. Протягом усього періоду здійснення навчального 
процесу на ОП не було випадків оскарження студентами процедури та результатів проведення контрольних заходів.

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

Академічна доброчесність є складовою внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти Інституту, принципи 
якої доводяться до відома усіх учасників освітнього процесу.
Положення про академічну доброчесність в ЕТІ  
(https://eti.edu.ua/images/Polojeniya/akademichna_dobrochesnist.pdf)  розроблено відповідно до Цивільного 
кодексуУкраїни, ЗаконівУкраїни «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про авторське право і суміжні права», 
методичних рекомендацій МОН України для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної 
доброчесності (лист № 1/9-650 від 23.10.2018), Рекомендацій для закладів вищої освіти щодо розробки та 
впровадження Інститутської системи забезпечення академічної доброчесності, затверджених Рішенням 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 р., інших нормативних документів 
та Статуту ЕТІ ( https://eti.edu.ua/images/files/Statut_2021.pdf).
Відповідно до положення про академічну доброчесність у ЕТІ для реалізації заходів щодо запобігання проявам 
академічної недоброчесності та дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами вищої освіти, 
науково-педагогічним, науковим та педагогічним працівникам інституту cтворено комісію з академічної етики 
(Наказ № 46-1 від 17.03.2020)

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

Як інструменти протидії порушенню академічної доброчесності на ОП застосовуються: чітке інформування 
здобувачів вищої освіти щодо необхідності дотримання принципів академічної доброчесності та відповідальність за 
їх порушення шляхом ознайомлення з Положенням про академічну доброчесність в ЕТІ 
(https://eti.edu.ua/images/Polojeniya/akademichna_dobrochesnist.pdf). 
У ОП передбачено викладання у першому семестрі дисципліни «Методологія та організація наукових юридичних 
досліджень», одним з завдань якої є підготовка студентів до написання письмових аналітичних робіт. В рамках 
навчального курсу акцентується увага на викладання основ ділової мови і ретельне пояснення детальних вимог до 
передбаченої письмової роботи студента тощо.
Ефективним технологічним рішенням щодо здійснення протидії порушенням принципів академічної етики у 
формах плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації, списування є впровадження в Інституті спеціалізованого 
програмного забезпечення (Антиплагіатної Інтернет-системи StrikePlagiarism.com) для виявлення академічного 
плагіату. 
Дієвим інструментом запобігання академічному плагіату є репозитарій виконаних робіт студентів і наукових праць 
співробітників Інституту, що забезпечує можливість тестового порівняння наукових творів із метою виявлення 
недобросовісного використання наукових та інформаційних джерел, самоплагіату, фальсифікації аргументів і 
висновків тощо. 

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

Відповідно до Положення про академічну доброчесність в ЕТІ  
(https://eti.edu.ua/images/Polojeniya/akademichna_dobrochesnist.pdf) популяризація академічної доброчесності 
серед здобувачів вищої освіти ОП «Менеджмент» проводиться шляхом проведення профілактичних заходів для 
запобігання недотримання норм та правил академічної доброчесності, зокрема: ознайомлення здобувачів освіти із 
цим Положенням; інформування здобувачів вищої освіти про переваги дотримання доброчесності у навчанні у 
зв’язку з їх майбутнім працевлаштуванням; консультування щодо видів порушень доброчесності та відповідальності 
за них, уникання плагіату під час виконання письмових робіт, здійснення їх самоперевірки за допомогою 
безкоштовних онлайн сервісів проведення семінарів із здобувачами освіти з питань інформаційної діяльності 
інституту, правильності написання наукових, навчальних робіт, правил опису джерел та оформлення цитувань; 
контроль завідувача кафедри, керівників магістерських та курсових робіт, членів екзаменаційних комісій щодо 
правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо; 
перевірка робіт на предмет академічного плагіату; експертна оцінка та (або) технічна перевірка (за допомогою 
спеціалізованих програмних засобів) щодо ознак академічного плагіату, у наукових статтях, поданих до 
публікування у наукових виданнях.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
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В Інституті діє Комісія з академічної етики Наказ № 46-1 від 17.03.2020, яка має право отримувати і розглядати 
заяви щодо порушення академічної етики і надавати пропозиції щодо накладання відповідних санкцій. 
За порушення академічної доброчесності: 
1) педагогічні, науково-педагогічні й наукові працівники можуть бути притягнені до такої академічної 
відповідальності, як: відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; позбавлення 
присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання; відмова у присвоєнні або 
позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії та ін.; 
2) здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності як повторне проходження 
оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне написання магістерської чи курсової роботи.
Що стосується науково-педагогічного складу кафедри, то наразі дотримання академічної доброчесності у закладі 
вищої освіти на достатньо високому рівні, тож не було прецедентів щодо вживання визначених заходів. 
Ситуацій порушення принципів академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти, що навчаються за даною 
ОП, не виявлено

6. Людські ресурси

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

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» прийняття на роботу НПП ЕТІ здійснюється на основі конкурсного 
відбору В ЕТІ чітко сформована прозора процедура конкурсного відбору викладачів на ОП, яка допомагає 
забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму. Відкритий конкурс дає можливість залучити кращих 
викладачів на ОП. Процедура конкурсного відбору викладачів на ОП здійснюється згідно з «Порядок проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково педагогічних працівників та укладання з ними 
трудових договорів (контрактів) в ЕТІ» 
(https://eti.edu.ua/images/2020/Загальна/нормативна%20база/Порядок%20проведення%20конкурсного%20в_дбор
у%20НПП++++.pdf). 
Конкурсний добір викладачів ОП здійснюється на основі критеріїв, застосування яких забезпечує необхідний рівень 
їх професіоналізму, а саме - відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації науково-педагогічних, 
педагогічних та наукових працівників освітньому компоненту (п.37), цілям, змісту та програмним результатам ОП; 
відповідність досягнень НПП у професійній діяльності ліцензійним умовам (п.38) здійснення освітньої діяльності. 
Процедури конкурсного добору є прозорими, регламентованими, орієнтованими на забезпечення ОП викладачами, 
які володіють необхідними компетенціями відповідно до цілей і програмних результатів ОП, здатні до фахового 
викладання навчальних дисциплін ОП та забезпечення її успішної реалізації. 

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

Інститут залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу відповідно до договорів про 
співробітництво за напрямами: 
1Консультування на етапі розроблення та удосконалення ОП з метою виявити та врахувати вимоги роботодавців 
щодо програмних компетентностей і результатів ОП, переліку та змісту навчальних дисциплін, напрямів і методів 
практичної підготовки здобувачів. 
2 Підготовка роботодавцями експертних висновків щодо змісту ОП (керівників  АТ«Гідросила», АТ«Ельворті», 
НВП«Радій», АТКБ«Приватбанк»). 
Враховано пропозиції: 
генерального директора АТ«Гідросила» щодо: посилення уваги до методик управління бізнес-процесами реальних 
виробничих підприємств, зокрема і у сфері управління персоналом.
директора ПрАТ«Металіт» щодо: посилення ОП у частині формування у здобувачів соціальних навичок, 
запровадження бізнес-тренінгів; 
директора ПрАТ«Піраміс» щодо: вдосконалення практичної складової підготовки магістрів; доповнення ОП 
навчальною дисципліною/темою з питань тайм-менеджменту, яка б ураховувала специфіку ефективної організації 
робочого часу менеджера; 
директора представництва АТ «Гідросила ЛЕДА» щодо урізноманітнення форм стажування студентів і баз 
практики. 
3. Постійна співпраця з роботодавцями з питань якісної практичної підготовки студентів. Роботодавці надають 
можливість стажування викладачам кафедри та забезпечують проходження студентами практики за ОП. Базами 
виробничої практики студентів ОП визначені:АТ «Гідросила»,АТ«Ельворті»,ПрАТ«Піраміс»,ПрАТ«Металіт». 

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

Інститут залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів у галузі економіки, представників 
роботодавців, запрошуючи їх на лекційні та семінарські заняття. Так, упродовж реалізації ОП мали місце зустрічі із 
топ-менеджерами провідних підприємств та організацій: голова Наглядових Рад АТ «Гідросила Груп» і АТ 
«Ельворті Груп», член Ради і Президії Федерації роботодавців України, голова ради української Асоціації 
підприємств–виробників техніки та обладнання для агропромислового комплексу «Украгромаш» Штутман Павло 
Леонідович; генеральний директор АТ «Гідросила Груп» Тітов Юрій Олександрович, Голова правління - 
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генеральний директор АТ «Ельворті» Калапа Сергій Георгійович; директор ПрАТ «Металіт» Ківерник Вячеслав 
Анатолійович, Директор ТОВ «Українське бюро кредитних сторін» Пшеничний Богдан Олегович, Директор 
Кіровоградського регіонального управління Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву Шаповал 
Дмитро Анатолійович, Директор агенції нерухомості «Алекс-R», Член асоціації фахівців з нерухомості України 
Головко Олександр Михайлович, фінансовий директор ПрАТ «Гідросила АПМ» Галушко Леонід Володимирович 
тощо.
Опитування здобувачів вищої освіти продемонструвало високу зацікавленість студентів у професійному спілкуванні 
з практиками менеджменту та роботодавцями. 

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

Інститут має досконалу систему професійного розвитку викладачів, принципи та форми якого визначено у Статуті 
Інституту (https://eti.kr.ua/images/files/Statut_compressed.pdf).
Підвищення кваліфікації викладачів ОП здійснюється за навчальними планами та програмами у таких формах: 
навчання за програмою підвищення кваліфікації; стажування, участь у семінарах, практикумах, тренінгах, 
вебінарах, майстер-класах тощо. Викладачі самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та бази 
підвищення кваліфікації. 
Так викладачі кафедри маркетингу, манеджменту та економіки» пройшли наступні підвищення кваліфікації:
Олійник Ігор Вікторович у 2017 р. пройшов підвищення кваліфікації у ЗВО ПУЕТ свідоцтво ПК  01597997/00971-17 
(підвищення кваліфікації зі спеціальності 075 «Менеджмент»); 
Павлова Ольга Володимирівна у 2018 р., пройшла підвищення кваліфікації у ЗВО ПУЕТ свідоцтво ПК  
01597997/01248-18 (підвищення кваліфікації зі спеціальності 075 «Маркетинг»).
Тертиця Олександр Олександрович у 2017 році пройшов підвищення кваліфікації у ЗВО ПУЕТ свідоцтво ПК 
01597997/010448-17 (підвищення кваліфікації зі спеціальності 057 «Міжнародні економічні відносини»).
В даний час, (20.09.21-30.09.21), викладачі Педь І.В., Павлова О.В., Тертиця О.О., Яковенко Р.В. проходять 
підвищення кваліфікації у ЗВО ПУЕТ. 
В ЕТІ укладено договори на наукове косультування підприємсв-партнерів.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В ЕТІ створено і впроваджено ефективну систему моральних стимулів та матеріального заохочення науково-
педагогічних працівників до підвищення їх викладацької майстерності та професійного рівня 
Моральне стимулювання науково-педагогічних працівників Інституту здійснюється у таких формах, як: Подяка 
ректора Інституту за досягнення працівником високих результатів викладацької та наукової діяльності, Почесна 
грамота за вагомий особистий внесок у розвиток освіти та інші форми морального заохочення викладачів до їх 
професійного зростання. 
В Інституті також діє система матеріального стимулювання НПП відповідно до Положення про оплату праці. 
(https://eti.edu.ua/zahalna-informatsiia/normatyvna-baza/zahalni)

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?

В ЕТІ створено розгалужену систему матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, що дозволяє 
реалізувати ОП на високому якісному рівні, досягти її цілей та програмних результатів. 
Освітню діяльність Інститут здійснює на власних площах, що є достатніми, згідно з ліцензійними вимогами, для 
здійснення освітнього процесу за усіма освітніми програмами, у тому числі й за ОП «Менеджмент».
Для якісної організації освітнього процесу використовуються навчальні приміщення, комп’ютерні лабораторії, 
обладнані сучасними меблями та устаткуванням, що дає можливість проводити заняття відповідно до сучасних 
вимог із застосуванням інноваційних методів і сприяє досягненню програмних результатів навчання.
Матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інфраструктура, обладнання тощо) сприяють досягненню визначених ОП 
цілей та програмних результатів навчання завдяки наявному бібліотечного фонду Ліцензійним вимогам, передплаті 
фахових видань України зі спеціальності. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і студентів 
до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання в межах освітньої програми.
Науково-методичний комплекс ОП повністю забезпечує якісне навчання, постійно доповнюється та оновлюється. 

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?

Виявлення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти ОП здійснюється на основі спілкування зі студентами, 
опитувань, анкетування. Результати оцінювання студентами освітнього середовища, що включає освітньо-
методичні, інформаційні, культурні комплекси та соціальну інфраструктуру, свідчать, що в Інституті створено всі 
необхідні умови здійснення якісного навчального процесу, професійної підготовки, культурного та фізичного 
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розвитку та соціальної реалізації здобувачів вищої освіти. 
Студенти та науково-педагогічні працівники мають безоплатний доступ до бібліотечних фондів Наукової бібліотеки 
Інституту як через користування абонементом, так і у електронному форматі, користуючись читацьким квитком для 
доступу. Крім того, в Інституті є безоплатний доступ до wi-fi.
Освітнє середовище, створене в Інституті, дозволяє задовольнити інтереси здобувачів вищої освіти за даною ОП 
завдяки врахуванню потреб, що висловлюються здобувачами і доводяться до колегіальних органів Інституту. 
Регулярно проводяться опитування для виявлення думки здобувачів щодо необхідності покращення організації 
освітньої діяльності.

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

Інститут забезпечує безпеку освітнього середовища для студентів шляхом:
1.проведення на постійній основі інструктажів з безпеки життєдіяльності для студентів, (вступних, первинних, 
позапланових та цільових інструктажів). Безпечне освітнє середовище для життя та здоров’я регламентується:
-Інструкцією №1 з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників та здобувачів освіти ЕТІ 
(https://eti.edu.ua/zahalna-informatsiia/normatyvna-baza/polozhennia/okhorona-pratsi);
-Інструкцією №2 з проведення вступного, первинного, позапланового  та цільового інструктажів з безпеки 
життєдіяльності здобувачів освіти ЕТІ (https://eti.edu.ua/zahalna-informatsiia/normatyvna-
baza/polozhennia/okhorona-pratsi).
2. створення безпечного освітнього середовища для психологічного комфорту та психічного здоров’я здобувачів 
освіти шляхом провадження освітнього процесу в атмосфері доброзичливості, співробітництва та підтримки. 
Особлива увага при цьому приділяється підтримці та укріпленню психічного здоров’я студентів, що забезпечується 
проведенням консультацій  та спілкувань студентів з відповідальним працівником з психологічної підтримки 
здобувачів освіти ЕТІ (виконання функцій психолога покладено на доцента каф. соц.гум дисциплін Ломаку О.А)
Кураторами груп періодично проводяться зустрічі із здобувачами з метою встановлення проблем та вирішення 
таких питань. 

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?

Підтримка здобувачів вищої освіти за ОП здійснюється на основі організації ефективної комунікації у освітньому 
процесі, використанні її формальних (лекції, практичні заняття, консультації, збори студентів, що проводяться 
деканатом економічного факультету та кафедрою тощо) і неформальних форм (спілкування зі студентами декана та 
співробітників деканату, викладачів кафедр, співробітників різних служб і підрозділів Інституту, наприклад, 
бібліотеки, адміністративних служб тощо), а також різноманітних каналів комунікацій, включаючи канали online.
Освітня підтримка забезпечується якісною роботою співробітників деканату,  колективу кафедри та викладачів 
інших кафедр ЕТІ, працівників бібліотеки, яким вдалося сформувати ефективну взаємодію зі студентами, 
забезпечити якісні комунікації, взаємну довіру та лояльне ставлення.
Організаційну підтримку здобувачів вищої освіти здійснюють співробітники  деканату за сприяння завідувачів 
кафедр, які взаємодіють зі студентами, дотримуючись принципів академічної етики. Наприклад, деканат формує 
розклад занять на ОП, ураховуючи потреби здобувачів, забезпечуючи належний рівень навчального навантаження у 
освітньому процесі. Адміністративні підрозділи ЕТІсвоєчасно та ефективно відповідають на запити студентів, 
надають необхідну підтримку у вирішенні їх проблем.
Інформаційна підтримка здобувачів вищої освіти на ОП здійснюється шляхом використання інформаційної мережі 
Інституту, Інтернет-ресурсів, здійснення особистого спілкування викладачів і студентів, комунікацій onlinе. 
Консультаційна та соціальна підтримка студентів ОП спрямована на надання їм допомоги з боку викладачів, 
співробітників адміністративних підрозділів у вирішенні питань, пов’язаних із проживанням у гуртожитках, 
охороною здоров’я, працевлаштуванням, міжособистісних відносин у студентських колективах тощо.
У цілому опитування здобувачів вищої освіти за ОП продемонструвало високу оцінку якості їх підтримки та 
комунікацій в освітньому процесі

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 Інституті створено необхідні умови для успішного навчання здобувачів вищої освіти.
На території Інституту є пандус, який відповідає вимогам державним будівельних норм України; діє система 
використання дистанційних технологій, де студенти можуть отримати інформаційні матеріали, методичні вказівки 
до практичних і лабораторних занять, завдання на самостійну роботу тощо. Туди вони висилають результати своєї 
роботи й проходять тестування. Доступ до матеріалів авторизований, ім'я й пароль отримують всі студенти.
В ЕТІ розроблений та затвердженний Порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення (https://eti.edu.ua/zahalna-informatsiia/normatyvna-baza/zahalni).
За даною ОП здобувачі з особливими освітніми потребами не навчаються

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?
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Під час реалізації освітньої програми Менеджмент другого (магістерського) рівня випадків із сексуальними 
домоганнями, дискримінацією та корупцією виявлені не були. З метою підвищення рівня освітньої діяльності, 
утвердження високих моральних цінностей, дотримання моральних засад суспільства, формування соціальної 
активності, громадянської позиції та відповідальності в ЕТІ на принципах автономії та самоврядування, 
професіоналізму і компетентності, чесності і відданості справі та з метою запровадження необхідних і 
обґрунтованих заходів щодо запобігання і протидії корупції у діяльності Інституту розроблена і запроваджена 
нормативна база щодо «Антикорупційної діяльності в ЕТІ»
(https://eti.edu.ua/zahalna-informatsiia/antykoruptsiina-diialnist).
Урегулювання конфлікту інтересів в ЕТІ здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». 
Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять до інституту, відбувається відповідно до Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», Закону України «Про звернення громадян».
Розгляд скарг і звернень відбувається шляхом особистого прийому громадян керівництвом університету у 
встановлені дні та години відповідно до графіку прийому. Про результати розгляду скарг і звернень громадянину 
повідомляється письмово або усно, за його бажанням.
Протягом періоду впровадження освітньої діяльності за ОП конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Основні принципи моніторингу, оновлення та перегляду освітніх програм в Інституті визначено в: 
Положенні про освітні програми в ЕТІ (https://eti.edu.ua/images/files/Polojenna_Pro_OP.pdf);
 «Стратегічному плані розвитку Інституту на 2020–2030 роки» (https://eti.edu.ua/images/files/Strat_Rozv_Ins.pdf);
«Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЕТІ» 
(https://eti.edu.ua/images/Polojeniya/vnutrishnogo_kontroly.pdf).

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

Відповідно до «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЕТІ», перегляд ОП 
відбувається за результатами їхнього моніторингу. Критерії, за якими відбувається перегляд ОП, формулюють як 
результат зворотного зв’язку із стекхолдерами, так і внаслідок прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства. 
Оновлення ОП відбувається на засіданні кафедри в якому беруть участь гарант та члени проектної групи, 
професорсько-викладацький склад кафедри, а також стейкхолдери (за згодою). Такі засідання відбуваються, як 
правило, перед початком або в кінці навчального року. Під час такого обговорення враховуються пропозиції усіх 
учасників за даною ОП. 
ОП було розроблено та схвалено Вченою радою ЕТІ від 21.01.2019 (Пр. №6). Перше оновлення ОП відбулося після 
введення в дію Стандарту вищої освіти України спеціальності:073 Менеджмент другого (магістерського) рівня (нак. 
МОН № 959). 
ОП впроваджено у освітній процес ЕТІ у 2019р., коли було здійснено перший набір здобувачів вищої освіти за ОП. 
Після першого семестру 2019-2020 н.р. на основі аналізу опитування та анкет стейкхолдерів, були виявлені певні 
недоліки першого етапу реалізації ОП та визначені завдання її удосконалення (Пр. №7 від 18.02.20) Насамперед, це 
стосувалося методів, технологій, методичного забезпечення освітнього процесу за ОП. Наприклад, здійснено:
1)перегляд співвідношення між монологовими (пояснення, розповідь) та інтерактивними методами викладання 
навчальних дисциплін (групові дискусії, «мозковий штурм») на користь других. Так, у межах практичних занять 
було збільшено час на дискусії з проблемних питань менеджменту, розв'язання кейсів із практики менеджменту, що 
сприяє формуванню у студентів умінь чітко й доказово формулювати власні висновки, науково обґрунтовувати їх; 
2)упровадження в освітній процес технологій, результатом яких є оволодіння студентами методів та навичок 
самостійної роботи з вивчення навчальних дисциплін, систематизації самостійно отриманих знань, їх використання 
на лекціях і практичних заняттях, що формує у здобувачів здатності до самостійного навчання; 
3)удосконалення НМК та забезпечення відкритого доступу студентів ОП до електронних матеріалів; 
4)розвиток сиcтеми інформування студентів ОП, зокрема у мережі Інтернет.
Третє оновлення ОП відбулося у зв'язку зі зміною складу групи забезпечення ОП (зміна штатного розкладу). Пр.№ 
2 від20.10.20
Четверте оновлення  ОП відбулося у 2021 році за результатами проходження акредитації ОП та на основі 
анкетування стейкхолдерів-роботодавців. Була змінена система організації та вибору вибіркових навчальних 
дисциплін. Створено банк вибіркових дисциплін. Враховуючи запити стейкхолдерів, вибіркові дисципліни мають 
пріоритетну орієнтацією саме на формування компетентностей управління саме промисловими підприємствами, які 
є драйверами економічного розвитку  Кіровоградського регіону та  країни вцілому. Пр. № 7 від 19 03.21 . П'яте 
оновлення ОП 24.09.2021 року у зв'язку зі зміною складу групи забезпечення ОП (Пр. №12)

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

Освітній процес за ОП базується на співпраці викладачів і здобувачів вищої освіти з питань її реалізації та 
оновлення, забезпечення необхідного рівня якості. Для викладачів ОП зворотній зв'язок із студентами є одним із 
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найважливіших каналів отримання інформації щодо недоліків навчального процесу, вимог студентів до його якості, 
пропозицій з удосконалення ОП.
Здобувачі вищої освіти за ОП залучаються до діяльності з забезпечення її якості, оновлення та розвитку шляхом: 
1) спілкування викладачів із студентами при проведенні практичних занять, консультацій, співбесід із метою 
виявлення їх оцінок якості викладання навчальних дисциплін і пропозицій;
2) здобувачі включені до груп по розробці, моніторингу та перегляду ОП, де надають свої пропозиції щодо її 
оновлення та модернізації, а також студентського парламенту є членами Вченої ради ЕТІ;
3) опитування у студентських групах, що надає можливість своєчасного виявлення зауважень здобувачів вищої 
освіти щодо якості викладання певних навчальних дисциплін та застосування необхідних заходів;
4) проведення фокус-груп зі студентами-магістрантами із питань змісту, реалізації, якості та напрямів 
удосконалення ОП.
Останнє опитування студентів проводилося 21.09.2021 р. у вигляді фокус-групи, під час якого було виявлено, що 
загалом вони задоволені навчанням на ОП та рівнем викладання. Також у 2021 році проводилося анкетування 
здобувачів щодо  питань забезпечення необхідного рівня якості освіти.

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

Студенти є повноцінними партнерами у всіх процесах забезпечення якості ОП спеціальності 073 «Менеджмент» у 
ЕТІ. В Інституті представники органу студентського самоврядування включені до робочих груп з моніторингу 
освітніх програм та Вченої ради Інституту, на засіданнях якої обговорюються і затверджуються освітні програми.
В Інституті діє система студентського моніторингу якості освіти. Система передбачає проведення фокус-груп, до 
складу якої входять старости студентських груп і керівники органів студентського самоврядування; моніторинг 
проводиться двічі на рік за результатами навчального семестру; отримана інформації про результати моніторингу і 
рекомендацій фокус-групи надається адміністрації інституту. 
Представники студентського самоврядування, зокрема студентського парламенту, щотижня беруть участь у 
старостатах, де, зокрема, обговорюються питання відвідування занять, якості викладання та інші. Отримана 
інформація доводиться до відома керівництва інституту і разом зі студентським активом розробляються заходи 
забезпечення якості освітнього процесу.

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

Статутом Інституту , «Положенням про організацію освітнього процесу в ЕТІ» , передбачено залучення роботодавців 
до процесів розроблення, реалізації, удосконалення освітніх програм, оцінки їх якості:
1)Роботодавці були безпосередньо залучені до процесу рецензування на етапі створенн ОП.
2)Спілкування викладачів ОП з роботодавцями з метою з’ясування їх вимог до якості професійної підготовки 
здобувачів вищої освіти, її оцінки, пропозицій щодо напрямів оновлення освітніх компонентів ОП, удосконалення 
практичної підготовки та організації баз практики: (АТ«Гідросила», АТ«Ельворті», ПрАТ«Піраміс», ПрАТ«Металіт» 
тощо).
3)Надання роботодавцями рекомендацій з удосконалення ОП. 
Так, кафедрою  у лютому 2021 року отримано і проаналізовано анкети стейкхолдерів (група «Роботодавці») щодо 
оцінки значущісті компетентностей, які здобувають випускники магістратури для ефективного використання 
робочої діяльності. Роботодавцями було запропоновано: введення нових дисциплін вибіркового блоку з орієнтацією 
на формування компетентностей управління саме промисловими підприємствами; посилити увагу уваги до 
методики управління бізнес-процесами реальних виробничих підприємств, зокрема і у сфері управління 
персоналом; продовжувати вдосконалювати практичну складову підготовки магістрів і в подальшому запрошувати 
на лекційні, семінарські чи практичні заняття фахівців-практиків. Їх пропозиції було враховано при розробці змісту, 
інформаційно-методичного і матеріально-технічного забезпечення ОП.

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

В Інституті збирання та врахування інформації щодо кар'єрного шляху та траєкторій працевлаштування 
випускників ЗВО здійснюється в межах профорієнтаційної роботи, практики та сприяння працевлаштуванню. 
Відбувається постійний аналіз попиту і пропонування на ринку праці місць для фахівців, підготовку яких здійснює 
заклад вищої освіти; налагоджує співпрацю з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та 
організаціями
незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів; 
забезпечує координацію дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і 
підприємствами, установами та організаціями.

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

У рамках моніторингу процедур внутрішнього забезпечення якості ОП, система внутрішнього забезпечення якості 
Інституту виявила необхідність ще більш активного залучення до викладацької роботи фахівців-практиків. Це було 
враховано в процесі планування організації освітній діяльності при підготовці здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за ОП «Менеджмент». Під час викладання професійно-орієнтованих дисциплін, обовязково 
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запрошуються   фахівці відповідної галузі, економісти чи менеджери діючих підприємств та організацій, які 
особисто розповідають та відповідаюь на питання щодо практичних аспектів їхньої діяльності.
Також, щорічно на початку навчального року проводиться перевірка кафедри щодо навчально-методичного 
забезпечення освітнього процесу з ОП, відповідності викладачів пунктам наукової та професійної активності. 
Зауваження, які виникають в процесі обговорення існуючих положень та процесів, враховуються у подальшій роботі 
кафедри.
 Зовнішнє забезпечення якості освітнього процесу здійснювалось при  розроблені та реалізації ОП, що дозволило 
визначити напрями та заходи її доопрацювання,  так набули суттєвих змін можливості здобувачів освіти щодо 
формування індивідуальної освітньої траєкторії за рахунок створення банку вибіркових дисциплін, що дозволяє 
студентам вільнє обрання дисципліни; введено нові дисципліни вибіркового блоку з орієнтацією на формування 
компетентностей управління саме промисловими підприємствами; посилено увагу до методики управління бізнес-
процесами реальних виробничих підприємств, зокрема і у сфері управління персоналом. 

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?

В результаті проведення зовнішнього моніторінгу забезпечення якості освіти та зауважень та пропозиції з останньої 
акредитації  було проведення удосконалення ОП:
-  враховуючи побажання стейкхолдерів було оновлено перелік освітніх компонентів ОП. Так, введено нові 
дисципліни вибіркового блоку з орієнтацією на формування компетентностей управління саме промисловими 
підприємствами;
- ОП доповнана логіко-структурною схемою викладання дисциплін;
- чітко окреслена унікальність ОП з відповідними компетентностями, програмними результатами навчання та 
освітніми компонентами. Унікальність ОП обумовлена її пріоритетною орієнтацією на формування 
компетентностей управління саме промисловими підприємствами, які є драйверами економічного розвитку  
Кіровоградського регіону та  країни вцілому.;
- з метою забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вдосконалено процедуру вибору вибіркових 
дисциплін за рахунок формування банку вибіркових дисциплін та розміщення його на сайті інституту;
- ЕТІ мотивує здобувачів до участі у програмах академічної мобільності та здобуття результатів навчання у 
неформальній освіті. Всі здобувачі ознайомені  про можливість участі у програмах академічної мобільності та 
отримання неформальної освіти. Для цього ЕТІ заключив договори про співробітництво та партнерство з ХТУ 
«Шаг», НТУ «ХПІ», КПІ ім Сікорського, КНЕУ, Кропивницьким інженерним коледжом ЦНТУ тощо;
- актуалізовано робочі програми навчальних дисциплін  ОП у частині списку рекомендованих для здобувачів 
наукових праць,   а саме включено англомовні наукові та фахові джерела з проблематики менеджменту;
- ЕТІ мотивує  НПП до участі в програмах академічної мобільності та міжнародного стажування. Під час стажування 
зберігається середня заробітна плата та за результатами стажування виплачується матеріальна винагорода. Так 
гарант програми Фрунза С.А. пройшла міжнародне стажування у Вищій школі міжнародних відносин та суспільної 
комунікації в м. Холмі. На тему «Управління, інновації та інвестиції: європейський вибір» Сертифікат №394, 
відт12.02.2021
-  в процес навчання впроваджено  нові методи онлайн-контролю знань студентів: використання сервісів GOOGLE 
FORMS,GOOGLE CLASSROOM ТА on-line тестування; здійснення поточного контролю знань за допомогою онлайн-
сервісу Kahoot; тестування за допомогою інших спеціальних технічних засобів та ПЗ;
- враховуючи зауваження розроблено «Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 
НПП та укладання з ними контрактів в ЕТІ»;
- з 1.09.2021 укладено угоду на аренду спортивної зали з ПрАТ «Піраміс»;
- впроваджено систему он-лайн моніторингу пропозицій від стейкхолдерів з використанням методик 
контентмоніторингу і контент-аналізу, (https://eti.edu.ua/monitorynh/zovnishnii-kontrol-iakosti-osvity/systema-
monitorynhu-propozytsii-vid-steikkholderiv)
- постійно і системно проводиться робота по вдосконаленню структури веб-сайту інституту

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

Учасники академічної спільноти змістовно залучаються до внутрішнього забезпечення якості ОП у таких формах:
1) консультування викладачів ОП на етапах її реалізації та вдосконалення з питань підвищення якості освітнього 
процесу;
2) обмін досвідом щодо заходів та методів забезпечення якості викладання навчальних дисциплін;
3) участь у методичних семінарах, нарадах, інших заходах, присвячених проблемам внутрішнього забезпечення 
якості освітнього процесу в Інституті;
4) аналіз систем забезпечення якості освітнього процесу в українських і закордонних ЗВО;
5) оприлюднення методичних матеріалів для студентів на сайті Інституту з вивченням відгуків читачів, що сприяє 
підвищенню якості науково-методичного забезпечення ОП;
6) здійснення досліджень із теоретичних та практичних аспектів із внутрішнього забезпечення якості, результати 
яких активно впроваджуються в освітній процес;
7) постійне підвищення кваліфікації викладачів.
Активізації участі академічної спільноти у реалізації політики Інституту з внутрішнього забезпечення якості 
сприяють заходи, спрямовані на формування та розвиток культури якості в Інституті, визначення питання 
підвищення якості освіти пріоритетним для трудового колективу
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Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Система управління внутрішнім забезпеченням якості освіти в Інституті охоплює:. 
1. Стратегічне управління якістю освіти, яке здійснюють Вчена рада ЕТІ та ректор інституту. Воно включає:
 - інформування внутрішніх та зовнішніх сторін щодо змісту політики якості освітньої діяльності та вищої освіти та 
місії ЕТІ, структур та процесів якості освітньої діяльності та вищої освіти, результатів моніторингу;
- навчання зацікавлених сторін методам активного спілкування та критичного мислення, формування 
компетентностей щодо активної взаємодії з метою підвищення якості освітньої діяльності; підвищення кваліфікації 
академічного штату;
- залучення внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін до спільної роботи із забезпечення якості освітньої 
діяльності та вищої освіти (залучення рецензентів, проведення конференцій, семінарів, зустрічей тощо).
2. Оперативне управління якістю освіти здійснюють кафедри, деканат, студентський парламент. Здійснюється 
моніторинг ефективності внутрішньої системи якості освіти та адміністрування системи внутрішнього забезпечення 
якості освіти. 
3. Гарант та група забезпечення ОП відповідають за: 
–забезпечення відповідності змісту програми стандарту вищої освіти; 
–загальне керівництво змістом освітньої програми: актуалізація варіативної компоненти у відповідності до потреб 
ринку праці, програм міжнародної академічної мобільності; 
–координація роботи з розробки освітньої програми та її навчально-методичного забезпечення; 
–визначення кадрового забезпечення й умов реалізації освітньої програми тощо.

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?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюється наступними документами Інституту: Статутом ЕТІ 
(https://eti.edu.ua/images/files/Statut_2021.pdf), «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти в ЕТІ» (https://eti.edu.ua/images/Polojeniya/vnutrishnogo_kontroly.pdf), «Положенням про організацію 
освітнього процесу в ЕТІ»  (https://eti.edu.ua/images/files/Polojenna_OPP_compressed.pdf), що оприлюднені на 
офіційному сайті Інституту і є у загальному доступі. 
Контракт здобувачів вищої освіти, Контракт ННП, посадові інструкції працівників відділів підписуються у двох 
примірниках і знаходяться у кожної зі сторін-підписантів.

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://eti.edu.ua/monitorynh/zovnishnii-kontrol-iakosti-osvity/systema-monitorynhu-propozytsii-vid-steikkholderiv

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

https://eti.edu.ua/zahalna-informatsiia/akredytatsiia/2-riven-mahistr

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
Сильними сторонами ОП, що забезпечують досягнення її цілей та програмних результатів є:
1) Унікальність ОП: практико-орієнтована, обумовлена її пріоритетною орієнтацією на формування 
компетентностей управління саме промисловими підприємствами.
2)інноваційність: ОП забезпечує опанування здобувачами вищої освіти новітніх концепцій, методів, технологій 
менеджменту, що є об’єктивною вимогою та найважливішим критерієм професіоналізму магістрів:
 а)авторські лекційні курси «Антикризове управління», «Креативний менеджмент» спрямовані на формування у 
студентів здатностей до ініціювання та реалізації стратегічних і тактичних оптимізаційних рішень;
б) в освітньому процесі використовуються новітні форми й методи викладання, методи оцінювання знань, 
інформаційного забезпечення, що створює сприятливі умови для творчості та практично-орієнтованого навчання;
3)системність: ОП забезпечує взаємозв’язок теоретичної, практичної, дослідницької підготовки професіоналів із 
менеджменту, що володіють знаннями, здатностями, навичками ефективного управління на основі інноваційних 
методів, технологій, прийомів та є конкурентоспроможними на ринках праці;
4)співпраця викладачів, студентів та роботодавців забезпечує ефективну адаптацію магістрів до професійного 
середовища, набуття ними актуальних знань і навичок управлінських практик;
5)замкнені цикли «Навчання-виробництво-навчання» або «Виробництво-навчання-виробництво», що полягають у 
системному залученні до навчання працівників провідних промислових підприємств, агропромислових компаній та 
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ІТ-сектору;
6)наявність потужної сучасної матеріально-технічної бази, відсутність корупційної складової навчального процесу.
1)недостатній рівень міжнародної мобільності студентів; 
2)відсутність викладання навчальних дисциплін іноземною мовою,
недостатній рівень розвитку міжнародних зв’язків за ОП; 
3)відсутність аспірантури в інституті, що обмежує мотивацію наукової роботи студентів.
 

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

Основними перспективами розвитку ОП є:
1) формування та розвиток міжнародних зв’язків, забезпечення міжнародної академічної мобільності викладачів і 
студентів, що передбачає роботу над створенням спільної магістерської програми з Сілезькою Вищою Школою 
Управління ім. Генерала Єжи Зентка у м Катовіце – Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka (SWSZ), 
яка буде викладатися англійською мовою та дозволить випускникам отримати дипломи двох Інститутів;
2) упровадження в освітній процес удосконалених інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного 
навчання, що забезпечить підвищення якості самостійної роботи здобувачів вищої освіти, особливо тих, хто 
навчається заочно, її методичного забезпечення;
4) оновлення навчального плану ОП. У наступному році планується: включення до ОП нових навчалних дисциплін 
стосовно технологій цифрового менеджменту та менеджменту покащень;
5) посилення наукових зв’язків всередині країни, активізація участі студентів та викладачів у міжнародних 
конференціях, науково-дослідних програмах;
6)розширення кола надання освітніх та кваліфікаційних послуг;
7) впровадження дуальної освіти на магістерській програмі;
8) публікації статей НПП у національних та міжнародних фахових виданнях;
9) Впроводження європейських моделей організації заочної освіти з більш навантаженним графіком навчання.

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Василенко Ігор Миколайович

Дата: 28.09.2021 р.

Сторінка 22



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

ОЗП2 Договірне право навчальна 
дисципліна

ОЗП 2 Договірне 
право.pdf

yL3C0Baqy6bN7ZvN
qIRYLI9sWx+fmYM

dvmq7asADmvc=

Лекційна аудиторія:№ 3: 
Ноутбук НР 255G7;  Проектор 
Саnon LV-X320 10000:1;  
Мультимедійна акустична 
система SVEN SPS-609 (2.0); 
Обертова комбінована дошка 
(крейда-маркер) 100/150; Стіл 
письмовий (1шт); Парта 
учнівська (15шт); тумба для 
документів (1шт); стільці 
(31шт); Панель-вішалка для 
речей; Кондиціонування 
«Клімат-контроль»
Лекційна аудиторія:№ 9:  
Ноутбук НР 255G7; проектор 
ACER P5330W (1шт); Обертова 
комбінована дошка (крейда-
маркер) 0,9/1,2  (1шт); Стіл 
письмовий (1шт); Парта 
учнівська (6шт); тумба для 
документів (1шт); стільці 
(13шт);Панель-вішалка для 
речей; Кондиціонер (1шт)
Лекційна аудиторія:№ 14  
Ноутбук DELL PP23; проектор 
ACER P5330W (1шт); Обертова 
комбінована дошка (крейда-
маркер) 0,9/1,2  (1шт); Стіл 
письмовий (1шт); Парта 
учнівська (14шт); тумба для 
документів (1шт); стільці 
(15шт); Панель-вішалка для 
речей;  Кондиціонер (1шт)
Прикладне програмне 
забезпечення:
Microsoft Office Online

ВК7 Креативний 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

Креативний 
менеджмент.pdf

EiceuR+bmFvS/cHN
z55SoXWJcIEU3anG

XCtCrADe2Sc=

Кабінет менеджменту №6:  
Монітор LG17 (1шт); Компьютер 
(1шт);  Колонки акустичні 
Microlab; обертова дошка 
комбінована магнітна 100*150;  
Проектор Canon LX-MW500 
(DLP, WXFGA, 500 ANI Lm); стіл 
(16шт); стільці (31шт); тумба 
для документів (2шт); шафа 
(2шт); панель-вішалка (1шт); 
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Лекційна аудиторія № 11: 
Ноутбук ASUS X541N; проектор 
ACER X1311 WH; Акустична 
система Walfix SPS-606; 
Обертова комбінована дошка 
(крейда-маркер) 1/1,5;  стіл (16 
шт); стільці (31 шт). 
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Лекційна аудиторія № 8: 
Ноутбук ASUS X541N; проектор 
ACER X1311 WH; Акустична 
система Walfix SPS-606; 
Обертова комбінована дошка 
(крейда-маркер) 1/1,5;  стіл (16 
шт); стільці (31 шт). 
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Прикладне програмне 
забезпечення:



Microsoft Office Online

ВК6 Тайм-
менеджмент 

навчальна 
дисципліна

Тайм-
менеджмент.pdf

jfKqB4vHfe303gNfy
UmzkqYJvy4RYK90S

NxY6S6vaEM=

Лекційна аудиторія:№ 10: 
Ноутбук НР 255G7; проектор 
ACER P5330W (1шт); Обертова 
комбінована дошка (крейда-
маркер) 0,9/1,2  (1шт); Стіл 
письмовий (1шт); Парта 
учнівська (6шт); тумба для 
документів (1шт); стільці 
(13шт); Панель-вішалка для 
речей;  Кондиціонер (1шт)
Прикладне програмне 
забезпечення:
Microsoft Office Online

ВК5 Управління 
змістом робіт на 
промисловому 
підприємстві

навчальна 
дисципліна

Управління 
змістом робіт на 

промисловому 
підприємстві.pdf

RwStybHvgxURXgy/
CNYYFmlGwY+pUKt

znfY2thHkg14=

Кабінет менеджменту №6:  
Монітор LG17 (1шт); Компьютер 
(1шт);  Колонки акустичні 
Microlab; обертова дошка 
комбінована магнітна 100*150;  
Проектор Canon LX-MW500 
(DLP, WXFGA, 500 ANI Lm); стіл 
(16шт); стільці (31шт); тумба 
для документів (2шт); шафа 
(2шт); панель-вішалка (1шт); 
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Лекційна аудиторія № 11: 
Ноутбук ASUS X541N; проектор 
ACER X1311 WH; Акустична 
система Walfix SPS-606; 
Обертова комбінована дошка 
(крейда-маркер) 1/1,5;  стіл (16 
шт); стільці (31 шт). 
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Лекційна аудиторія № 8: 
Ноутбук ASUS X541N; проектор 
ACER X1311 WH; Акустична 
система Walfix SPS-606; 
Обертова комбінована дошка 
(крейда-маркер) 1/1,5;  стіл (16 
шт); стільці (31 шт).  
Кондиціонування «Клімат-
контроль»

ВК 4 Управління 
безпекою 
промислового 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Управління 
безпекою 

промислового 
підприємства .pdf

3BvkDOzWY4+FKcn
0cMG/EydFSNPpkB
W7nB051WK3sKE=

Кабінет менеджменту №6:  
Монітор LG17 (1шт); Компьютер 
(1шт);  Колонки акустичні 
Microlab; обертова дошка 
комбінована магнітна 100*150;  
Проектор Canon LX-MW500 
(DLP, WXFGA, 500 ANI Lm); стіл 
(16шт); стільці (31шт); тумба 
для документів (2шт); шафа 
(2шт); панель-вішалка (1шт); 
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Лекційна аудиторія № 11: 
Ноутбук ASUS X541N; проектор 
ACER X1311 WH; Акустична 
система Walfix SPS-606; 
Обертова комбінована дошка 
(крейда-маркер) 1/1,5;  стіл (16 
шт); стільці (31 шт). 
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Лекційна аудиторія № 8: 
Ноутбук ASUS X541N; проектор 
ACER X1311 WH; Акустична 
система Walfix SPS-606; 
Обертова комбінована дошка 
(крейда-маркер) 1/1,5;  стіл (16 
шт); стільці (31 шт). 
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Прикладне програмне 
забезпечення:
Microsoft Office Online



ВК3 Інвестиційний 
менеджмент 
промислового 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Інвестиційний 
менеджмент 
промислового 

підприємсива.pdf

YvCPTflE/uiLqpgwif
pYVo8+ZMhUEK2ny

un47u0X9Lc=

Лекційна аудиторія:№1: 
Ноутбук Lenovo 
15M/3867U/4/240/Intel 
HD/DOS/Grey IdeaPad;  
Проектор Canon LV-X320 
10000:1; Мультимедійна 
акустична система SVEN SPS-
609 (2.0); обертова дошка 
комбінована магнітна 100*150 (1 
шт); Стілець учнівський (40 
шт); Парта учнівська (20);  стіл 
письмовий (1 шт); Стілець (1 
шт);  тумба для документів (2 
шт); шафа (1 шт);  
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Лекційна аудиторія:№ 4: 
Проектор Epson EB-970 
(3LCD,XGA,40000Im); Обертова 
комбінована дошка (крейда-
маркер) 0,9/1,2 (1шт); вішалка 
(1шт); Стілець (29 шт); 
Комп'ютер Desktop Ryzen 5 
6C/12T 260 (13шт); Монітор 24 
LCG 23/8 22 MK 430-B VGA MI 
IPS, Free Sync (13шт); Стіл 
(22шт); Лабораторний комплекс 
Гідравлика (комплект); 
Лабораторний комплекс Базова 
електротехніка (комплект); 
Лабораторний комплекс 
Електротехніка 2-
рівень(комплект); Апаратний 
стимулятор ЧПК FANUK 0i-F; 
Тумба з шухлядами вбудована в 
стенд 1350х590х670мм ; Шафа 
для документів (1шт); Вішалка 
(2шт); Кондиціонер (2шт)
Лекційна аудиторія:№ 16 
Проектор Саnon LV-X320 
10000:1; Обертова комбінована 
дошка (крейда-маркер) (1шт); 
вішалка (1шт); Стілець (19 шт); 
Комп'ютер Desktop Ryzen  
(13шт); Монітор 24 LCG (13шт), 
Стіл (20шт); Кондиціонер (1шт).
Прикладне програмне 
забезпечення: Microsoft Office
Power BI
QlikView
Sales Expert
BAS 1С Підприємство

ВК2 Управління 
фінансами 
промислового 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Управління 
фінансами 

промислового 
підприємства.pdf

ceyaWTbVDDrSBNL
B0Nk3dhvi2G1OZH
DYFwSY91zcG68=

Лекційна аудиторія:№1: 
Ноутбук Lenovo 
15M/3867U/4/240/Intel 
HD/DOS/Grey IdeaPad;  
Проектор Canon LV-X320 
10000:1; Мультимедійна 
акустична система SVEN SPS-
609 (2.0); обертова дошка 
комбінована магнітна 100*150 (1 
шт); Стілець учнівський (40 
шт); Парта учнівська (20);  стіл 
письмовий (1 шт); Стілець (1 
шт);  тумба для документів (2 
шт); шафа (1 шт);  
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Лекційна аудиторія:№ 4: 
Проектор Epson EB-970 
(3LCD,XGA,40000Im); Обертова 
комбінована дошка (крейда-
маркер) 0,9/1,2 (1шт); вішалка 
(1шт); Стілець (29 шт); 
Комп'ютер Desktop Ryzen 5 
6C/12T 260 (13шт); Монітор 24 
LCG 23/8 22 MK 430-B VGA MI IPS 
(13шт), Free Sync; Стіл (22шт); 
Лабораторний комплекс 
Гідравлика (комплект); 



Лабораторний комплекс Базова 
електротехніка (комплект); 
Лабораторний комплекс 
Електротехніка 2-
рівень(комплект); Апаратний 
стимулятор ЧПК FANUK 0i-F; 
Тумба з шухлядами вбудована в 
стенд 1350х590х670мм ; Шафа 
для документів (1шт); Вішалка 
(2шт); Кондиціонер (2шт)
Лекційна аудиторія:№ 16 
Проектор Саnon LV-X320 
10000:1; Обертова комбінована 
дошка (крейда-маркер) (1шт); 
вішалка (1шт); Стілець (19 шт); 
Комп'ютер Desktop Ryzen  
(13шт); Монітор 24 LCG (13шт), 
Стіл (20шт); Кондиціонер (1шт)
Прикладне програмне 
забезпечення:
Microsoft Office Online
Power BI
QlikView
BAS 1С Підприємство

ВК1 Стратегічне 
управління 
промисловим 
підприємством

навчальна 
дисципліна

Стратегічне 
управління 

промисловим 
підприємством.pdf

rviYH+n89pb5PgGx6
HmxAvmpWtad/wF
HuVGCbRDsHAo=

Кабінет менеджменту №6:  
Монітор LG17 (1шт); Компьютер 
(1шт);  Колонки акустичні 
Microlab; обертова дошка 
комбінована магнітна 100*150;  
Проектор Canon LX-MW500 
(DLP, WXFGA, 500 ANI Lm); стіл 
(16шт); стільці (31шт); тумба 
для документів (2шт); шафа 
(2шт); панель-вішалка (1шт); 
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Лекційна аудиторія № 11: 
Ноутбук ASUS X541N; проектор 
ACER X1311 WH; Акустична 
система Walfix SPS-606; 
Обертова комбінована дошка 
(крейда-маркер) 1/1,5;  стіл (16 
шт); стільці (31 шт).  
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Лекційна аудиторія № 8: 
Ноутбук ASUS X541N; проектор 
ACER X1311 WH; Акустична 
система Walfix SPS-606; 
Обертова комбінована дошка 
(крейда-маркер) 1/1,5;  стіл (16 
шт); стільці (31 шт). 
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Прикладне програмне 
забезпечення:
Microsoft Office Online

ОПП10 Написання та 
захист кваліфікаційної 
магістерської роботи

підсумкова 
атестація

МЕТОДИЧКА 
МАГИСТЕРСКАЯ 
РАБОТА.doc.pdf

gt16CKQa+zQogJ77y
KFUYYLW3V0cRQH

vo7C9+epg/Qs=

Лекційна аудиторія:№ 16 
Проектор Саnon LV-X320 
10000:1; Обертова комбінована 
дошка (крейда-маркер) (1шт); 
вішалка (1шт); Стілець (19 шт); 
Комп'ютер Desktop Ryzen  
(13шт); Монітор 24 LCG (13шт), 
Стіл (20шт); Кондиціонер 
(1шт)/
Прикладне програмне 
забезпечення: Microsoft Office
Power BI
QlikView
Sales Expert
BAS 1С Підприємство

ОПП9 Виробнича 
практика 

практика МЕТОДИЧКА 
ПРАКТИКА 

МАГІСТРИ.doc.pdf

kbqqNyrJ9Oz3SbHW
CaPmzgxkHysG6OH

TBLANX6n331c=

Лекційна аудиторія:№ 16 
Проектор Саnon LV-X320 
10000:1; Обертова комбінована 
дошка (крейда-маркер) (1шт); 
вішалка (1шт); Стілець (19 шт); 
Комп'ютер Desktop Ryzen  



(13шт); Монітор 24 LCG (13шт), 
Стіл (20шт); Кондиціонер 
(1шт)/
Прикладне програмне 
забезпечення: Microsoft Office
Power BI
QlikView
Sales Expert
BAS 1С Підприємство

ОПП7 Маркетинговий 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

ОПП7Маркетингов
ий менеджмент.pdf

KHYUufO0X2Z4RUe
p2pL5Wtx3eUi2EocF

4JEPw/hWpNc=

Кабінет менеджменту №6:  
Монітор LG17 (1шт); Компьютер 
(1шт);  Колонки акустичні 
Microlab; обертова дошка 
комбінована магнітна 100*150;  
Проектор Canon LX-MW500 
(DLP, WXFGA, 500 ANI Lm); стіл 
(16шт); стільці (31шт); тумба 
для документів (2шт); шафа 
(2шт); панель-вішалка (1шт); 
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Лекційна аудиторія № 11: 
Ноутбук ASUS X541N; проектор 
ACER X1311 WH; Акустична 
система Walfix SPS-606; 
Обертова комбінована дошка 
(крейда-маркер) 1/1,5;  стіл (16 
шт); стільці (31 шт). 
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Лекційна аудиторія № 8: 
Ноутбук ASUS X541N; проектор 
ACER X1311 WH; Акустична 
система Walfix SPS-606; 
Обертова комбінована дошка 
(крейда-маркер) 1/1,5;  стіл (16 
шт); стільці (31 шт). 
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Прикладне програмне 
забезпечення:
Microsoft Office Online

ОПП6 Антикризове 
управління

навчальна 
дисципліна

ОПП 6 
Антикризове 

управління.pdf

HdCGwyBlm8IaloCN
OKGGd5ZwKiaeOSc
TuQoXggoXFaM=

Кабінет менеджменту №6:  
Монітор LG17 (1шт); Компьютер 
(1шт);  Колонки акустичні 
Microlab; обертова дошка 
комбінована магнітна 100*150;  
Проектор Canon LX-MW500 
(DLP, WXFGA, 500 ANI Lm); стіл 
(16шт); стільці (31шт); тумба 
для документів (2шт); шафа 
(2шт); панель-вішалка (1шт); 
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Лекційна аудиторія № 11: 
Ноутбук ASUS X541N; проектор 
ACER X1311 WH; Акустична 
система Walfix SPS-606; 
Обертова комбінована дошка 
(крейда-маркер) 1/1,5;  стіл (16 
шт); стільці (31 шт).  
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Лекційна аудиторія № 8: 
Ноутбук ASUS X541N; проектор 
ACER X1311 WH; Акустична 
система Walfix SPS-606; 
Обертова комбінована дошка 
(крейда-маркер) 1/1,5;  стіл (16 
шт); стільці (31 шт).
Прикладне програмне 
забезпечення:
Microsoft Office Online

ОПП5 Інформаційні 
системи і технології в 
управлінні

навчальна 
дисципліна

ОПП5  
Інформаційні 
системи та 
технології в 

c92UTDMbQoj6Sqs5
7RkgouzjJmx6KCoW

cZ8HFpS3Dg8=

Компьютерний зал (аудиторія:
№ 4): Проектор Epson EB-970 
(3LCD,XGA,40000Im); Обертова 
комбінована дошка (крейда-



управлінні.pdf маркер) 0,9/1,2 (1шт); вішалка 
(1шт); Стілець (29 шт); 
Комп'ютер Desktop Ryzen 5 
6C/12T 260 (13шт); Монітор 24 
LCG 23/8 22 MK 430-B VGA MI 
IPS, Free Sync (13шт); Стіл 
(22шт); Лабораторний комплекс 
Гідравлика (комплект); 
Лабораторний комплекс Базова 
електротехніка (комплект); 
Лабораторний комплекс 
Електротехніка 2-
рівень(комплект); Апаратний 
стимулятор ЧПК FANUK 0i-F; 
Тумба з шухлядами вбудована в 
стенд 1350х590х670мм ; Шафа 
для документів (1шт); Вішалка 
(2шт); Кондиціонер (2шт)
Лекційна аудиторія:№ 16 
Проектор Саnon LV-X320 
10000:1; Обертова комбінована 
дошка (крейда-маркер) (1шт); 
вішалка (1шт); Стілець (19 шт); 
Комп'ютер Desktop Ryzen  
(13шт); Монітор 24 LCG (13шт), 
Стіл (20шт); Кондиціонер (1шт)
Лекційна аудиторія:№ 16 
Проектор Саnon LV-X320 
10000:1; Обертова комбінована 
дошка (крейда-маркер) (1шт); 
вішалка (1шт); Стілець (19 шт); 
Комп'ютер Desktop Ryzen  
(13шт); Монітор 24 LCG (13шт), 
Стіл (20шт); Кондиціонер (1шт)
Прикладне програмне 
забезпечення: Microsoft Office
Power BI
QlikView
Sales Expert
BAS 1С Підприємство

ОПП4 Менеджмент 
організацій

курсова робота 
(проект)

методичка курсова 
менеджмент 

організацій .pdf

E1fI+6yP71bhBYdryd
ERVll9cI++n9ZrK62j

xSh+meA=

Кабінет менеджменту №6:  
Монітор LG17 (1шт); Компьютер 
(1шт);  Колонки акустичні 
Microlab; обертова дошка 
комбінована магнітна 100*150;  
Проектор Canon LX-MW500 
(DLP, WXFGA, 500 ANI Lm); стіл 
(16шт); стільці (31шт); тумба 
для документів (2шт); шафа 
(2шт); панель-вішалка (1шт); 
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Лекційна аудиторія № 11: 
Ноутбук ASUS X541N; проектор 
ACER X1311 WH; Акустична 
система Walfix SPS-606; 
Обертова комбінована дошка 
(крейда-маркер) 1/1,5;  стіл (16 
шт); стільці (31 шт). 
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Лекційна аудиторія № 8: 
Ноутбук ASUS X541N; проектор 
ACER X1311 WH; Акустична 
система Walfix SPS-606; 
Обертова комбінована дошка 
(крейда-маркер) 1/1,5;  стіл (16 
шт); стільці (31 шт) 
Прикладне програмне 
забезпечення:
Microsoft Office Online

ОПП3 Менеджмент 
організацій

навчальна 
дисципліна

ОПП 3 
Менеджмент 

організацій.pdf

H9SlZ/pq73ancQcZB
6gz0A9ggVCEk/KlLk

N097MpMfI=

Лекційна аудиторія:№ 16 
Проектор Саnon LV-X320 
10000:1; Обертова комбінована 
дошка (крейда-маркер) (1шт); 
вішалка (1шт); Стілець (19 шт); 
Комп'ютер Desktop Ryzen  
(13шт); Монітор 24 LCG (13шт), 
Стіл (20шт); Кондиціонер (1шт)



Лекційна аудиторія № 11: 
Ноутбук ASUS X541N; проектор 
ACER X1311 WH; Акустична 
система Walfix SPS-606; 
Обертова комбінована дошка 
(крейда-маркер) 1/1,5;  стіл (16 
шт); стільці (31 шт). 
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Лекційна аудиторія № 8: 
Ноутбук ASUS X541N; проектор 
ACER X1311 WH; Акустична 
система Walfix SPS-606; 
Обертова комбінована дошка 
(крейда-маркер) 1/1,5;  стіл (16 
шт); стільці (31 шт) 
Прикладне програмне 
забезпечення: 
Microsoft Office
Power BI
QlikView
Sales Expert
BAS 1С Підприємство

ОПП2 Кадровий 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

ОПП2 Кадровий 
менеджмент.pdf

bPXZh5X4pspInMI9
VVpqkGjwzdOKhCh
mQ6fU+UxUWaE=

Лекційна аудиторія:№ 10: 
Ноутбук НР 255G7; проектор 
ACER P5330W (1шт); Обертова 
комбінована дошка (крейда-
маркер) 0,9/1,2  (1шт); Стіл 
письмовий (1шт); Парта 
учнівська (6шт); тумба для 
документів (1шт); стільці 
(13шт); Панель-вішалка для 
речей;  Кондиціонер (1шт)
Лекційна аудиторія:№ 14  
Ноутбук DELL PP23; проектор 
ACER P5330W (1шт); Обертова 
комбінована дошка (крейда-
маркер) 0,9/1,2  (1шт); Стіл 
письмовий (1шт); Парта 
учнівська (14шт); тумба для 
документів (1шт); стільці 
(15шт); Панель-вішалка для 
речей;  Кондиціонер (1шт)

ОПП1 Управління 
ризиками на 
підприємстві

навчальна 
дисципліна

ОПП Управління 
ризиками на 

підприємстві.pdf

8DK79/OY0qZkNNs
AwzIB8DLg5elKflr8f

IhJC2J7unk=

Лекційна аудиторія:№1: 
Ноутбук Lenovo 
15M/3867U/4/240/Intel 
HD/DOS/Grey IdeaPad;  
Проектор Canon LV-X320 
10000:1; Мультимедійна 
акустична система SVEN SPS-
609 (2.0); обертова дошка 
комбінована магнітна 100*150 (1 
шт); Стілець учнівський (40 
шт); Парта учнівська (20);  стіл 
письмовий (1 шт); Стілець (1 
шт);  тумба для документів (2 
шт); шафа (1 шт); 
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Лекційна аудиторія:№ 10: 
Ноутбук НР 255G7; проектор 
ACER P5330W (1шт); Обертова 
комбінована дошка (крейда-
маркер) 0,9/1,2  (1шт); Стіл 
письмовий (1шт); Парта 
учнівська (6шт); тумба для 
документів (1шт); стільці 
(13шт); Панель-вішалка для 
речей;  Кондиціонер (1шт)
Лекційна аудиторія:№ 14  
Ноутбук DELL PP23; проектор 
ACER P5330W (1шт); Обертова 
комбінована дошка (крейда-
маркер) 0,9/1,2  (1шт); Стіл 
письмовий (1шт); Парта 
учнівська (14шт); тумба для 
документів (1шт); стільці 
(15шт); Панель-вішалка для 
речей;  Кондиціонер (1шт)
Прикладне програмне 



забезпечення:
Microsoft Office Online

ОЗП3 Іноземна мова 
професійного 
спрямування

навчальна 
дисципліна

ОЗП 3 Іноземна 
мова проф 

спрямування.pdf

C098Arwavp0nEcbn
4tkhmMVX/nRLBi5J

dRC4cbO+QoQ=

Лекційна аудиторія: № 9: 
Ноутбук НР 255G7; проектор 
ACER P5330W (1шт); 
Мультимедійна акустична 
система SVEN SPS-609 (2.0) 
Обертова комбінована дошка 
(крейда-маркер) 0,9/1,2  (1шт); 
Стіл письмовий (1шт); Парта 
учнівська (6шт); тумба для 
документів (1шт); стільці 
(13шт); Панель-вішалка для 
речей; Кондиціонер (1шт)
Лекційна аудиторія:№17: 
Ноутбук НР 255G7; Стіл 
письмовий (1шт); Парта 
учнівська (7шт); тумба для 
документів (1шт); стільці 
(15шт);  Мультимедійна 
акустична система SVEN SPS-
609 (2.0); Панель-вішалка для 
речей; Кондиціонер (1шт)
Лекційна аудиторія:№15  
Ноутбук НР 255G7; Стіл 
письмовий (1шт); Парта 
учнівська (7шт); тумба для 
документів (1шт); стільці 
(15шт); акустична система 
SVEN SPS-609 (2.0); Панель-
вішалка для речей; Кондиціонер 
(1шт)
Прикладне програмне 
забезпечення:
Microsoft Office Online

ОЗП1 Методологія та 
організація наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

ОЗП1 Методика та 
організація 

наукових 
досліджень.pdf

pzV/zvpbc9TS1M3Xq
4azhUkbPDcnbJwex

zfE7LvDbWY=

Лекційна аудиторія:№ 3: 
Ноутбук НР 255G7;  Проектор 
Саnon LV-X320 10000:1;  
Мультимедійна акустична 
система SVEN SPS-609 (2.0); 
Обертова комбінована дошка 
(крейда-маркер) 100/150; Стіл 
письмовий (1шт); Парта 
учнівська (15шт); тумба для 
документів (1шт); стільці 
(31шт); Панель-вішалка для 
речей; Кондиціонування 
«Клімат-контроль»
Лекційна аудиторія:№ 9: 
Ноутбук НР 255G7; проектор 
ACER P5330W (1шт); Обертова 
комбінована дошка (крейда-
маркер) 0,9/1,2  (1шт); Стіл 
письмовий (1шт); Парта 
учнівська (6шт); тумба для 
документів (1шт); стільці 
(13шт); Панель-вішалка для 
речей;  Кондиціонер (1шт)
Лекційна аудиторія :№ 14  
Ноутбук DELL PP23; проектор 
ACER P5330W (1шт); Обертова 
комбінована дошка (крейда-
маркер) 0,9/1,2  (1шт); Стіл 
письмовий (1шт); Парта 
учнівська (14шт); тумба для 
документів (1шт); стільці 
(15шт); Панель-вішалка для 
речей;  Кондиціонер (1шт)
Прикладне програмне 
забезпечення:
Microsoft Office Online
QlikView

ОПП8 Управління 
проектами

навчальна 
дисципліна

ОПП8 Управління 
проектами.pdf

2P34+2j1P+KBD7J1
QzxOJ0QiE1Pk2mIT

9XXd1QLj2Bs=

Кабінет менеджменту №6:  
Монітор LG17 (1шт); Компьютер 
(1шт);  Колонки акустичні 
Microlab; обертова дошка 
комбінована магнітна 100*150;  



Проектор Canon LX-MW500 
(DLP, WXFGA, 500 ANI Lm); стіл 
(16шт); стільці (31шт); тумба 
для документів (2шт); шафа 
(2шт); панель-вішалка (1шт); 
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Лекційна аудиторія № 11: 
Ноутбук ASUS X541N; проектор 
ACER X1311 WH; Акустична 
система Walfix SPS-606; 
Обертова комбінована дошка 
(крейда-маркер) 1/1,5;  стіл (16 
шт); стільці (31 шт)
Лекційна аудиторія № 8: 
Ноутбук ASUS X541N; проектор 
ACER X1311 WH; Акустична 
система Walfix SPS-606; 
Обертова комбінована дошка 
(крейда-маркер) 1/1,5;  стіл (16 
шт); стільці (31 шт). 
Кондиціонування «Клімат-
контроль»
Прикладне програмне 
забезпечення:
Microsoft Office Online
QlikView

 
* 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

366906 Фрунза 
Світлана 
Анатоліївна

Завідувач 
кафедри 
"Фінанси та 
економіка", 
Основне 
місце 
роботи

Економіко-
технологічний 
інститут імені 

Роберта 
Ельворті

Диплом 
магістра, 

Кіровоградськ
ий державний 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
050104 

Фінанси, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 058932, 

виданий 
14.06.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032689, 
виданий 

26.10.2012

22 ОЗП2 
Договірне 
право

Дійсно дисципліну 
викладає Щербина 
Ольга Володимирівна, 
викладач кафедра 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін.
З 01.09.2021 року 
викладач кафедри 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін. Через 
технічні неполадки не 
було можливості 
завантажити до 
самоаналізу «база 
НАЗЯВО»  картку 
викладача за ID 
адресою 395102 за 
основним місцем 
роботи.. 
Відповідність 
кваліфікації згідно 
Ліцензійних умов.
Київський 
Національний 
університет 
внутрішніх справ, 
кваліфікація юрист за 
спеціальністю 
«Правознавство» 
(спеціалізація «суд, 
адвокатура, 
прокуратура», диплом 
МВ №10023585)
 Класичний 
приватний 



університет, магістр 
«Педагогіка вищої 
школи» , кваліфікація 
– викладач 
університетів  та 
вищих навчальних 
закладів (диплом М15 
№0352.);
Підвищення 
кваліфікації, 
Український інститут 
розвитку фондового 
ринку, кваліфікаційне 
посвідчення фахівця з 
управління активами 
УФР №19/08140 від 
22.02.2019р.
Підвищення 
кваліфікації у Вищому 
навчальному закладі 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі» за 
спеціальністю 
«Право» (в процесі 
навчання 20.09.21-
30.10.21)
2014-2020 рік 
Заступник директора 
фінансового 
управління з 
корпоративних 
питань, начальних 
юридичного 
управління ПрАТ 
«Гідросила Груп»

366906 Фрунза 
Світлана 
Анатоліївна

Завідувач 
кафедри 
"Фінанси та 
економіка", 
Основне 
місце 
роботи

Економіко-
технологічний 
інститут імені 

Роберта 
Ельворті

Диплом 
магістра, 

Кіровоградськ
ий державний 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
050104 

Фінанси, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 058932, 

виданий 
14.06.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032689, 
виданий 

26.10.2012

22 ВК 4 
Управління 
безпекою 
промислового 
підприємства

Дійсно дисципліну 
викладає Сніщенко 
Роман Григорович, 
Професор кафедри 
маркетингу, 
менеджменту та 
економіки (внутрішнє 
сумісництво), основне 
місце роботи 
професор кафедри  
фінансів та 
бухгалтерського 
обліку.
З 01.09.2021 року 
Сніщенко 
Р.Гпрофесор кафедри 
маркетингу, 
менеджменту та 
економіки (внутрішнє 
сумісництво) ,(ID за 
основним місцем 
395101, ID за 
внутрішнім 
сумісництвом 395201). 
Через технічні 
неполадки не було 
можливості 
завантажити до 
самоаналізу «база 
НАЗЯВО»  картку 
викладача за ID 
адресом
Відповідність 
кваліфікації згідно 
п.37 та п.38  
Ліцензійних умов.
Рішення ЗВО щодо 
викладання 
дисципліни 
зумовлено:
Доктор економічних 
наук, 08.00.04 – 
економіка та 



управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)
Тема докторської 
дисертації: 
«Економічна безпека 
діяльності суб’єктів 
господарювання: 
методологія оцінки та 
механізми 
забезпечення».
Підвищення 
кваліфікації у Вищому 
навчальному закладі 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі» за 
спеціальністю 
«Менеджмент» (в 
процесі навчання 
20.09.21-30.10.21)
Останні публікації  (за 
5 років) у фахових 
виданнях та участь у 
науково-практичних  
конференціях  за 
тематикою 
дисципліни:
Сніщенко Р. Г., 
Гринчуцький В. І. 
Інформаційна безпека 
як складова 
економічної безпеки 
суб’єктів 
господарювання. 
Економічний аналіз. 
2020. Том 30. № 1. С. 
241–248.
Сніщенко Р. Г. 
Правила застосування 
системного підходу в 
менеджменті 
економічної безпеки. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. Серія 
Економічні науки. 
2019. № 4 Том 2. С. 
165–170.
Сніщенко Р. Г. 
Соціальна 
спрямованість 
процесу забезпечення 
економічної безпеки 
підприємництва у 
постіндустріальній 
парадигмі. Науковий 
погляд:економіка та 
управління. 2020. 
№2(68). С.158-163.
Сніщенко Р. Г. Служба 
економічної безпеки 
як гарант захисту 
бізнесової діяльності 
суб’єкта 
господарювання. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія 
«Економіка і 
управління». 2020. 
Том 31(70). №3. 
С.209-216.
Сніщенко Р. Г., 
Гринчуцький В. І. 
Транспортні загрози 



економічній безпеці 
підприємств як 
індикатор сучасної 
бізнесової дійсності. 
Вісник Економіки. 
2021. №2. С.81-99.
Сніщенко Р. Г. 
Правила застосування 
системного підходу в 
менеджменті 
економічної безпеки. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. Серія 
Економічні науки. 
2019. № 4 Том 2. С. 
165–170.
Сніщенко Р. Г. 
Визначення 
інтегрального індексу 
ефективності 
управління 
інноваціями у 
фінансовій безпеці 
учасників фінансового 
ринку. Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики. 2018. № 
1(24). С. 258–266.
Сніщенко Р. Г. 
Інституційні аспекти 
організації та 
регулювання 
фінансової безпеки 
учасників фінансового 
ринку. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Економічні науки». 
2017. Випуск 26. 
Частина 2. С. 106–109
Сніщенко Р. Г. 
Definition semantic 
load the links between 
economic category 
«financial security» and 
«risk». Вісник 
Маріупольського 
державного 
університету. Серія: 
Економіка. 2016. № 
11. С. 7–15.

366906 Фрунза 
Світлана 
Анатоліївна

Завідувач 
кафедри 
"Фінанси та 
економіка", 
Основне 
місце 
роботи

Економіко-
технологічний 
інститут імені 

Роберта 
Ельворті

Диплом 
магістра, 

Кіровоградськ
ий державний 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
050104 

Фінанси, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 058932, 

виданий 
14.06.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032689, 
виданий 

26.10.2012

22 ОПП6 
Антикризове 
управління

Дійсно дисципліну 
викладає Сніщенко 
Роман Григорович, 
Професор кафедри 
маркетингу, 
менеджменту та 
економіки (внутрішнє 
сумісництво), основне 
місце роботи 
професор кафедри  
фінансів та 
бухгалтерського 
обліку.
З 01.09.2021 року 
Сніщенко 
Р.Гпрофесор кафедри 
маркетингу, 
менеджменту та 
економіки (внутрішнє 
сумісництво) ,(ID за 
основним місцем 
395101, ID за 
внутрішнім 
сумісництвом 395201). 
Через технічні 



неполадки не було 
можливості 
завантажити до 
самоаналізу «база 
НАЗЯВО»  картку 
викладача за ID 
адресом
Відповідність 
кваліфікації згідно 
п.37 та п.38  
Ліцензійних умов.
Рішення ЗВО щодо 
викладання 
дисципліни 
зумовлено:
Доктор економічних 
наук, 08.00.04 – 
економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)
Тема докторської 
дисертації: 
«Економічна безпека 
діяльності суб’єктів 
господарювання: 
методологія оцінки та 
механізми 
забезпечення».
Підвищення 
кваліфікації у Вищому 
навчальному закладі 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі» за 
спеціальністю 
«Менеджмент» (в 
процесі навчання 
20.09.21-30.10.21)
Останні публікації  (за 
5 років) у фахових 
виданнях та участь у 
науково-практичних  
конференціях  за 
тематикою 
дисципліни:
Сніщенко Р. Г. 
Інституційні аспекти 
організації та 
регулювання 
фінансової безпеки 
учасників фінансового 
ринку. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Економічні науки». 
2017. Випуск 26. 
Частина 2. С. 106–109
Сніщенко Р. Г., 
Гринчуцький В. І. 
Інформаційна безпека 
як складова 
економічної безпеки 
суб’єктів 
господарювання. 
Економічний аналіз. 
2020. Том 30. № 1. С. 
241–248.
Сніщенко Р. Г. 
Правила застосування 
системного підходу в 
менеджменті 
економічної безпеки. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. Серія 
Економічні науки. 



2019. № 4 Том 2. С. 
165–170.
Сніщенко Р. Г. Служба 
економічної безпеки 
як гарант захисту 
бізнесової діяльності 
суб’єкта 
господарювання. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія 
«Економіка і 
управління». 2020. 
Том 31(70). №3. 
С.209-216.
Сніщенко Р. Г. 
Соціальна 
спрямованість 
процесу забезпечення 
економічної безпеки 
підприємництва у 
постіндустріальній 
парадигмі. Науковий 
погляд:економіка та 
управління. 2020. 
№2(68). С.158-163.
Сніщенко Р. Г. 
Визначення 
інтегрального індексу 
ефективності 
управління 
інноваціями у 
фінансовій безпеці 
учасників фінансового 
ринку. Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики. 2018. № 
1(24). С. 258–266.
Сніщенко Р. Г., 
Гринчуцький В. І. 
Транспортні загрози 
економічній безпеці 
підприємств як 
індикатор сучасної 
бізнесової дійсності. 
Вісник Економіки. 
2021. №2. С.81-99.
Сніщенко Р. Г. 
Правила застосування 
системного підходу в 
менеджменті 
економічної безпеки. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. Серія 
Економічні науки. 
2019. № 4 Том 2. С. 
165–170.
Сніщенко Р. Г. 
Definition semantic 
load the links between 
economic category 
«financial security» and 
«risk». Вісник 
Маріупольського 
державного 
університету. Серія: 
Економіка. 2016. № 
11. С. 7–15.

366906 Фрунза 
Світлана 
Анатоліївна

Завідувач 
кафедри 
"Фінанси та 
економіка", 
Основне 
місце 
роботи

Економіко-
технологічний 
інститут імені 

Роберта 
Ельворті

Диплом 
магістра, 

Кіровоградськ
ий державний 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 

22 ОПП1 
Управління 
ризиками на 
підприємстві

Дійсно дисципліну 
викладає Сніщенко 
Роман Григорович, 
Професор кафедри 
маркетингу, 
менеджменту та 
економіки (внутрішнє 



2000, 
спеціальність: 

050104 
Фінанси, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 058932, 

виданий 
14.06.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032689, 
виданий 

26.10.2012

сумісництво), основне 
місце роботи 
професор кафедри  
фінансів та 
бухгалтерського 
обліку.
З 01.09.2021 року 
Сніщенко 
Р.Гпрофесор кафедри 
маркетингу, 
менеджменту та 
економіки (внутрішнє 
сумісництво) ,(ID за 
основним місцем 
395101, ID за 
внутрішнім 
сумісництвом 395201). 
Через технічні 
неполадки не було 
можливості 
завантажити до 
самоаналізу «база 
НАЗЯВО»  картку 
викладача за ID 
адресом.
Відповідність 
кваліфікації згідно 
п.37 та п.38  
Ліцензійних умов.
Рішення ЗВО щодо 
викладання 
дисципліни 
зумовлено:
Доктор економічних 
наук, 08.00.04 – 
економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)
Тема докторської 
дисертації: 
«Економічна безпека 
діяльності суб’єктів 
господарювання: 
методологія оцінки та 
механізми 
забезпечення».
Підвищення 
кваліфікації у Вищому 
навчальному закладі 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі» за 
спеціальністю 
«Менеджмент» (в 
процесі навчання 
20.09.21-30.10.21)
Останні публікації  (за 
5 років) у фахових 
виданнях та участь у 
науково-практичних  
конференціях  за 
тематикою 
дисципліни:
Сніщенко Р. Г. 
Інституційні аспекти 
організації та 
регулювання 
фінансової безпеки 
учасників фінансового 
ринку. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Економічні науки». 
2017. Випуск 26. 
Частина 2. С. 106–109
Сніщенко Р. Г., 
Гринчуцький В. І. 



Інформаційна безпека 
як складова 
економічної безпеки 
суб’єктів 
господарювання. 
Економічний аналіз. 
2020. Том 30. № 1. С. 
241–248.
Сніщенко Р. Г. 
Правила застосування 
системного підходу в 
менеджменті 
економічної безпеки. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. Серія 
Економічні науки. 
2019. № 4 Том 2. С. 
165–170.
Сніщенко Р. Г. Служба 
економічної безпеки 
як гарант захисту 
бізнесової діяльності 
суб’єкта 
господарювання. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія 
«Економіка і 
управління». 2020. 
Том 31(70). №3. 
С.209-216.
Сніщенко Р. Г. 
Соціальна 
спрямованість 
процесу забезпечення 
економічної безпеки 
підприємництва у 
постіндустріальній 
парадигмі. Науковий 
погляд:економіка та 
управління. 2020. 
№2(68). С.158-163.
Сніщенко Р. Г. 
Визначення 
інтегрального індексу 
ефективності 
управління 
інноваціями у 
фінансовій безпеці 
учасників фінансового 
ринку. Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики. 2018. № 
1(24). С. 258–266.
Сніщенко Р. Г., 
Гринчуцький В. І. 
Транспортні загрози 
економічній безпеці 
підприємств як 
індикатор сучасної 
бізнесової дійсності. 
Вісник Економіки. 
2021. №2. С.81-99.
Сніщенко Р. Г. 
Правила застосування 
системного підходу в 
менеджменті 
економічної безпеки. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. Серія 
Економічні науки. 
2019. № 4 Том 2. С. 
165–170.
Сніщенко Р. Г. 



Definition semantic 
load the links between 
economic category 
«financial security» and 
«risk». Вісник 
Маріупольського 
державного 
університету. Серія: 
Економіка. 2016. № 
11. С. 7–15.

370456 Бондар 
Андрій 
Якович

Викладач 
вищого 
навчальног
о закладу, 
Сумісництв
о

Економічний 
факультет

12 ОЗП3 Іноземна 
мова 
професійного 
спрямування

Відповідність 
кваліфікації згідно 
п.37 та п.38  
Ліцензійних умов.
Рішення ЗВО щодо 
викладання 
дисципліни 
зумовлено:
Навчання в 
аспірантурі «Льотної 
академії НАУ»
Підвищення 
кваліфікації:
Certificate 
№0054481686 від 
19.08.2016 Cambridge 
English Level 1 
Certificate in ESOL 
International (Council 
of Europe Level B2)
Стажування на 
кафедрі 
лінгводидактики 
ЦДПУ ім. Винниченка  
(13 листопада - 13 
грудня). Наказ № 147-
ун від 13.11.2017.
Сертифікат IJSAC 
(International Join 
Stock Aviation 
Company) URGA,  
Кропивницький, 20-
27 січня 2019
Останні публікації  (за 
5 років) у фахових 
виданнях та участь у 
науково-практичних  
конференціях  за 
тематикою 
дисципліни
Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням): 
навчальний посібник 
для студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
(Укладачі: О. І. 
Москаленко, Л. С. 
Герасименко, Царьова 
Л.В., Муравська С.М., 
Радул С.Г., Бондар 
А.Я., Чернявська О.О., 
Демченко І.В., 
Красножон  В.О.) 
Кропивницький: ЛА 
НАУ, 2018. – 174 с
Електронний 
навчальний курс з 
дисципліни «Іноземна 
мова (за професійним 
спрямуванням)» для 
студентів 
спеціальності 
«Менеджмент» базі 
on-line платформи 
Moodle. (Укладачі: 
А.Я. Бондар, О.І. 
Москаленко, Л.С. 
Герасименко, Л.В. 



Царьова, С.М. 
Муравська, О.О. 
Чернявська, І.В. 
Демченко, В.О. 
Красножон) – 
Кропивницький: ЛА 
НАУ, 2018
Использование 
информационных 
технологий при 
обучении 
иностранным языкам 
в современной 
системе образования.
Сучасні педагогічні 
технології та освітні 
системи ХХІ століття: 
збірник матеріалів 
ХІV Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (8 грудня 
2016 р.).  – 
Кіровоград:
Видавничий центр 
КІРоЛ, 2016. – С. 81-
82
Інтегроване заняття 
як спосіб навчання 
професійної іноземної 
мови.
Матеріали VI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Управління 
високошвидкісними 
рухомими об’єктами 
та професійна 
підготовка операторів 
складних систем» 23-
24 листопада 2017 
року, 
Кропивницький.- 
Вид-во КЛА НАУ, 
2017. С –  180
Andriy Bondar   
«Integrated Approach 
as a Method in 
Professional English 
Language Teaching.» 
Online Book of 
abstracts of the second 
International scientific 
and practical Internet 
conference “Foreing 
language in 
professional training of 
specialists: issues and 
strategies”. – 
Kropyvnytskyi: EPC of 
Volodymyr 
Vynnychenko Central 
Ukrainian State 
Pedagogical University, 
2018. P – 173
Andriy Bondar 
«Fоrеіgn lаnguаgеs for 
рrofеssіonаl рurрosеs. 
Рrіnсірlеs of tеасhіng 
аnd lеаrnіng.» 
Матеріали ІV 
Інтернет-конференції 
«іноземна мова у 
професійній 
підготовці 
спеціалістів: 
проблеми та стратегії» 
Кропивницький: РВВ 
ЦДПУ ім. В. 
Винниченка, 2020. С – 
155



Бондар А.Я. До 
питання про 
проблеми і виклики 
навчання майбутніх 
фахівців професійно 
орієнтованої 
іноземної мови в 
сучасних немовних 
ЗВО . Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції «Наукові 
досягнення, відкриття 
та шляхи розвитку 
педагогічної науки» м. 
Запоріжжя. 2021 
(готуються до друку)   

305085 Сорокун 
Світлана 
Вікторівна

Доцент 
кафедри 
"Прикладн
а механіка 
та 
інформацій
ні 
технології", 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Вищий 
навчальний 

заклад 
"Міжрегіональ

на Академія 
управління 

персоналом", 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

053 
Психологія, 

Диплом 
магістра, 

Кіровоградськ
ий державний 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
091502 

Системне 
програмування

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 063476, 
виданий 

10.10.2010

19 ОПП5 
Інформаційні 
системи і 
технології в 
управлінні

Відповідність 
кваліфікації згідно 
п.37 та п.38  
Ліцензійних умов.
Рішення ЗВО щодо 
викладання 
дисципліни 
зумовлено:
Підвищення 
кваліфікації у Вищому 
навчальному закладі 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі» за 
спеціальністю 
«Комп’ютерні науки» 
(в процесі навчання 
20.09.21-30.10.21)
Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.13.06 – 
інформаційні 
технології.
2016 р., Підвищення 
кваліфікації у 
Приватному 
акціонерному 
товаристві «Вищий 
навчальний заклад 
«Міжрегіональна 
Академія управління 
персоналом» 
свідоцтво ПК  
00127522/000892-16 
(підвищення 
кваліфікації за 
програмою 
Інформаційно-
педагогічних 
дисциплін

У липні 2020 р., 
відповідно до наказу 
№907 від 09.07.2020 
Про затвердження 
персонального складу 
науково-методичних 
комісій (підкомісій) 
сектору фахової 
передвищої освіти 
Науково-методичної 
ради Міністерства 
освіти і науки 
України, включена до 
складу науково-
методичної комісії з 
інформаційних 
технологій, 
автоматизації та 
телекомунікацій зі 
спеціальності: 12 – 
Інформаційні 



технології, 121 – 
Інженерія 
програмного 
забезпечення.

Останні публікації  (за 
5 років) у фахових 
виданнях та участь у 
науково-практичних  
конференціях  за 
тематикою 
дисципліни:
Сорокун С.В., 
Коваленко 
Т.В.ОСОБЛИВОСТІ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
ERP-СИСТЕМ НА 
ПІДПРИЄМСТВА // 
World science: 
problems, prospects 
and innovations. 
Proceedings of the 10th 
International scientific 
and practical 
conference. Perfect 
Publishing. Toronto, 
Canada. 2021. Pp. 513-
519. URL: https://sci-
conf.com.ua/x-
mezhdunarodnaya-
nauchno-
prakticheskaya-
konferentsiya-world-
science-problems-
prospects-and-
innovations-16-18-
iyunya-2021-goda-
toronto-kanada-arhiv/
Сорокун С.В. 
Інструменти 
розробника Android-
додатків. /С.В. 
Сорокун, Т.В. 
Коваленко// 
Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасна 
наука: проблеми і 
перспективи» 10-11 
грудня 2020 року
Использование 
технологий 
CALS/PLM для 
интегрированной 
логистической 
піддержки в 
гражданской авиации 
/ О.С. Арапов, С.В. 
Сорокун // Матеріали 
V Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Управління 
високошвидкісними 
рухомими об’єктами 
та професійна 
підготовка операторів 
складних систем» 24-
25 листопада 2016 
року, Кропивницький. 
– Вид-во КЛА НАУ, 
2016, – 332 с.
Сорокун С.В. Арапов 
О.С. Технологии BPR 
и перспективы ее 
использования в 
авиатранспортных 
компаниях Украины.  
Міжнародна науково-
практична 



конференція 26-27 
листопада 2016. 
[Управління 
високошвидкісними 
рухомими об’єктами 
та професійна 
підготовка операторів 
складних систем]. – 
Кіровоград; КЛА НАУ, 
2016

366906 Фрунза 
Світлана 
Анатоліївна

Завідувач 
кафедри 
"Фінанси та 
економіка", 
Основне 
місце 
роботи

Економіко-
технологічний 
інститут імені 

Роберта 
Ельворті

Диплом 
магістра, 

Кіровоградськ
ий державний 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
050104 

Фінанси, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 058932, 

виданий 
14.06.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032689, 
виданий 

26.10.2012

22 ВК3 
Інвестиційний 
менеджмент 
промислового 
підприємства

З 01.09.2021 року 
Фрунза С.А. доцент 
кафедри маркетингу, 
менеджменту та 
економіки (внутрішнє 
сумісництво). Через 
технічні неполадки не 
було можливості 
завантажити до 
самоаналізу «база 
НАЗЯВО» нову картку 
викладача (новий 
додатковий ID картки 
Фрузи С.А. на доцента 
кафедри маркетингу, 
менеджменту та 
економіки ID 395096 
за внутрішнім 
суміщенням, ID за 
основним місцем 
роботи 366906 ).
Відповідність 
кваліфікації згідно 
п.37 та п.38  
Ліцензійних умов.
Рішення ЗВО щодо 
викладання 
дисципліни 
зумовлено:
Кандидат 
економічних наук , 
08.00.03 – Економіка 
та управління 
національним 
господарством
 Міжнародне 
стажування у вищий 
школа міжнародних 
відносин та суспільної 
комунікації в м. Холмі 
з 10.12.20-12.02.21р. 
На тему «Управління, 
інновації та інвестиції: 
європейський вибір» 
Сертифікат № 394, 
виданий 12.02.2021р. 
(180 год.)
Останні публікації  (за 
5 років) у фахових 
виданнях та участь у 
науково-практичних  
конференціях  за 
тематикою 
дисципліни:
Проблеми 
формування 
інвестиційних джерел 
в АПК України та 
напрями їх 
ефективного 
використання / С. А. 
Фрунза // Наукові 
праці 
Кіровоградського 
національного 
технічного 
університету. 
Економічні науки. - 
2018. - Вип. 1(34). - С. 
197-206



 Моніторинг 
державного 
регулювання 
інвестиційно-
інноваційного 
розвитку аграрних 
підприємств /С.А. 
Фрунза //Науковий 
економічний журнал 
«Інтелект ХХІ».- 
2020. – Вип.№1’2020 
–С.137-142
Сучасний стан та 
напрямки реалізації 
аграрної політики в 
інвестиційній 
сфері»// Збірник 
наукових статей за 
матеріалами ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
соціально-
економічних систем в 
умовах 
трансформаційної 
економіки» (13 – 14 
квітня 2017 р.). 
Частина 2. – Дніпро: 
НМетАУ, 2017. – 644 с. 
– С. 276-281
Стан розвитку 
інвестиційної 
політики в АПК// 
Збірник тез доповідей 
викладачів, аспірантів 
та співробітників на 
XLVIII на науковій 
конференції 13 квітня  
2017 року «Наука – 
виробництву - 2017», 
Кропивницький: 
ЦНТУ, 2017.- 120 с. – 
С.49-52
Особливості 
державного впливу на 
інноваційно-
інвестиційний 
розвиток аграрних 
підприємств // 
Збірник тез доповідей 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Конкурентоспромож
на модель 
інноваційного 
розвитку економіки 
України» (11 квітня 
2018р.) м. 
Кропивницький. – 
Кропивницький: 
«Ексклюзив-Систем», 
2018. – 343с. – С.129-
131.
Фрунза С.А. Напрями 
ефективної системи 
прийняття 
управлінських рішень 
на прикладі 
підприємства 
сільськогосподарськог
о машинобудування. 
Галицький 
економічний вісник. 
2021. Том 69. № 2. С. 
129-136
Фрунза С.А., Павлова 
О.В., Буткевич О.В., 
Гора О.В. 



Ефективність 
управління 
фінансовими 
ресурсами 
підприємств 
сільськогосподарськог
о машинобудування. 
Проблеми інноційно-
інвеститційного 
розвитку. 2021. 
24/2021. – С.133-140.

291848 Педь Ірина 
Валеріївна

Професор 
кафедри 
"Маркетинг 
та 
менеджмен
т", Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Українська 
академія 

зовнішньої 
торгівлі, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

030402 
Міжнародне 

право, Диплом 
доктора наук 
ДД 009079, 

виданий 
26.01.2011, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 020855, 
виданий 

12.11.2003, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
013917, 

виданий 
22.12.2006

15 ОПП8 
Управління 
проектами

Відповідність 
кваліфікації згідно 
п.37 та п.38  
Ліцензійних умов.
Рішення ЗВО щодо 
викладання 
дисципліни 
зумовлено:
Доктор економічних 
наук, 08.00.02 - 
Світове господарство і 
міжнародні 
економічні відносини
2018 р., Підвищення 
кваліфікації у Вищому 
навчальному закладі 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі» свідоцтво 
ПК  01597997/01248-
18 (підвищення 
кваліфікації зі 
спеціальності 073 
«Менеджмент»)
Підвищення 
кваліфікації у Вищому 
навчальному закладі 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі» за 
спеціальністю 
«Менеджмент» (в 
процесі навчання 
20.09.21-30.10.21)
Останні публікації  (за 
5 років) у фахових 
виданнях та участь у 
науково-практичних  
конференціях  за 
тематикою 
дисципліни:
Педь І.В., Павлова 
О.В., Алексеєва Л.М., 
Управління 
стратегіями розвитку 
на підприємствах 
сільскогосподарського 
машинобудування. 
Приазовський 
економічний вісник. 
2020. №3 (20). DOI: 
https://doi.org/10.3284
0/2522-4263/2020-3-
20
Педь І.В Управління 
бізнес-процесами на 
підприємстві в 
контексті підвищення 
рівня їх фінансово-
економічної безпеки. 
Сучасні детермінанти 
розвитку бізнес-
процесів в Україні : 
збірник матеріалів II 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції. 2020 р., 



м. Київ. КНУТД, – С. 
147-150

366906 Фрунза 
Світлана 
Анатоліївна

Завідувач 
кафедри 
"Фінанси та 
економіка", 
Основне 
місце 
роботи

Економіко-
технологічний 
інститут імені 

Роберта 
Ельворті

Диплом 
магістра, 

Кіровоградськ
ий державний 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
050104 

Фінанси, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 058932, 

виданий 
14.06.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032689, 
виданий 

26.10.2012

22 ОПП3 
Менеджмент 
організацій

З 01.09.2021 року 
Фрунза С.А. доцент 
кафедри маркетингу, 
менеджменту та 
економіки (внутрішнє 
сумісництво). Через 
технічні неполадки не 
було можливості 
завантажити до 
самоаналізу «база 
НАЗЯВО» нову картку 
викладача (новий 
додатковий ID картки 
Фрузи С.А. на доцента 
кафедри маркетингу, 
менеджменту та 
економіки ID 395096 
за внутрішнім 
суміщенням, ID за 
основним місцем 
роботи 366906 ).
Відповідність 
кваліфікації згідно 
п.37 та п.38  
Ліцензійних умов.
Рішення ЗВО щодо 
викладання 
дисципліни 
зумовлено:
Кандидат 
економічних наук , 
08.00.03 – Економіка 
та управління 
національним 
господарством
 Міжнародне 
стажування у вищий 
школа міжнародних 
відносин та суспільної 
комунікації в м. Холмі 
з 10.12.20-12.02.21р. 
На тему «Управління, 
інновації та інвестиції: 
європейський вибір» 
Сертифікат № 394, 
виданий 12.02.2021р. 
(180 год.)
Останні публікації  (за 
5 років) у фахових 
виданнях та участь у 
науково-практичних  
конференціях  за 
тематикою 
дисципліни:
Kryshtanovych, S., 
Kindzer, B., Goryn, M. ., 
Kravchenko, A. ., & 
Frunza, S. (2020). 
Management of socio-
economic development 
of tourism enterprises. 
Business: Theory and 
Practice, 21(1), 420-
426. 
https://doi.org/10.3846
/btp.2020.12162
Фрунза С.А. Напрями 
ефективної системи 
прийняття 
управлінських рішень 
на прикладі 
підприємства 
сільськогосподарськог
о машинобудування. 
Галицький 
економічний вісник. 
2021. Том 69. № 2. С. 
129-136
Фрунза С.А., Павлова 



О.В., Буткевич О.В., 
Гора О.В. 
Ефективність 
управління 
фінансовими 
ресурсами 
підприємств 
сільськогосподарськог
о машинобудування. 
Проблеми інноційно-
інвеститційного 
розвитку.2021. 
24/2021. – С.133-140.

393512 Яковенко 
Роман 
Валерійович

Доцент 
кафедри 
"Маркетинг
у, 
менедменту 
та 
економіки", 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Кіровоградськ
ий державний 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
050109 

Управління 
трудовими 
ресурсами, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 002007, 
виданий 

22.12.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
045060, 
виданий 

15.12.2015

22 ВК6 Тайм-
менеджмент 

Відповідність 
кваліфікації згідно 
п.37 та п.38  
Ліцензійних умов.
Рішення ЗВО щодо 
викладання 
дисципліни 
зумовлено:
Кандидат 
економічних наук, 
08.00.01 – економічна 
теорія та історія 
економічної думки
Підвищення 
кваліфікації у Вищому 
навчальному закладі 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі» за 
спеціальністю 
«Менеджмент» (в 
процесі навчання 
20.09.21-30.10.21)
Останні публікації  (за 
5 років) у фахових 
виданнях та участь у 
науково-практичних  
конференціях  за 
тематикою 
дисципліни:
Яковенко Р. В. Тайм-
менеджмент як 
інструмент управління 
організацією. 
ІNNOVATIONS AND 
PROSPECTS OF 
WORLD SCIENCE, 
2021. Ванкувер, 
Канада.
Головатій В. І., 
Яковенко Р. В. 
Інноваційні технології 
управління 
персоналом. 
Пріоритети розвитку 
підприємств у ХХІ 
столітті : Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 29 
листопада 2017 р. 
Кропивницький : РВЛ 
ЦНТУ, 2017. С 154–
156.
Яковенко Р. В. 
„Людина економічна” 
та її еволюція. Тези 
доповідей викладачів, 
аспірантів та 
співробітників на 
XLVII науковій 
конференції 14 квітня 
2016 р. Кіровоград : 
КНТУ, 2016. С. 19.
Яковенко Р. В., 
Гіцеларь Д. В. 



Фізичний розвиток як 
фактор відтворення 
людського потенціалу. 
Пріоритети розвитку 
підприємств у ХХІ 
столітті : Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 29 
листопада 2017 р. 
Кропивницький : РВЛ 
ЦНТУ, 2017. С 131–133.
Яковенко Р. Ринок та 
ринкове середовище 
відтворення 
демографічного 
аспекту людського 
потенціалу. 
Галицький 
економічний вісник. 
2020. № 1 (62). С. 7–
20. DOI: 
https://doi.org/10.3310
8/galicianvisnyk_tntu2
020.01.007. 8
Яковенко Р. В., 
Алексеєва Л. М., 
Павлова О. В. 
Деінтелектуалізація 
сфери вищої освіти як 
наслідок існуючих 
тенденцій у системі 
кадрового 
менеджменту. Science, 
innovations and 
education : problems 
and prospects : 
Proceedings of II 
International Scientific 
and Practical 
Conference (15-17 
September 2021, Tokyo, 
Japan) : CPN 
Publishing Group, 
Tokyo, Japan, 2021. P. 
459-461.
Старкіна О. Д., 
Яковенко Р. В. 
Розвиток  
інтелектуального 
капіталу в контексті 
національної безпеки. 
Облік і контроль в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю : 
Матеріали VІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 19-20 
жовтня 2018 р. 
Кропивницький : 
Ексклюзив-Систем, 
2018. С. 157–159.
Яковенко Р. В., 
Александровський О. 
О. Економічна роль 
людського потенціалу. 
Напрями 
економічного 
зростання та 
інноваційного 
розвитку підприємств 
: Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
учених 12 квітня 2019 
р. Кропивницький : 
РВЛ ЦНТУ, 2019. С. 



126–127.

393512 Яковенко 
Роман 
Валерійович

Доцент 
кафедри 
"Маркетинг
у, 
менедменту 
та 
економіки", 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Кіровоградськ
ий державний 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
050109 

Управління 
трудовими 
ресурсами, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 002007, 
виданий 

22.12.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
045060, 
виданий 

15.12.2015

22 ОЗП1 
Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень

Відповідність 
кваліфікації згідно 
п.37 та п.38  
Ліцензійних умов.
Рішення ЗВО щодо 
викладання 
дисципліни 
зумовлено:
Кандидат 
економічних наук, 
08.00.01 – економічна 
теорія та історія 
економічної думки
Підвищення 
кваліфікації у Вищому 
навчальному закладі 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі» за 
спеціальністю 
«Менеджмент» (в 
процесі навчання 
20.09.21-30.10.21)
Останні публікації  (за 
5 років) у фахових 
виданнях та участь у 
науково-практичних  
конференціях  за 
тематикою 
дисципліни:
 Яковенко Р. В. 
Наукова робота 
студентів : методичні 
поради та 
рекомендації. 2-ге 
вид., випр. і розшир. 
Кропивницький : 
ЦНТУ, 2018. 44 с.
 Яковенко Р. В. 
Наукова робота 
студентів : методичні 
поради та 
рекомендації. 2-ге 
вид., випр. і розшир.  
Кропивницький : 
Видавець Лисенко В. 
Ф., 2019. 44 с.
Яковенко Р. В. Новітні 
підходи до організації 
наукової роботи 
студентів Викладання 
економічних 
дисциплін в умовах 
глобалізації та 
європейської 
інтеграції України : 
збірник матеріалів 
Міжнародної науково-
методичної 
конференції, 02 
червня 2017 р. Харків : 
ХНАДУ, 2017. С. 84–
85
Яковенко Р. В. 
Проблемні питання 
методології сучасних 
економічних 
досліджень. Сучасні 
проблеми економічної 
теорії, маркетингу та 
моделювання 
соціально-
економічних систем : 
Матеріали Першої 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференція 
(заочної), м. 



Кропивницький, 28-
29 квітня 2017 року. 
Кропивницький : 
„Ексклюзив-систем”, 
2017. С. 114–117.

393512 Яковенко 
Роман 
Валерійович

Доцент 
кафедри 
"Маркетинг
у, 
менедменту 
та 
економіки", 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Кіровоградськ
ий державний 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
050109 

Управління 
трудовими 
ресурсами, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 002007, 
виданий 

22.12.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
045060, 
виданий 

15.12.2015

22 ВК7 
Креативний 
менеджмент

Відповідність 
кваліфікації згідно 
п.37 та п.38  
Ліцензійних умов.
Рішення ЗВО щодо 
викладання 
дисципліни 
зумовлено:
Кандидат 
економічних наук, 
08.00.01 – економічна 
теорія та історія 
економічної думки
Підвищення 
кваліфікації у Вищому 
навчальному закладі 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі» за 
спеціальністю 
«Менеджмент» (в 
процесі навчання 
20.09.21-30.10.21)
Останні публікації  (за 
5 років) у фахових 
виданнях та участь у 
науково-практичних  
конференціях  за 
тематикою 
дисципліни:
Яковенко Р. В., 
Сідалковський О. М. 
Економічна 
психологія : зміст, 
значення та історія 
виникнення. Напрями 
економічного 
зростання та 
інноваційного 
розвитку підприємств 
: Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
учених 12 квітня 2019 
р.  Кропивницький : 
РВЛ ЦНТУ, 2019. С. 
128–129.
Яковенко Р. 
Морально-етичний 
аспект збутової 
діяльності. Рідний 
край : веб-сайт. URL:  
http://rk.kr.ua/moraln
o-etichnii-aspekt-
zbutovoi-dijalnosti 
(дата звернення: 
18.11.2019).
Яковенко Р. Закони 
ділового спілкування. 
Рідний край : веб-
сайт. URL: 
https://rk.kr.ua/zakoni
-dilovogo-spilkuvannja 
(дата звернення: 
18.11.2019).
Яковенко Р. 
Психологічні закони 
придбання товарів 
(частина 1). Рідний 
край : веб-сайт. URL: 
https://rk.kr.ua/psihol
ogichni-zakoni-
pridbannja-tovariv-



chastina-1 (дата 
звернення: 
20.03.2020).
Яковенко Р. В., 
Волчкова Г. К., 
Використання 
психологічних законів 
придбання товарів у 
збутовій діяльності 
підприємства. 
Напрями 
економічного 
зростання та 
інноваційного 
розвитку підприємств 
: Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
учених 16 квітня 2020 
р. Кропивницький : 
РВЛ ЦНТУ, 2020. С. 
217–220. 
Яковенко Р. В. 
Порівняння 
психологічних та 
економічних 
закономірностей 
поведінки споживача. 
Сучасні проблеми 
економічної теорії, 
маркетингу та 
моделювання 
соціально-
економічних систем : 
матеріали IV Всеукр. 
наук.-практ. конф., м. 
Кропивницький, 28-
29 квіт. 2020 р. / М–
во освіти і науки 
України, 
Центральноукраїн. 
нац. техн. ун–т. 
Кропивницький : 
ЦНТУ, 2020. С. 129-
130. 

393512 Яковенко 
Роман 
Валерійович

Доцент 
кафедри 
"Маркетинг
у, 
менедменту 
та 
економіки", 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Кіровоградськ
ий державний 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
050109 

Управління 
трудовими 
ресурсами, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 002007, 
виданий 

22.12.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
045060, 
виданий 

15.12.2015

22 ОПП2 
Кадровий 
менеджмент

Відповідність 
кваліфікації згідно 
п.37 та п.38  
Ліцензійних умов.
Рішення ЗВО щодо 
викладання 
дисципліни 
зумовлено:
Кандидат 
економічних наук, 
08.00.01 – економічна 
теорія та історія 
економічної думки
Підвищення 
кваліфікації у Вищому 
навчальному закладі 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі» за 
спеціальністю 
«Менеджмент» (в 
процесі навчання 
20.09.21-30.10.21)
Останні публікації  (за 
5 років) у фахових 
виданнях та участь у 
науково-практичних  
конференціях  за 
тематикою 
дисципліни:
Яковенко Р. В., 



Алексеєва Л. М., 
Павлова О. В. 
Деінтелектуалізація 
сфери вищої освіти як 
наслідок існуючих 
тенденцій у системі 
кадрового 
менеджменту. Science, 
innovations and 
education : problems 
and prospects : 
Proceedings of II 
International Scientific 
and Practical 
Conference (15-17 
September 2021, Tokyo, 
Japan) : CPN 
Publishing Group, 
Tokyo, Japan, 2021. P. 
459-461.
Головатій В. І., 
Яковенко Р. В. 
Інноваційні технології 
управління 
персоналом. 
Пріоритети розвитку 
підприємств у ХХІ 
столітті : Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 29 
листопада 2017 р. 
Кропивницький : РВЛ 
ЦНТУ, 2017. С 154–
156.
Яковенко Р. В. 
Концепція людського 
потенціалу та 
еволюція економічних 
законів. Збірник 
наукових праць 
Університету 
державної фіскальної 
служби України : 
електронне наукове 
видання. 2019. № 1. С. 
308–325. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/znpnudps_2019_1
_23 (дата звернення: 
18.11.2019). DOI: 
10.33244/2617-
5940.1.2019.308-325.
Яковенко Р. Ринок та 
ринкове середовище 
відтворення 
демографічного 
аспекту людського 
потенціалу. 
Галицький 
економічний вісник. 
2020. № 1 (62). С. 7–
20. DOI: 
https://doi.org/10.3310
8/galicianvisnyk_tntu2
020.01.007. 8
Яковенко Р. В. 
„Людина економічна” 
та її еволюція. Тези 
доповідей викладачів, 
аспірантів та 
співробітників на 
XLVII науковій 
конференції 14 квітня 
2016 р. Кіровоград : 
КНТУ, 2016. С. 19.
Яковенко Р. В., 
Гіцеларь Д. В. 
Фізичний розвиток як 
фактор відтворення 
людського потенціалу. 



Пріоритети розвитку 
підприємств у ХХІ 
столітті : Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 29 
листопада 2017 р. 
Кропивницький : РВЛ 
ЦНТУ, 2017. С 131–133.
Старкіна О. Д., 
Яковенко Р. В. 
Розвиток  
інтелектуального 
капіталу в контексті 
національної безпеки. 
Облік і контроль в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю : 
Матеріали VІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 19-20 
жовтня 2018 р. 
Кропивницький : 
Ексклюзив-Систем, 
2018. С. 157–159.
Яковенко Р. В., 
Александровський О. 
О. Економічна роль 
людського потенціалу. 
Напрями 
економічного 
зростання та 
інноваційного 
розвитку підприємств 
: Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
учених 12 квітня 2019 
р. Кропивницький : 
РВЛ ЦНТУ, 2019. С. 
126–127.
Яковенко Р. В. 
Еволюція економічної 
мотивації в системі 
відтворення 
людського потенціалу. 
BALTIKA-press : веб-
сайт. URL: 
https://www.balpress.i
nfo/?p=6536 (дата 
звернення: 
06.03.2020).

230663 Павлова 
Ольга 
Володимирів
на

Завідувач 
кафедрою 
"Маркетинг
у та 
менеджмен
ту", 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Кіровоградськ
ий державний 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
050104 

Фінанси, 
Диплом 
доктора 

філософії ДK 
054150, 
виданий 

19.07.2010, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 054150, 

виданий 
08.07.2009

23 ОПП7 
Маркетингови
й менеджмент

Відповідність 
кваліфікації згідно 
п.37 та п.38  
Ліцензійних умов.
Рішення ЗВО щодо 
викладання 
дисципліни 
зумовлено:
Кандидат 
економічних наук, 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)
2018 р., Підвищення 
кваліфікації у Вищому 
навчальному закладі 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі» свідоцтво 
ПК  01597997/01248-
18 (підвищення 



кваліфікації зі 
спеціальності 075 
«Маркетинг»)
Підвищення 
кваліфікації у Вищому 
навчальному закладі 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі» за 
спеціальністю 
«Менеджмент» (в 
процесі навчання 
20.09.21-30.10.21)
Останні публікації  (за 
5 років) у фахових 
виданнях та участь у 
науково-практичних  
конференціях  за 
тематикою 
дисципліни:
Павлова О.В. Система 
заходів 
маркетингового 
сприяння продажу 
продукції на ринку 
B2B на прикладі 
підприємств 
сільськогосподарськог
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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

Р 2 
Ідентифікувати 
проблеми в 
організації та 
обґрунтовувати 
методи їх 
вирішення;
Р 3 Проектувати 
ефективні системи 
управління 
організаціями;
Р 4 
Обґрунтовувати 
та управляти 
проектами, 
генерувати 
підприємницькі ідеї

ВК7 Креативний 
менеджмент
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(практичне) заняття, 
презентація, 
стандартизовані тести, 
інтерактивні методи 
навчання, робота в групах,   
участь у дискусіях та 
обговореннях, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
самостійна робота, робота з 
конспектом, науковою та 
учбовою літературою, 
інформаційними та 
Інтернет-ресурсами

Усне та письмове 
опитування, презентації,    
поточний та підсумковий 
тестовий контроль, 
самооцінка студента за 
питаннями для 
самоконтролю, виступи з 
доповідями,  залік

Р2 – 
ідентифікувати 
проблеми в 
організації та 
обґрунтовувати 
методи їх 
вирішення;
Р3 – проектувати 
ефективні системи 
управління 
організаціями;
Р4 – 
обґрунтовувати 
та управляти 
проектами, 
генерувати 
підприємницькі 
ідеї;
Р5 – планувати 
діяльність 
організації в 
стратегічному та 
тактичному 
розрізах.
Р 13 Вміти 
планувати і 
здійснювати 
інформаційне, 
методичне, 
матеріальне, 
фінансове та 
кадрове 
забезпечення 
організації 

ОПП8 Управління 
проектами

Лекція,  семінарське 
(практичне) заняття, 
презентація, 
стандартизовані тести, 
інтерактивні методи 
навчання, робота в групах,   
участь у дискусіях та 
обговореннях, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
самостійна робота, робота з 
конспектом, науковою та 
учбовою літературою, 
інформаційними та 
Інтернет-ресурсами

Усне та письмове 
опитування, презентації,    
поточний та підсумковий 
тестовий контроль, 
самооцінка студента за 
питаннями для 
самоконтролю, виступи з 
доповідями, екзамен



(підрозділу).

Р 1.  Критично 
осмислювати, 
вибирати та 
використовувати 
необхідний 
науковий, 
методичний і 
аналітичний 
інструментарій 
для управління  в 
непередбачуваних 
умовах; 
Р 2. 
Ідентифікувати 
проблеми в 
організації та 
обґрунтовувати 
методи їх 
вирішення; 
Р 3. Проектувати 
ефективні системи 
управління 
організаціями.

ВК 4 Управління 
безпекою 
промислового 
підприємства

Лекція,  семінарське 
(практичне) заняття, 
презентація, 
стандартизовані тести, 
інтерактивні методи 
навчання, робота в групах,   
участь у дискусіях та 
обговореннях, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
самостійна робота, робота з 
конспектом, науковою та 
учбовою літературою, 
інформаційними та 
Інтернет-ресурсами

Усне та письмове 
опитування, презентації,    
поточний та підсумковий 
тестовий контроль, 
самооцінка студента за 
питаннями для 
самоконтролю, виступи з 
доповідями, екзамен

Р 1. Критично 
осмислювати, 
вибирати та 
використовувати 
необхідний 
науковий, 
методичний і 
аналітичний 
інструментарій 
для управління в 
непередбачуваних 
умовах
Р2. 
Ідентифікувати 
проблеми в 
організації та 
обґрунтовувати 
методи їх 
вирішення
Р4. 
Обґрунтовувати 
та управляти 
проектами, 
генерувати 
підприємницькі ідеї
Р5. Планувати 
діяльність 
організації в 
стратегічному та 
тактичному 
розрізах
Р6. Мати навички 
прийняття, 
обґрунтування та 
забезпечення 
реалізації 
управлінських 
рішень в 
непередбачуваних 
умовах, враховуючи 
вимоги чинного 
законодавства, 
етичні міркування 
та соціальну 
відповідальність.

ВК3 Інвестиційний 
менеджмент 
промислового 
підприємства

Лекція,  семінарське 
(практичне) заняття, 
презентація, 
стандартизовані тести, 
інтерактивні методи 
навчання, робота в групах,   
участь у дискусіях та 
обговореннях, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
самостійна робота, робота з 
конспектом, науковою та 
учбовою літературою, 
інформаційними та 
Інтернет-ресурсами

Усне та письмове 
опитування, презентації,    
поточний та підсумковий 
тестовий контроль, 
самооцінка студента за 
питаннями для 
самоконтролю, виступи з 
доповідями,  екзамен

Р1 Критично 
осмислювати, 
вибирати та 
використовувати 
необхідний 
науковий,
методичний і 
аналітичний 
інструментарій 

ВК2 Управління 
фінансами 
промислового 
підприємства

Лекція,  семінарське 
(практичне) заняття, 
презентація, 
стандартизовані тести, 
інтерактивні методи 
навчання, робота в групах,   
участь у дискусіях та 
обговореннях, презентації 
результатів виконаних 

Усне та письмове 
опитування, презентації,    
поточний та підсумковий 
тестовий контроль, 
самооцінка студента за 
питаннями для 
самоконтролю, виступи з 
доповідями,  екзамен



для управління в 
непередбачуваних 
умовах;
Р2 Ідентифікувати 
проблеми в 
організації та 
обґрунтовувати 
методи їх 
вирішення
Р3 Проектувати 
ефективні системи 
управління 
організаціями;
Р4 
Обґрунтовувати 
та управляти 
проектами, 
генерувати 
підприємницькі 
ідеї;
Планувати 
діяльність 
організації в 
стратегічному та 
тактичному 
розрізах;
Р13 Вміти 
планувати і 
здійснювати 
інформаційне, 
методичне, 
матеріальне, 
фінансове та 
кадрове 
забезпечення 
організації 
(підрозділу).

завдань та досліджень, 
самостійна робота, робота з 
конспектом, науковою та 
учбовою літературою, 
інформаційними та 
Інтернет-ресурсами

Р 1 Критично 
осмислювати, 
вибирати та 
використовувати 
необхідний 
науковий, 
методичний і 
аналітичний 
інструментарій 
для управління в 
непередбачуваних 
умовах;
Р 5 Планувати 
діяльність 
організації в 
стратегічному та 
тактичному 
розрізах;
Р 13 Вміти 
планувати і 
здійснювати 
інформаційне, 
методичне, 
матеріальне, 
фінансове та 
кадрове 
забезпечення 
організації 
(підрозділу).

ВК1 Стратегічне 
управління 
промисловим 
підприємством

Лекція,  семінарське 
(практичне) заняття, 
презентація, 
стандартизовані тести, 
інтерактивні методи 
навчання, робота в групах,   
участь у дискусіях та 
обговореннях, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
самостійна робота, робота з 
конспектом, науковою та 
учбовою літературою, 
інформаційними та 
Інтернет-ресурсами

Усне та письмове 
опитування, презентації,    
поточний та підсумковий 
тестовий контроль, 
самооцінка студента за 
питаннями для 
самоконтролю, виступи з 
доповідями,  екзамен

Р 1 Критично 
осмислювати, 
вибирати та 
використовувати 
необхідний 
науковий, 
методичний і 
аналітичний 
інструментарій 
для управління в 
непередбачуваних 
умовах;
Р 2 

ОПП10 Написання та 
захист кваліфікаційної 
магістерської роботи

Консультації  керівника 
кваліфікаційної 
магістерської роботи

Захист  кваліфікаційної 
магістерської роботи



Ідентифікувати 
проблеми в 
організації та 
обґрунтовувати 
методи їх 
вирішення;
Р 6 Мати навички 
прийняття, 
обґрунтування та 
забезпечення 
реалізації 
управлінських 
рішень в 
непередбачуваних 
умовах, враховуючи 
вимоги чинного 
законодавства, 
етичні міркування 
та соціальну 
відповідальність;
Р 11 Забезпечувати 
особистий 
професійний 
розвиток та 
планування 
власного часу
Р 13 Вміти 
планувати і 
здійснювати 
інформаційне, 
методичне, 
матеріальне, 
фінансове та 
кадрове 
забезпечення 
організації 
(підрозділу).

Р 1 Критично 
осмислювати, 
вибирати та 
використовувати 
необхідний 
науковий, 
методичний і 
аналітичний 
інструментарій 
для управління в 
непередбачуваних 
умовах;
Р 2 
Ідентифікувати 
проблеми в 
організації та 
обґрунтовувати 
методи їх 
вирішення;
Р 6 Мати навички 
прийняття, 
обґрунтування та 
забезпечення 
реалізації 
управлінських 
рішень в 
непередбачуваних 
умовах, враховуючи 
вимоги чинного 
законодавства, 
етичні міркування 
та соціальну 
відповідальність;
Р 11 Забезпечувати 
особистий 
професійний 
розвиток та 
планування 
власного часу
Р 13 Вміти 
планувати і 
здійснювати 
інформаційне, 

ОПП9 Виробнича 
практика 

Консультації керівника 
практики від інституту

захист звітів із практики, 
залік



методичне, 
матеріальне, 
фінансове та 
кадрове 
забезпечення 
організації 
(підрозділу).

Р6 – мати навички 
прийняття, 
обґрунтування та 
забезпечення 
реалізації 
управлінських 
рішень в 
непередбачуваних 
умовах, враховуючи 
вимоги чинного 
законодавства, 
етичні міркування 
та соціальну 
відповідальність;
Р7 – 
організовувати та 
здійснювати 
ефективні 
комунікації 
всередині 
колективу, з 
представниками 
різних професійних 
груп та в 
міжнародному 
контексті;
Р9 – вміти 
спілкуватись в 
професійних і 
наукових колах 
державною та 
іноземною мова-
ми;
Р10 – 
демонструвати 
лідерські навички 
та вміння 
працювати у 
команді, 
взаємодіяти з 
людьми, впливати 
на їх поведінку для 
вирішення 
професійних задач;
Р11 – 
забезпечувати 
особистий 
професійний 
розвиток та 
планування 
власного часу.

ВК6 Тайм-
менеджмент 

Лекція,  семінарське 
(практичне) заняття, 
презентація, 
стандартизовані тести, 
інтерактивні методи 
навчання, робота в групах,   
участь у дискусіях та 
обговореннях, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
самостійна робота, робота з 
конспектом, науковою та 
учбовою літературою, 
інформаційними та 
Інтернет-ресурсами

Усне та письмове 
опитування, презентації,    
поточний та підсумковий 
тестовий контроль, 
самооцінка студента за 
питаннями для 
самоконтролю, виступи з 
доповідями, залік

Р 2 
Ідентифікувати 
проблеми в 
організації та 
обґрунтовувати 
методи їх 
вирішення;
Р 3 Проектувати 
ефективні системи 
управління 
організаціями;
Р 5 Планувати 
діяльність 
організації в 
стратегічному та 
тактичному 
розрізах;
Р 12 Вміти 
делегувати 
повноваження та 
керівництво 

ВК5 Управління 
змістом робіт на 
промисловому 
підприємстві

Лекція,  семінарське 
(практичне) заняття, 
презентація, 
стандартизовані тести, 
інтерактивні методи 
навчання, робота в групах,   
участь у дискусіях та 
обговореннях, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
самостійна робота, робота з 
конспектом, науковою та 
учбовою літературою, 
інформаційними та 
Інтернет-ресурсами

Усне та письмове 
опитування, презентації,    
поточний та підсумковий 
тестовий контроль, 
самооцінка студента за 
питаннями для 
самоконтролю, виступи з 
доповідями, екзамен



організацією 
(підрозділом);
Р 13 Вміти 
планувати і 
здійснювати 
інформаційне, 
методичне, 
матеріальне, 
фінансове та 
кадрове 
забезпечення 
організації 
(підрозділу).
Р 1 Критично 
осмислювати, 
вибирати та 
використовувати 
необхідний 
науковий, 
методичний і 
аналітичний 
інструментарій 
для управління в 
непередбачуваних 
умовах;
Р 2 
Ідентифікувати 
проблеми в 
організації та 
обґрунтовувати 
методи їх 
вирішення;
Р 3 Проектувати 
ефективні системи 
управління 
організаціями;
Р 6 Мати навички 
прийняття, 
обґрунтування та 
забезпечення 
реалізації 
управлінських 
рішень в 
непередбачуваних 
умовах, враховуючи 
вимоги чинного 
законодавства, 
етичні міркування 
та соціальну 
відповідальність.
Р 12 Вміти 
делегувати 
повноваження та 
керівництво 
організацією 
(підрозділом);

ОПП6 Антикризове 
управління

Лекція,  семінарське 
(практичне) заняття, 
презентація, 
стандартизовані тести, 
інтерактивні методи 
навчання, робота в групах,   
участь у дискусіях та 
обговореннях, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
самостійна робота, робота з 
конспектом, науковою та 
учбовою літературою, 
інформаційними та 
Інтернет-ресурсами

Усне та письмове 
опитування, презентації,    
поточний та підсумковий 
тестовий контроль, 
самооцінка студента за 
питаннями для 
самоконтролю, виступи з 
доповідями, залік

Р 3 Проектувати 
ефективні системи 
управління 
організаціями;
Р 8 Застосовувати 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення та 
інформаційні 
системи для 
вирішення задач 
управління 
організацією
Р 13 Вміти 
планувати і 
здійснювати 
інформаційне, 
методичне, 
матеріальне, 
фінансове та 
кадрове 
забезпечення 
організації 
(підрозділу).

ОПП5 Інформаційні 
системи і технології в 
управлінні

Лекції-презентації, 
лабораторні роботи, 
стандартизовані тести, 
інтерактивні методи 
навчання, робота в групах, 
презентації результатів 
виконаних завдань, 
самостійна робота, робота з 
науковою та учбовою 
літературою, 
інформаційними та 
Інтернет-ресурсами

Усне та письмове 
опитування, презентації,    
поточний та підсумковий 
тестовий контроль, 
самооцінка студента за 
питаннями для 
самоконтролю, виступи з 
доповідями, участь у 
науковій конференції з 
публікацією тез доповідей,  
екзамен



Р 1 Критично 
осмислювати, 
вибирати та 
використовувати 
необхідний 
науковий, 
методичний і 
аналітичний 
інструментарій 
для управління в 
непередбачуваних 
умовах;
Р 2 
Ідентифікувати 
проблеми в 
організації та 
обґрунтовувати 
методи їх 
вирішення;
Р 6 Мати навички 
прийняття, 
обґрунтування та 
забезпечення 
реалізації 
управлінських 
рішень в 
непередбачуваних 
умовах, враховуючи 
вимоги чинного 
законодавства, 
етичні міркування 
та соціальну 
відповідальність;
Р 11 Забезпечувати 
особистий 
професійний 
розвиток та 
планування 
власного часу

ОПП4 Менеджмент 
організацій

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
документації підприємства, 
опрацювання нормативно-
правових актів

Захист курсової роботи

Р 2 
Ідентифікувати 
проблеми в 
організації та 
обґрунтовувати 
методи їх 
вирішення;
Р 3 Проектувати 
ефективні системи 
управління 
організаціями;
Р 5 Планувати 
діяльність 
організації в 
стратегічному та 
тактичному 
розрізах;
Р 6 Мати навички 
прийняття, 
обґрунтування та 
забезпечення 
реалізації 
управлінських 
рішень в 
непередбачуваних 
умовах, враховуючи 
вимоги чинного 
законодавства, 
етичні міркування 
та соціальну 
відповідальність
Р 13 Вміти 
планувати і 
здійснювати 
інформаційне, 
методичне, 
матеріальне, 
фінансове та 
кадрове 
забезпечення 

ОПП3 Менеджмент 
організацій

Лекція,  семінарське 
(практичне) заняття, 
презентація, 
стандартизовані тести, 
інтерактивні методи 
навчання, робота в групах,   
участь у дискусіях та 
обговореннях, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
самостійна робота, робота з 
конспектом, науковою та 
учбовою літературою, 
інформаційними та 
Інтернет-ресурсами

Усне та письмове 
опитування, презентації,    
поточний та підсумковий 
тестовий контроль, 
самооцінка студента за 
питаннями для 
самоконтролю, виступи з 
доповідями, участь у 
науковій конференції з 
публікацією тез доповідей,  
екзамен



організації 
(підрозділу).

Р 6 Мати навички 
прийняття, 
обґрунтування та 
забезпечення 
реалізації 
управлінських 
рішень в 
непередбачуваних 
умовах, враховуючи 
вимоги чинного 
законодавства, 
етичні міркування 
та соціальну 
відповідальність;
Р 7 Організовувати 
та здійснювати 
ефективні 
комунікації 
всередині 
колективу, з 
представниками 
різних професійних 
груп та в 
міжнародному 
контексті;
Р 10 
Демонструвати 
лідерські навички 
та вміння 
працювати у 
команді, 
взаємодіяти з 
людьми, впливати 
на їх поведінку для 
вирішення 
професійних задач;
Р 11 Забезпечувати 
особистий 
професійний 
розвиток та 
планування 
власного часу;
Р 12 Вміти 
делегувати 
повноваження та 
керівництво 
організацією 
(підрозділом)
Р 13 Вміти 
планувати і 
здійснювати 
інформаційне, 
методичне, 
матеріальне, 
фінансове та 
кадрове 
забезпечення 
організації 
(підрозділу).

ОПП2 Кадровий 
менеджмент

Лекція,  семінарське 
(практичне) заняття, 
презентація, 
стандартизовані тести, 
інтерактивні методи 
навчання, робота в групах,   
участь у дискусіях та 
обговореннях, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
самостійна робота, робота з 
конспектом, науковою та 
учбовою літературою, 
інформаційними та 
Інтернет-ресурсами

Усне та письмове 
опитування, презентації,    
поточний та підсумковий 
тестовий контроль, 
самооцінка студента за 
питаннями для 
самоконтролю, виступи з 
доповідями, екзамен

Р 1.  Критично 
осмислювати, 
вибирати та 
використовувати 
необхідний 
науковий, 
методичний і 
аналітичний 
інструментарій 
для управління  в 
непередбачуваних 
умовах; 
Р 2. 
Ідентифікувати 
проблеми в 
організації та 
обґрунтовувати 
методи їх 

ОПП1 Управління 
ризиками на 
підприємстві

Лекція,  семінарське 
(практичне) заняття, 
презентація, 
стандартизовані тести, 
інтерактивні методи 
навчання, робота в групах,   
участь у дискусіях та 
обговореннях, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
самостійна робота, робота з 
конспектом, науковою та 
учбовою літературою, 
інформаційними та 
Інтернет-ресурсами

Усне та письмове 
опитування, презентації,    
поточний та підсумковий 
тестовий контроль, 
самооцінка студента за 
питаннями для 
самоконтролю, виступи з 
доповідями, залік

Усне та письмове 
опитування, презентації,    
поточний та підсумковий 
тестовий контроль, 
самооцінка студента за 
питаннями для 
самоконтролю, виступи з 
доповідями, залік



вирішення; 
Р 4. 
Обґрунтовувати 
та управляти 
проектами, 
генерувати 
підприємницькі 
ідеї; 
Р 6.  Мати  навички 
прийняття, 
обґрунтування  та 
забезпечення 
реалізації  
управлінських 
рішень  в 
непередбачуваних 
умовах, враховуючи 
вимоги чинного 
законодавства, 
етичні  міркування 
та соціальну 
відповідальність;

Усне та письмове 
опитування, презентації,    
поточний та підсумковий 
тестовий контроль, 
самооцінка студента за 
питаннями для 
самоконтролю, виступи з 
доповідями, залік

Усне та письмове 
опитування, презентації,    
поточний та підсумковий 
тестовий контроль, 
самооцінка студента за 
питаннями для 
самоконтролю, виступи з 
доповідями, залік

Р 7 Організовувати 
та здійснювати 
ефективні 
комунікації 
всередині 
колективу, з 
представниками 
різних професійних 
груп та в 
міжнародному 
контексті;
 Р 9. Вміти 
спілкуватись в 
професійних і 
наукових колах 
державною та 
іноземною мовами
Р 11 Забезпечувати 
особистий 
професійний 
розвиток та 
планування 
власного часу;

ОЗП3 Іноземна мова 
професійного 
спрямування

Практичні заняття, 
стандартизовані тести, 
інтерактивні методи 
навчання, робота в групах,   
участь у дискусіях та 
обговореннях, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
самостійна робота, робота з 
науковою та учбовою 
літературою, 
інформаційними та 
Інтернет-ресурсами

Тестування, опитування, 
презентація, есе, участь у 
дискусіях, індивідуальна 
співбесіда, групова дискусія, 
виступи з доповідями, 
перевірка навичок 
непідготовленого 
монологічного та 
діалогічного мовлення, 
робота з інформаційними та 
Інтернет-ресурсами, залік у 
1,2 семестрах, екзамен у 3 
семестрі

Р 1 Критично 
осмислювати, 
вибирати та 
використовувати 
необхідний 
науковий, 
методичний і 
аналітичний 
інструментарій 
для управління в 
непередбачуваних 
умовах;
Р 7 Організовувати 
та здійснювати 
ефективні 
комунікації 
всередині 
колективу, з 
представниками 
різних професійних 
груп та в 
міжнародному 
контексті;
Р 11 Забезпечувати 
особистий 
професійний 
розвиток та 
планування 
власного часу

ОЗП2 Договірне право Лекція,  семінарське 
(практичне) заняття, 
презентація, 
стандартизовані тести, 
інтерактивні методи 
навчання, робота в групах,   
участь у дискусіях та 
обговореннях, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
самостійна робота, робота з 
конспектом, науковою та 
учбовою літературою, 
інформаційними та 
Інтернет-ресурсами

Усне та письмове 
опитування, презентації,    
поточний та підсумковий 
тестовий контроль, 
самооцінка студента за 
питаннями для 
самоконтролю, виступи з 
доповідями, залік

Р 1 Критично 
осмислювати, 
вибирати та 

ОЗП1 Методологія та 
організація наукових 
досліджень

Лекція, семінарське 
(практичне) заняття, 
презентація, 

Усне та письмове 
опитування, презентації,    
поточний та підсумковий 



використовувати 
необхідний 
науковий, 
методичний і 
аналітичний 
інструментарій 
для управління в 
непередбачуваних 
умовах;
Р 8 Застосовувати 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення та 
інформаційні 
системи для 
вирішення задач 
управління 
організацією;
Р 11 Забезпечувати 
особистий 
професійний 
розвиток та 
планування 
власного часу

стандартизовані тести, 
інтерактивні методи 
навчання, робота в групах,   
участь у дискусіях та 
обговореннях, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
самостійна робота, робота з 
конспектом, науковою та 
учбовою літературою, 
інформаційними та 
Інтернет-ресурсами

тестовий контроль, 
самооцінка студента за 
питаннями для 
самоконтролю, виступи з 
доповідями, залік

Р2 – 
ідентифікувати 
проблеми в 
організації та 
обґрунтовувати 
методи їх 
вирішення; 
Р5 – планувати 
діяльність 
організації в 
стратегічному та 
тактичному 
розрізах; 
Р6 – мати навички 
прийняття, 
обґрунтування та 
забезпечення 
реалізації 
управлінських 
рішень в 
непередбачуваних 
умовах, враховуючи 
вимоги чинного 
законодавства, 
етичні міркування 
та соціальну 
відповідальність; 
Р7 – 
організовувати та 
здійснювати 
ефективні 
комунікації 
всередині 
колективу, з пред-
ставниками різних 
професійних груп 
та в міжнародному 
контексті
Р 12 Вміти 
делегувати 
повноваження та 
керівництво 
організацією 
(підрозділом);
Р 13 Вміти 
планувати і 
здійснювати 
інформаційне, 
методичне, 
матеріальне, 
фінансове та 
кадрове 
забезпечення 
організації 
(підрозділу).

ОПП7 Маркетинговий 
менеджмент

Лекція,  семінарське 
(практичне) заняття, 
презентація, 
стандартизовані тести, 
інтерактивні методи 
навчання, робота в групах,   
участь у дискусіях та 
обговореннях, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
самостійна робота, робота з 
конспектом, науковою та 
учбовою літературою, 
інформаційними та 
Інтернет-ресурсами

Усне та письмове 
опитування, презентації,    
поточний та підсумковий 
тестовий контроль, 
самооцінка студента за 
питаннями для 
самоконтролю, виступи з 
доповідями, екзамен

 




