
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Луганський національний аграрний університет

Освітня програма 19090 Менеджмент

Рівень вищої освіти Бакалавр

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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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 69

Повна назва ЗВО Луганський національний аграрний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493669

ПІБ керівника ЗВО Подольський Ростислав Юрійович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://lnau.in.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/69

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 19090

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, Фаховий молодший бакалавр, ОКР 
«молодший спеціаліст»
 

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

Кафедра менеджменту, права, статистики та економічного аналізу

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

Кафедра економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії, 
кафедра обліку, фінансів та інформаційних технологій, кафедра 
загальноосвітньої підготовки,  кафедра екології та безпеки 
життєдіяльності

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

84100, Україна, Донецька область, місто Слов’янськ, вулиця Свободи, 
будинок 23.

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 115171

ПІБ гаранта ОП Орлова-Курилова Ольга Володимирівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

o.orlova-kurylova@lgnau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-621-02-39

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Історія розроблення та впровадження освітньо-професійної програми «Менеджмент» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти нерозривно пов’язана з історією розвитку кафедри менеджменту, права, статистики та 
економічного аналізу (раніше – кафедра управління сільськогосподарським виробництвом), яка була заснована у 
1971 р. у складі економічного факультету Ворошиловградського сільськогосподарського інституту. Необхідність 
організації такої кафедри була обумовлена появою потреби у фахівцях з управління в аграрній галузі. З переходом 
економіки України до ринкових відносин наукова та навчальна спеціалізація кафедри здійснювалася в напрямах 
вдосконалення управління аграрними підприємствами та підготовки фахівців-менеджерів. У 2002 р. кафедра 
управління сільськогосподарським виробництвом була перейменована у кафедру менеджменту і права, а у 2019 р. 
була перейменована у кафедру менеджменту, права, статистики та економічного аналізу. За 49 років кафедра 
постійно удосконалювала свою діяльність в галузі підготовки фахівців даного профілю.
Освітньо-професійна програма (ОПП) була розроблена відповідно до суспільних потреб з урахуванням галузевих та 
регіональних тенденцій розвитку управління виробництвом на сучасних підприємствах, в організаціях, установах і 
спрямована на задоволення потреб регіонального ринку праці та держави у висококваліфікованих фахівцях, 
відповідно до Положення про освітні програми Луганського національного аграрного університету, яке затверджено 
Вченою радою ЛНАУ (протокол № 7 від 28.05.2020), режим доступу (http://lnau.in.ua/fep6). У визначеному 
документі розглянуті: загальні положення; порядок розроблення та затвердження нової освітньої програми; 
порядок реалізації освітніх програм моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм; закриття ОП; 
самооцінювання ОП та освітньої діяльності; публічність та прозорість ОП; прикінцеві положення.
Для розроблення ОПП було створено проєктну групу. Голова проєктної групи, гарант освітньої програми – канд. 
екон. наук, доц., в.о. завідувача кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу Орлова-Курилова 
О. В. Члени проєктної групи: канд. екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту, права, статистики та 
економічного аналізу Кочетков О.В.; канд. екон. наук, доц., доцент кафедри менеджменту, права, статистики та 
економічного аналізу Сафронська І.М. До розроблення навчального плану та ОПП було залучено в.о. декана 
економічного факультету Мічківського С.М., канд. екон. наук, доцента. У процесі розроблення ОПП: 1) вивчались 
нормативні документи, статистичні дані; 2) вивчався досвід організації навчального процесу за відповідною ОПП у 
провідних ЗВО України (зміст ОПП, консультації з викладачами); 3) був налагоджений зворотний зв’язок з 
роботодавцями Луганської та Донецької областей для з’ясування їх потреб відносно компетентностей майбутніх 
фахівців; 4) проводилися наради та обмін думками з викладачами нашого університету; 5) консультувалися з 
викладачами інших ЗВО; 6) враховували побажання батьків, з якими спілкувалися під час проведення 
профорієнтаційної роботи та вступної кампанії.
Представлена до розгляду освітньо-професійна програма «Менеджмент» була розроблена у 2017 році з урахуванням 
потреб ринку праці, пропозицій роботодавців та досвіду кращих закладів вищої освіти України та ЄС. ОПП 
переглядалася у 2018 р. та 2019 р. Програма була затверджена вченою радою Луганського національного аграрного 
університету. Інформацію щодо освітньої програми було внесено до Правил прийому Луганського національного 
аграрного університету, та у 2020 році буде оголошено набір. Освітня програма динамічно розвивається за рахунок 
постійного моніторингу гарантом та групою забезпечення ситуації на ринку праці та внесення відповідних змін 
щодо трендових професійних компетентностей. Так, останні зміни та вдосконалення, які були внесені до ОП 
базуються на новітніх наукових досягненнях у галузі управління та адміністрування із врахуванням особливостей 
підготовки фахівців для територій Луганської та Донецької областей в період проведення ООС та з перспективою 
відновлення ресурсного потенціалу фахівців економічних спеціальностей. Такий підхід, спрямований на щорічний 
перегляд освітньо-професійної програми, дозволяє адаптуватися до мінливих умов ринку праці, впроваджувати 
форми і методи навчання і викладання, що відповідають вимогам студентоцентрованого підходу, надати 
можливість майбутнім фахівцям сформувати індивідуальну траєкторію свого навчання відповідно до діючого 
стандарту вищої освіти України.
 
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 2020 - 2021 16 9 7 2 1

2 курс 2019 - 2020 10 5 7 1 0

3 курс 2018 - 2019 24 19 2 3 0

4 курс 2017 - 2018 29 14 8 2 3
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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 19090 Менеджмент
48124 Менеджмент3

другий (магістерський) рівень 19292 Менеджмент

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

48084 Менеджмент
48123 Менеджмент 2

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 30509 7896

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

29181 6954

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

6954 942

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 ОПП Менеджмент Бакалавр 
менеджменту.pdf

qhy56X4G6Hp6hF0wqcktHZaXGDe8hptyhwpT55cqjko=

Навчальний план за ОП НП Менеджмент 3 роки 10 міс. 
денна форма.pdf

s0Qu/PbHUtFZqzhKAgSs1HRiJQ7VxhFxoFUAPZIsZwA=

Навчальний план за ОП НП Менеджмент 3 роки 10 міс. 
заочна форма.pdf

kOS0QaTNe5O6UVtLTkqo++TRq1BgkimayYcU5sp7kp0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

073_3_10_1.pdf uow51dHptequm2e4JrztXaDGXJeODq9062IwERTN9X
M=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

073_3_10_2.pdf m4ngdyT1OeGrsVjoRvOlLcl0AFvehIX0NaVptWyFsZw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

073_3_10_3.pdf 1N1TqXL2owIKIsc1ZhUgIK3evVw3A26z7tVyVlhrg0I=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі відповідно до ОП: є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з менеджменту у різних 
сферах діяльності підприємств, здатних здійснювати аналітичні дослідження і прогнозувати розвиток економічної, 
соціальної та інформаційної сфер суспільства з орієнтацією на їх конкурентоспроможність на національному й 
міжнародному ринках.
Особливості у фокусі ОП: акцент робиться на здобутті знань з менеджменту у процесі планування, організації, 
приведення в дію та контроля організації за допомогою використання інформаційних технологій з метою прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень щодо досягнення координації людських, фінансових, природних і 
технологічних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань з урахуванням особливостей 
агропромислового комплексу Сходу України.
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Програма розвиває перспективи підготовки фахівців з менеджменту з урахуванням особливостей функціонування 
сучасних підприємств, та націлена на відновлення ресурсного потенціалу управлінців у Східному регіоні України. 
Програма містить набір професійно-орієнтованих дисциплін з управління матеріальними, фінансовими, людськими 
ресурсами підприємств, маркетинговою діяльністю, з права, економіко-математичного моделювання, 
інформаційних систем та інформаційних технологій, систем і методів прийняття рішень.
ОП направлена на отримання здобувачами вищої освіти поглиблених знань з менеджменту, структурно та логічне 
побудований взаємозв’язок освітніх компонентів програми сприяє наданню системних та якісних професійних 
знань, вмінь та навичок.

 

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

Зміст, цілі ОП відповідають Статуту ЛНАУ (http://lnau.in.ua/q1u9), Стратегії розвитку ЛНАУ на 2020-2025 рр. 
(http://lnau.in.ua/zmt8), Положенню про організацію освітнього процесу (http://lnau.in.ua/w3dd), корелюють зі 
стратегічним баченням ЛНАУ, узгоджуються з місією: передача знань та інструментів застосування цих знань, 
відкриття нових і збереження структури знань з метою служіння суспільству, розвитку нац. економіки і сучасної 
цивілізації. Візія: формування всебічного, безпечного освітнього середовища з підготовки фахівців з аграрних та 
супутніх спеціальностей для Донецької та Луганської областей. Проведений SWOT-аналіз ЗВО, показав (сильні 
сторони): ЗВО є монополістом у підготовці фахівців аграрних спеціальностей у Луганській, Донецькій області, 
(можливості): формування ринку регіону з неаграрних спеціальностей; участь у реалізації держ. політики у сфері 
освіти та реінтеграції ТОТ; підвищення ефективності функціонування громад; створення сучасної структури 
управління через залучення кваліфікованих фахівців; створення центру у Луганській/Донецькій області з надання 
додаткових освітніх послуг агро-економічної спрямованості. ОП розвиває перспективи підготовки фахівців з 
менеджменту з урахуванням особливостей функціонування сучасних підприємств та націлена на відновлення 
ресурсного потенціалу управлінців у Східному регіоні України. Програма містить набір професійно орієнтованих 
дисциплін з управління. ОП сприяє отриманню здобувачами необхідних проф. компетентностей, що сприятиме 
адаптуванню до мінливих умов ринку праці. 

 

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

Інтереси здобувачів та випускників ОП враховуються при здійсненні зворотного зв’язку при проведенні практичних 
занять, консультацій та підготовці кваліфікаційних робіт. У рамках студентоцентрованого підходу здобувачі 
вибудовують власну траєкторію професійного зростання через вибіркові дисципліни. Пропозиції здобувачів щодо 
формування переліку вибіркових дисциплін враховано. Цьому сприяли такі заходи: проводилися опитування та їх 
аналіз щодо вдосконалення ОП (http://lnau.in.ua/jog3), з’ясувалося, що бажання навчатись на ОП зумовлено 
зацікавленістю професією та проінформованістю про неї. (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=g90YDfECLkmSOtL6XHz6pGUEvEs5gqtLh4rD9nbNOh5UNzhCM05DMVY4UzNQSEcxM0VKQVFWOTdDNi4u)
Аспіранти Векслер Дмитро, Кривошеєва Віталіна визначили, що ОП відповідає всім очікуванням, серед факторів, 
що забезпечують якість ОП, визначається високий рівень професорсько-викладацького складу, викладання на 
факультеті мотивує до подальшої наукової діяльності, під час навчання отримуються навички, що пов’язані з 
міжособистісними стосунками, вміння вести переговори, використання сучасних інформаційних технологій, 
формування здатності до генерування інноваційних рішень та вмінь адаптуватися до змінного ринкового 
середовища (додаток для комунікацій «Skype», команда «Стейкхолдери економічного факультету» 
(https://join.skype.com/leXYSzVwVYrv).
На даній ОП випускників немає, програму за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 073 «Менеджмент» 
започатковано 03.09.2017 р., акредитація є первинною.

- роботодавці

Роботодавці були залучені до рецензування ОП, у тому числі визначенні цілей, фокусу, особливостей ОП. Зокрема, 
директор Луганського відділу фонду підтримки фермерських господарств; консультант проєкту USAID «Економічна 
підтримка Східної України», к. е. н., експерт з економ.питань Руслан Марков вніс пропозицію популяризації 
спеціальності, що полягає в підвищенні інтересу академічної спільноти шляхом сумісних публікацій наукових статей 
із результатами досліджень, проведенню відкритих занять.
Директор Агентства регіонального розвитку Луганської області Альберт Зінченко розповів, якими професійними 
якостями мають володіти фахівці, щоб конкурувати на ринку праці в аграрному секторі, а саме: вміння писати та 
супроводжувати грантові проєкти, складати бізнес-плани, залучати інвестиції, щоб здобувачі вивчали аграрні науки 
та проєктний менеджмент.
Менеджер Управління логістикою ТОВ «КОРУМ ГРУП» Павло Самойлов наголосив на тому, що здобувачі вищої 
освіти мають спеціалізуватися в автоматизації, обробці даних та діджитайл аспектах, вміти аналізувати інформацію, 
критично мислити, володіти тайм-менеджментом.
Заступник директора СТОВ «Агро-Танюшівське» Тетяна Голубєва ознайомила учасників засідання з даними 
останніх досліджень ринку праці економістів в Україні і світі.
Директор ТОВ «КОРУМ СОРС» Сергій Літовченко наголосив на тому, що випускники мають також володіти IT 
знаннями та розумітися в логістиці, вміти використовувати інтернет-технології та сучасне програмне забезпечення 
(https://join.skype.com/leXYSzVwVYrv).

- академічна спільнота
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З метою залучення академічної спільноти до участі в процесі створення та реформування ОП кафедра поєднує 
освітню діяльність з проведенням наукових досліджень спільно з іншими університетами, зокрема з Донбаським 
державним педагогічним університетом, Білоруським державним аграрним технічним університетом.
Послідовна політика щодо залучення академічної спільноти до співпраці здійснюється через: зміцнення єдності 
навчального і наукового процесів, активну участь НПП в наукових дослідженнях і широке залучення здобувачів до 
діяльності наукових колективів; постійне підвищення професійного рівня НПП; розширення міжнародного 
наукового співробітництва та участі в міжнародних наукових організаціях, фондах, програмах і проектах.
Інтереси академічної спільноти задовольняються сумісними публікаціями наукових статей, участю в конференціях, 
круглих столах. Пропозиції науковців виражені у відгуках на наукові статті та у рецензіях на кваліфікаційні роботи. 
Враховується досвід та зв’язки із зовнішніми рецензентами та студентами-іноземцями. Оцінюються результати 
роботи ЕК щодо якості підготовки бакалаврів менеджменту для внесення пропозицій з удосконалення ОП.
Проводилися консультації та обговорення з колегами кафедри менеджменту і адміністрування Харківського 
національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва, про результати яких свідчить позитивна рецензія на ОП, 
яку надав – д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Олександр Гуторов 
(http://lnau.in.ua/2sa3).

- інші стейкхолдери

Для залучення інших стейкхолдерів, зацікавлених у висококваліфікованих випускниках програми, здатних 
виконувати свої професійні функції, завдання та обов’язки, з дотриманням ними правових норм та соціально-
етичних принципів професії передбачається: проводити спільні консультації та погоджувати з ними стратегічні 
напрями розвитку освітньої програми; залучати до обговорення можливих проблем і заручатися додатковою 
підтримкою з важливих рішень щодо корегування навчальних планів освітньої програми. Так, до обговорення ОП 
залучались викладачі економічного факультету Нігматова Олена Станіславівна, кандидат економічних наук, 
Мінакова Вікторія Олександрівна, старший викладач кафедри економіки підприємства, маркетингу та економічної 
теорії, які зауважили, що є необхідність впровадження інтерактивних методик навчання, які допоможуть 
сформувати навчальний та науковий інтерес у здобувачів. Викладачі відмітили, що навчальні плани необхідно 
постійно вдосконалювати та запропонували приділити увагу темі соціальної відповідальності бізнесу в розробці 
навчальних планів, тому що це новий вимір спілкування між бізнесом, суспільством та державою (додаток для 
комунікацій «Skype», команда «Стейкхолдери економічного факультету» (https://join.skype.com/leXYSzVwVYrv).

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

Цілі та програмні результати навчання ОПП корелюють з тенденціями розвитку спеціальності та ринку праці. 
Вектори світового розвитку, вітчизняні тенденції відновлення виробництва, формування постіндустріального 
суспільства (суспільства знань) супроводжується збільшенням долі в економіці сфери консалтингу, менеджменту, 
адміністрування за рахунок створення бізнес-структур, якими необхідно управляти на підставі створення сучасних 
систем та моделей менеджменту, побудові дизайну сучасних організацій. Цілі ОПП полягають у підготовці 
висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з менеджменту у різних сферах діяльності підприємств, 
здатних здійснювати аналітичні дослідження і прогнозувати розвиток економічної, соціальної та інформаційної 
сфер суспільства з орієнтацією на їх конкурентоспроможність на національному й міжнародному ринках.
Цьому сприяє вивчення усіх обов’язкових компонент освітньої програми та в переважній більшості: ОК 9 
Інформаційні системи і технології; ОК 14 Оптимізаційні методи і моделі; ОК 16 Менеджмент; ОК 20 Економіка 
праці і соціально-трудові відносини; ОК 21 Міжнародна економіка; ОК 23 Економічний аналіз; ОК 25 Організація 
виробництва в АПК; ОК 27 Системи і методи прийняття рішень; ОК 28 Державне та регіональне управління; ОК 31 
Операційний менеджмент; ОК 34 Аналіз господарської діяльності та управління витратами; ОК 37 
Зовнішньоекономічна діяльність.

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

Геополітичні події, що відбуваються на сході України, підсилюють необхідність врахування потенційних ризиків та 
загроз для формування ОП. Спрямованість підготовки фахівців на забезпечення ефективної системи управління 
підприємствами підтверджується змістовним контекстом ОП. Надання регіонам більшої самостійності, делегування 
відповідних повноважень стосовно організації процесу соціально-економічного розвитку підвищує рівень 
складності управління регіональними економічними системами.
У представленій ОП акцент робиться на здобутті знань з менеджменту у процесі планування, організації, 
приведення в дію та контроля організації за допомогою використання IT технологій з метою прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень щодо досягнення координації людських, фінансових, природних і 
технологічних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань з урахуванням особливостей 
агропромислового комплексу Сходу України.
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано галузевий та регіональний 
контекст, що знайшло відображення при формуванні навчальних тем обов’язкових компонент ОП: ОК 15 Економіка; 
ОК 23 Економічний аналіз; ОК 25 Організація виробництва в АПК; ОК 28 Державне та регіональне управління; ОК 
33 Стратегічне управління та адміністрування; ОК 34 Аналіз господарської діяльності та управління витратами. 
Вони забезпечують здатність вирішувати практичні проблеми та спеціалізовані задачі, що характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами.

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

Під час формулювання цілей ОП, робили акцент на потребу регіонального, вітчизняного ринку праці, враховували 
досвід з підготовки фахівців з менеджменту, також попит іноземців, які навчаються за ОП.
При формуванні переліку ОК, які забезпечують визначені ПРН, члени проєктної групи вивчали досвід колег НУБіП, 
м. Київ (https://nubip.edu.ua/node/46601 ), вивчався зміст ОП 073 Менеджмент НУБіП за 19-20 н.р. 
(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/073_menedzhment.docx), вивчали досвід колег каф. менеджменту ім. 
проф. Й.С. Завадського по формуванню змісту РНП та заповнення силабусів з дисциплін 
(https://nubip.edu.ua/node/1141/4 ). Розглядався зміст ОП з менеджменту, для здобувачів вищої освіти денної форми 
навчання в університеті Польщі, м. Варшава (Kozminski University, Warsaw, Poland 
)https://www.kozminski.edu.pl/en/programs/undergraduate-programs-bachelor/bachelor-management?
L=/proc/%EF%BF%BDsype%3D%EF%BF%BDP%EF%BF%BD%C9%B8elf/envi%EF%BF%BDron ГЗ ОП врахувала 
галузеву спеціалізацію, було вивчено опис ОП з Агробізнесу, як онлайн навчання в Університеті Колорадо, США. 
Запропонована через Коледж сільськогосподарських наук ХСС – академічна організація, яка заснована з часу 
заснування університету в 1870 
роціhttps://www.onlineosvita.com//%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80-
%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA-(BS)-%D0%B2-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96-
%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/USA/Color
ado-State-University-Online/

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

Досягнення ПР, визначених Стандартом вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» за першим 
(бакалаврським) рівнем, забезпечується змістом, структурою і логічною послідовністю освітніх компонентів, 
формами та методами освітнього процесу. В ОП розроблено структурно-логічну схему ОК, матрицю відповідності 
програмних компетентностей обов’язковим компонентам ОП, матрицю забезпечення ПР відповідними ОК з ОП.
Згідно ОП опанування 17 ПР за спеціальністю 073 «Менеджмент» та набуття 15 загальних компетентностей і 15 СК 
забезпечуються за рахунок вивчення 37 ОК ОП. Здобувачі мають можливість удосконалити свої знання та 
підвищити свій професійний світогляд в ЗВО за рахунок вивчення 20 вибіркових освітніх компонентів з переліку 
дисциплін за вільним вибором здобувача. Програмні результати ПР03.Демонструвати знання теорії, методів і 
функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства, забезпечується набуттям ЗК: ЗК4. Здатність застосовувати 
знання у практичних ситуаціях; ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації та СК: СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний 
інструментарій менеджменту, при вивченні ОК16 «Менеджмент».
Метою викладання ОК «Менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення, 
формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу 
внутрішнього та зовнішнього середовища прийняття адекватних управлінських рішень. Програмні результати: 
ПР04 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень; ПР05 Описувати зміст 
функціональних сфер діяльності організації; ПР08 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 
ефективності діяльності організації; ПР12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 
організації забезпечується набуттям компетентностей загальних: ЗК04 здатність застосовувати знання у практичній 
ситуації; ЗК05 знання та розуміння предметної області операційного менеджменту та розуміння професійної 
діяльності та СК: СК03 Здатність визначати перспективи розвитку організації; СК05 Здатність управляти 
організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту; СК07 Здатність обирати та використовувати 
сучасний інструментарій менеджменту; СК10 Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 
мотивувати персонал організації; СК12 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 
обґрунтовані рішення, при вивченні, зокрема, ОК 32 «Операційний менеджмент».
Метою викладання навчальної дисципліни «Операційний менеджмент» є формування у здобувачів компетентності 
щодо базових принципів основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів 
управління основною діяльністю підприємств та умінь розроблення операційної стратегії, створення і використання 
галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.

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?

Для спеціальності 073 «Менеджмент» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розроблений і 
затверджений Стандарт вищої освіти (Наказ МОН України № 1165 від 29.10.2018 р., «Про затвердження стандарту 
вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Наказ МОН 
України № 1240 від 13.11.2018 р. «Про внесення змін до стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 
«Менеджмент», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти).

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240
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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)?

180

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

60

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

Зміст ОП «Менеджмент» відповідає предметній області спеціальності 073 «Менеджмент». Теоретичний зміст 
предметної області полягає у наукових теоріях, положеннях, концепціях, принципах менеджменту, і методології 
їхнього використання для організації та ефективного функціонування суб’єктів господарювання. ОП спрямована на 
формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, необхідних для вирішення складних 
спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що 
передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю 
умов.
Об’єктами вивчення є соціально-економічні організації та окремі підприємці, виробничо-господарська організація 
та її навколишнє середовище, операції у різних сферах людської діяльності. Для вивчення цих об’єктів в ОП 
передбачені 37 обов’язкових компонентів, у тому числі професійної та практичної підготовки: ОК16 Менеджмент; 
ОК09 Економіка праці і соціально-трудові відносини; ОК23 Економічний аналіз; ОК24 Правознавство; ОК25 
Організація виробництва в АПК; ОК27 Системи і методи прийняття рішень; ОК28 Державне та регіональне 
управління; ОК29 Теорія організації та управління інноваціями; ОК30 Самоменеджмент; ОК32 Управління 
персоналом з основами психології; ОК33 Стратегічне управління та адміністрування; ОК34 Аналіз господарської 
діяльності та управління витратами; ОК35 Право; ОК36 Логістика; ОК37 Зовнішньоекономічна діяльність.
Для вивчення методів, методик та технологій, якими має оволодіти здобувач вищої освіти і застосовувати на 
практиці, передбачені такі освітні компоненти: ОК06 Вища математика; ОК07 Інформатика та ІТ; ОК09 
Інформаційні системи і технології; ОК12 Теорія ймовірності і математична статистика; ОК13 Економетрика; ОК14 
Оптимізаційні методи і моделі; ОК22 Статистика; ОК23 Економічний аналіз; ОК27 Системи і методи прийняття 
рішень; ОК34 Аналіз господарської діяльності та управління витратами.
Інструменти та обладнання, які здобувач застосовує і використовує при вивченні дисциплін, зокрема, Інформатика 
та інформаційні технології, Інформаційні системи і технології, Системи і методи прийняття рішень, Економетрика 
відповідають потребам формування професійних компетентностей. ОП «Менеджмент» відрізняється від ОП за 
суміжними спеціальностями, які реалізуються у ЛНАУ, тим, що увага акцентується саме на організації управлінської 
діяльності, з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо досягнення координації людських, 
фінансових, природних і технологічних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань з урахуванням 
особливостей агропромислового комплексу Сходу України.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії визначається такими документами: Положення про організацію 
освітнього процесу – http://lnau.in.ua/w3dd; Положення про проведення навчально-виробничих закордонних 
практик та стажувань – http://lnau.in.ua/068y; Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за 
вибором http://lnau.in.ua/31gg, у якому конкретизується процедура формування переліку вибіркових дисциплін. 
Основні вимоги щодо здійснення здобувачами права вибору відповідають розд. Х, ст. 62 ЗУ «Про вищу освіту» № 
1556-VII від 01.07.2014 року. 
Формування індивідуальної освітньої траєкторії реалізується шляхом: 
- обрання здобувачами ОК в межах 60 кредитів ЕКТС (25%), передбачених ОП та НП, формуючи цим 
індивідуальний НП; 
- самостійної роботи здобувачів з кожної дисципліни НП з використанням методичних матеріалів для проведення 
самоконтролю; 
- самостійного вибору тем кваліфікаційних робіт, виходячи з наукових інтересів здобувачів, їх практичного досвіду 
або майбутнього напряму працевлаштування;
- реалізації права здобувачів на академічну мобільність, яка передбачає участь студентів у освітньому процесі ЗВО (в 
Україні або за кордоном), проходження виробничої практики, проведення наукових досліджень з можливістю 
перезарахування в установленому порядку присвоєних кредитів навчальних дисциплін НП фахової підготовки, 
практик тощо; зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

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

ЛНАУ вдосконалює систему реалізації права на вільний вибір навчальних дисциплін на ОПП визначену 
Положенням про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором ЛНАУ 
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_pro_poryadok_ta_umovy_obrannya_studentamy_dyscyplin_za_vybo
rom.pdf): 
1. Здобувачі реалізовують своє право вибору освітніх компонент не пізніше весняного семестру, який передує 
навчальному року. 2. Декан факультету ознайомлює здобувачів із порядком, термінами та особливостями запису та 
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формування груп для вивчення освітніх компонент вільного вибору у ЛНАУ. 3. Кафедра надає декану факультету 
перелік дисциплін, їх анотації, кадровий склад та графіки проведення презентацій. 4. За наявності вільних місць для 
запису на певну освітню компоненту кафедра не може відмовити будь-якому іншому здобувачеві у записі на неї. 5. 
Робочі програми освітніх компонент вільного вибору студентів розміщуються в електронному ресурсі Університету. 
6. Кафедра згідно графіку проводить презентації для здобувачів з освітніх компонент вільного вибору студента. 7. 
Кожен студент формує рейтинг запропонованих вибіркових освітніх компонент. 8. Студенти подають в деканат 
факультету заяви встановленого зразка у паперовій формі протягом визначеного терміну. Якщо студент під час 
зазначеного терміну має бажання змінити освітню компоненту вільного вибору, то дійсним вважається вибір, який 
визначено останнім по даті поданою заявою. 9. Студенти, які не подали заяв у встановлені терміни вважаються 
такими, що делегували своє право вибору освітніх компонент декану факультету. 10. Після закінчення терміну 
подачі заяв здобувачами, деканат факультету формує списки студентів в межах існуючої академічної групи і подає їх 
до навчального відділу для узгодження. 11. У випадку корегування запису на вибіркові освітні компоненти до відома 
студентів доводять список освітніх компонент, запис на які не відбувся. Замість цих дисциплін здобувачеві 
пропонується обирати освітні компоненти, запис на які відбувся. У такому випадку здійснюється повторний запис 
студентів на вивчення вибіркових освітніх компонент до повного формування груп (потоків). 12. Обрані освітні 
компоненти вносяться в індивідуальний навчальний план студента, затверджуються деканом факультету та є 
обов’язковими для вивчення (невиконання будь-якої з позицій індивідуального навчального плану тягне за собою 
академічну заборгованість). Така процедура спрямована на: задоволення освітньо-кваліфікаційних потреб студента; 
набуття додаткових загальноосвітніх і соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям програми, а 
також фахових компетентностей; урахування особистих прагнень та уподобань студентів щодо своєї майбутньої 
професійної діяльності. Навчальні дисципліни вільного вибору студента навчального плану фахової підготовки 
бакалаврів студенти можуть обирати на 2, 3 і 4 курсах.

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

НП передбачено 7,5 кредитів виробничої практики(ВП), спрямованої на формування спеціальних (фахових) 
компетентностей, відповідно до Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти ЛНАУ (нова 
редакція) http://lnau.in.ua/lg6p , під керівництвом викладача кафедри ЛНАУ, спеціаліста підприємства (організації) 
з фаху. Здобувачі за ОП мають можливість проходити ВП та стажування за кордоном, відповідно до Положення про 
проведення навчально-виробничих практик та стажувань. http://lnau.in.ua/068y 
Організацію ВП забезпечує завідувач виробничої практики ЛНАУ та керівник практики від кафедри. Зміст і 
технологія проходження ВП визначається програмою практики. Зворотний зв’язок зі суб’єктами господарювання 
здійснюється у формі наданих відгуків на роботу здобувачів. Кафедра, деканат сприяє студентам в оволодінні 
сучасними засобами, методами, формами організації виробничих процесів під час набуття практичних навичок, а 
також під час виробничої діяльності на підприємствах; організовує заходи для забезпечення глибокого розуміння 
здобувачами важливості володіння «hard skills», «soft skills» для їх якісного майбутнього працевлаштування; 
організовує тренінги та круглі столи з командної роботи, прийняття самостійних рішень, технологій пошуку роботи. 
Відділом практики ЛНАУ організовуються зустрічі студентів з роботодавцями в рамках «День кар’єри», «Ярмарка 
вакансій», результатом яких часто є зміна індивідуальних траєкторій навчання студентів в проєкції на майбутнє 
працевлаштування; заключає угоди з підприємствами на проведення  практик.

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

До змісту ОП включено ОК: Менеджмент, Самоменеджмент, Економіка праці і соціально-трудові відносини, Основи 
формування професійних компетенцій в економіці, Управління персоналом з основами психології, які формують 
відповідні компетентності. Наведені в ОП компетентності сприяють набуттю соціальних навичок: правильно 
звертатися до іншої людини; презентувати себе; залишатися усвідомленим в будь-яких ситуаціях; керувати своїм 
голосом; бути тактовним і ввічливим; грамотно реагувати на критику; вміння вести комфортну для всіх бесіду, 
уміння слухати, аналізувати, управляти та вирішувати ділові конфлікти; конструктивно здійснювати ділове 
спілкування; проводити ділові зустрічі та переговори. Іншим чинником формування соціальних навичок є методи та 
форми проведення занять, які визначені в Положенні про організацію освітнього процесу у ЛНАУ 
(http://lnau.in.ua/w3dd). Застосовуються активні методи навчання (ситуаційні вправи, ділові ігри, дискусії, виїзні 
заняття на діючі підприємства), залучення студентів до участі у наукових семінарах, конференціях, олімпіадах, 
конкурсах, підготовка доповідей, наукових статей.
22 та 29.10.2020. у ЛНАУ відбувся тренінг «Базові навички медіації у ЗВО». Від Центру медіації його провів 
викладач кафедри Сергієнко С.С. Усі, хто доєдналися до цього заходу отримали знання щодо управління 
конфліктами http://lnau.in.ua/096f

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітнього ступеня «бакалавр» відсутній.

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

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу ЛНАУ навантаження студента з дисципліни впродовж 
періоду навчання (семестру тощо) складається з аудиторних годин (лекцій, практичних, семінарських занять, 
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консультацій), самостійної роботи, підготовки та проходження контрольних заходів, на які розподіляються кредити, 
встановлені для навчальних дисциплін. Обсяги годин, що відводяться на самостійну роботу студента, 
розраховуються відповідно до аудиторних занять: навчальний час студента, відведений на самостійну роботу, 
становить не менше 1/2 та не більше 2/3 загального часу, відведеного на вивчення конкретної навчальної 
дисципліни. Розрахунок часу, відведений на самостійну роботу здобувача відбувається з урахуванням результатів 
опитування, анкетування здобувачів вищої освіти. Факультет забезпечують систематичний збір та аналіз інформації 
щодо фактичного навантаження здобувачів вищої освіти, яка використовується для удосконалення освітньої 
програми, зокрема й щодо пошуку оптимального співвідношення самостійного та авдиторного навантаження 
студентів.

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 на даній ОП не здійснюється.
Університет та факультет запроваджує заходи для подолання розриву між теорією і практикою, освітою й 
виробництвом та для підвищення якості підготовки з урахуванням вимог роботодавців для поступового 
запровадження дуальної форми освіти в майбутньому, що реалізується через: - залучення професіоналів-практиків, 
експертів галузі, представників роботодавців до проведення аудиторних занять; організацію практики виключно на 
базі діючих підприємств, організацій, установ; - врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості 
професійної освіти, що виявляються під час проходження практики, працевлаштування випускників та зворотного 
зв’язку з ними, опитувань роботодавців; - залучення роботодавців до перегляду освітньої програми та навчальних 
планів, а також робочих навчальних програм з окремих дисциплін, тематики атестаційних робіт тощо; проходження 
стажування та підвищення кваліфікації викладачів на базі діючих підприємств, організацій, установ.

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

http://lnau.in.ua/q6ku

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

Умови вступу на спеціальність 073 «Менеджмент» СО «бакалавр» у 2020 році визначено Правилами прийому до 
ЛНАУ для здобуття вищої освіти в 2020 р. Для вступу на базі ОКР «Молодший спеціаліст» необхідно складати 
фахове вступне випробування та ЗНО. Програми вступних випробувань є загальнодоступними на сайті 
http://lnau.in.ua/l8po. Увагу приділено конкретизації форм та змісту вступних випробувань у відповідності до рівня 
початкових (вхідних) компетентностей, потрібних для того, щоб розпочати навчання за цією ОП. Коеф. для осіб, 
зареєстрованих у селах не менше двох років, які здобули середню освіту у закладах, що знаходяться у селах, у рік 
вступу дорівнює 1,02. Регіональний коеф. 1,04 – у Донецькій, Луганській області. Постраждалі учасниками 
Революції Гідності, бойових дій мають право брати у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів. 
Громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення АТО, територія здійснення заходів із 
забезпечення нац. безпеки і оборони, відсічі збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, населених 
пунктів на лінії зіткнення, мають право участі у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів. Шахтарі, які 
мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не 
менше15 років, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві, стали інвалідами I або II гр., можуть 
переведені на вакантні місця держ. або регіон. замовлення в разі зарахування на навчання за іншими джерелами 
фінансування.

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

Здобуття освіти у ЛНАУ після інших ЗВО визначається згідно Положення про порядок реалізації права на 
академічну мобільність у ЛНАУ http://lnau.in.ua/gx0g Положення про порядок перезарахування навчальних 
дисциплін та визначення академічної різниці, Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ, Правил 
прийому до ЛНАУ. Визнання РН в рамках академічного співробітництва з ЗВО-партнерами здійснюється з 
використанням ECTS або з використанням системи оцінювання навчальних здобутків здобувачів, прийнятої у країні 
ЗВО-партнера, якщо в ній не передбачено застосування ЕСТS. 
Порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття освіти в межах програми академічної мобільності 
ґрунтується на зіставленні РН, яких було досягнуто здобувачем у ЗВО-партнері, та РН, запланованих ОП ЗВО, в 
якому здобувач навчається на постійній основі.
Здобувач під час перебування у ЗВО – партнері, на базі якого реалізується право на академічну мобільність, не 
виконав програму навчання, після повернення до ЛНАУ, йому буде запропоновано індивідуальний графік ліквідації 
академічної заборгованості або повторний курс навчання за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.
Перезарахування вивчених раніше навчальних дисциплін здійснюється на підставі наданого здобувачем 
академічної довідки з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів, завіреного в 
установленому порядку у ЗВО-партнері. Академічна різниця обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін за 
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індивідуальним навчальним планом здобувача визначається ЗВО.

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

Практика застосування вказаних правил на відповідній ОП була пов’язана з поновленням на навчання здобувача 
Андрющенко Дар’ї Олександрівни за заявою на 2 курс заочної форми навчання спеціальності 073 Менеджмент. 
Підставою для поновлення були особиста заява та Академічна довідка № 88/07-081/010/B20 від 20.08.2020(р. 
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Здобувачка була поновлена на 
навчання згідно Положення про переведення та поновлення студентів до Луганського національного аграрного 
університету http://lnau.in.ua/46c9.
Після подачі документів, була визначена академічна різниця у кількості шести навчальних дисциплін, які 
здобувачка опанувала та склала підсумковий контроль, потім Андрющенко Д.О. зарахували до складу студентів на 
відповідну ОП згідно її заяви. Також Павленко (Гриценко) Альона Андріївна звернулася з заявою на поновлення на 
2 (зі скороченим терміном навчання) курс заочної форми навчання за ОП до Приймальної комісії. Надала необхідні 
документи, у тому числі Академічну довідку № 33/20 Київського національного торговельно-економічного 
університету від 13.09.2012р. Їй було визначено академічну різницю відповідно до ОП у кількості чотирьох освітніх 
компонент, які вона опанувала та пройшла підсумковий контроль і була зарахована до складу здобувачів за ОП.

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

Визнання РН, отриманих у неформальній освіті, регламентуються Положенням про порядок визнання результатів 
навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті у ЛНАУ, http://lnau.in.ua/kazl
Перезарахування РН здійснюється на добровільній основі, коли здобувач досяг РН, передбачених ОП. Визнання РН 
здобутих у неформ. та інформ. освіті поширюється лише на ОК ОП. ЛНАУ може визнати РН здобуті у неформ., 
інформ. освіті в обсязі, що, не перевищує 10% від заг. обсягу кредитів ОП, але не більше 6 кредитів на 
бакалаврському рівні освіти на навч. рік.
Для перезарахування РН, отриманих у неформ. освіті, здобувач подає заяву, копії документів про участь здобувача у 
заході неформ. освіти декану факультету. Визнання РН передбачає: створюється фахова комісія (ФК), яка 
рекомендує: повне, часткове та відмову у зарахуванні РН неформ. освіти, на підставі розгляду документів, 
проведення співбесіди. ФК визначає змістовну відповідність результатів неформ. навчання та навч. дисциплін. ФК 
визначає метод оцінювання РН, відповідно до РНП. Здобувачу надається можливість ознайомитися з РНПД. У 
випадку відсутності підсумкової оцінки ФК проводить контрольний захід, оформляє протокол. Прийняття ФК 
рішення про зарахування навч. дисципліни, співробітник деканату вносить до навч. картки здобувача: назву 
дисципліни, кількість годин/кредитів, оцінку, вказується підстава щодо перезарахування (номер протоколу). 
У разі негативного висновку ФК щодо визнання результатів неформ., інформ. освіти здобувач має право звернутися 
з апеляцією до ректора ЛНАУ.

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

Практики застосування вказаних правил на ОП не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Форми та методи навчання в Положенні про організацію освітнього процесу в ЛНАУ, (у новій редакції), 
http://lnau.in.ua/w3dd, в ОП, http://lnau.in.ua/u1wa Досягнення ПРН за ОП у формах: навчальні заняття, практики, 
контрольні заходи, самост. робота. Видами занять у ЛНАУ є: лекції, практичні, семінарські, індивідуальні навчальні 
заняття та консультації. Застосовується комп’ютерне забезпечення усіх видів занять, активні методи навчання, 
залучення студентів до участі у наукових семінарах, конференціях, олімпіадах, конкурсах, підготовка доповідей та 
наук. статей. Забезпечення відповідності методів навчання на ОП принципам академічної свободи в ЛНАУ 
досягається шляхом популяризації інноваційних методів навчання (проблемних лекцій, тренінгів, лекцій-
конференцій, презентацій, дискусій) завдяки виокремленню їх у якості одного з провідних критеріїв, під час 
рейтингування науково-педагогіч. працівників, https://lnau.in.ua/official/?lang=ua. Забезпеченню варіативності 
застосовуваних методів навчання сприяє використання учасниками освітнього процесу інформаційних систем 
хмарної платформи Office-365, інших інформ. ресурсів. Методи навчання, за ОП, відповідають академічній свободі, 
передбачають вільний обмін думками, допускають повну свободу ставити питання з приводу суперечливих поглядів.
У табл. 3 додатку наведено матрицю відповідності ПРН, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання, які 
пов’язані між собою та вивчаються в логічній послідовності, що дозволяє застосувати при їх вивченні відповідні 
форми і методи навчання.

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

Сторінка 11



навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Реалізація студентоцентрованого підходу у ЛНАУ регламентується Положенням про організацію освітн. процесу у 
ЛНАУ, Положенням про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором, ОП, забезпечується 
індивідуалізація освітн. процесу, задоволення освітніх і кваліф. потреб особи, відкритість, доступність інформації 
для учасників освітн. процесу, створення умов для реалізації учасниками освітн. процесу здібностей, талантів. 
ОП спрямована на студентоцентрований підхід, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання з використанням 
пояснювально-ілюстративних, комп’ютерних технологій навчання, здійснюється у колективній, індивідуальній 
формах, очно, заочно. Студентоцентрований підхід забезпечується шляхом навчання за індивідуальними НП, 
наявністю вагомої варіативної складової НП, системи трансферу, накопичення кредитів (ЄКТС), створенням 
репозитарію, видачі додатку до диплому європейського взірця, змінами в організації навч. процесу; формуванням 
НП, програм. Формулювання тем кваліф. робіт відбувається шляхом вільного вибору, що підвищує індивідуалізацію 
навчання. Для забезпечення студентів інформацією використовується електронний ресурс навчально-методичного 
забезпечення ЛНАУ Moodle (http://edu.lnau.in.ua/), системи Teams, Office365 (http://office.com/), електронна пошта, 
чат Telegram, веб-сайт ЛНАУ, сторінки в мережі Fb, Instagram. За результатами проведених опитувань здобувачів, 
більшість задоволені якістю викладання навч. дисциплін, бажають розширювати можливості для інтеграції 
практичної підготовки в освітній процес.

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

Забезпечення відповідності методів навчання і викладання на освітній програмі принципам академічної свободи в 
ЛНАУ досягається шляхом популяризації інноваційних методів навчання (проблемних лекцій, тренінгів, лекцій-
конференцій, презентацій, дискусій тощо) завдяки виокремленню їх у якості одного з провідних критеріїв, під час 
рейтингування науково-педагогічних працівників (https://lnau.in.ua/official/?lang=ua). Забезпеченню варіативності 
застосовуваних методів навчання сприяє широке використання учасниками освітнього процесу можливостей 
інформаційних систем хмарної платформи Office-365, інших інформаційних ресурсів локального та віддаленого 
доступу. Методи навчання і викладання, які застосовуються на освітній програмі, відповідають принципам 
академічної свободи, оскільки передбачають вільний обмін думками та досвідом, допускають повну свободу ставити 
будь-які питання з приводу суперечливих та непопулярних поглядів, незалежно від того, зачіпає чи ні та чи інша 
точка зору.

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

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів міститься у комплексах інформаційно- методичного супроводу вивчення кожного 
освітнього компоненту в електронному ресурсі навчально-методичного забезпечення Луганського національного 
аграрного університету Moodle (http://edu.lnau.in.ua/). А також інформація надається викладачем в усній формі (на 
початку вивчення кожного освітнього компоненту, перед виконанням конкретних видів робіт, під час консультацій 
перед проведенням підсумкових форм контролю), в друкованому вигляді (у робочих навчальних програмах, в 
навчальних посібниках, методичних рекомендаціях до проведення практичних занять, виконання самостійної 
роботи.

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

Здобувачі залучаються до творчих робіт: участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях. За виконання творчих робіт 
студенту можуть нараховуватися додаткові бали з відповідного ОК. Результати досліджень оформлюються у вигляді 
презентацій, друкованих наукових робіт, тез, статей. Науково-педагогічним працівникам, здобувачам надано 
безкоштовний доступ до міжнародних наукометричних баз даних – Scopus та Web of Science.
На факультеті створено студентський науковий гурток «Сучасний маркетинг».
10.11.2020р. відбулося засідання гуртка: «Сучасний маркетинг»: від плану до успіху http://lnau.in.ua/dpg1 Під час 
засідання із числа вмотивованих до наукової діяльності було сформовано склад гуртка, обрано старосту Баранова 
Данііла, секретаря Куценко Ксенію. Запланована участь студентів та аспірантів, і сформована група учасників, у 
щорічній науковій конференції «Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на початку третього 
тисячоліття», на листопад 2020 р. Ознайомлення з планом роботи гуртка, визначення заходів. Прийняли участь у 
роботі: Балашов І. П. (МН71); Шаповалова Г. Р. (МН71); Дончик М. В. (МН71); Язикова К. Ю. (МН71); Клементьева А. 
В. (МН71); Гриценко В. С. (МН71); Толочек Г. І. (МН71). Здобувачі ОП беруть участь Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт зі спец.073 «Менеджмент». 19.11.2020р. здобувачі за ОП виступили з науковими 
доповідями на V Науково-практичній конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Актуальні проблеми та 
наукові звершення молоді на початку Третього тисячоліття» у 8 секції «Економічні проблеми модернізації та 
інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств»: Гайдаш В.Є. (Аналіз фінансового стану підприємства); 
Клементьєва А. В. (Управління персоналом в умовах кризи); Гайдаш В. Є. (Розвиток підсистем управлінння 
персоналом); Балашов І. П. (Підвищення інноваційного потенціалу в проєктній діяльності за допомогою ком’юніті-
менеджменту); Дончик М. В. (Управління персоналом: вибір стилю керівництва), згідно програми.
Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на початку третього тисячоліття : зб. матеріалів V Наук.-практ. 
конф. студентів, магістрантів та аспірантів, 19 листоп. 2020 р., м. Слов’янськ] / Луган. нац. аграр. ун-т. – [Харків : 
ФОП Бровін О. В.], 2020. – 504 с.
Здобувачка ОП Толочек Г. І. виступила з доповіддю «Вплив соціально-економічного клімату колективу на 
ефективність діяльності підприємства» з 25.11.2020р. по 01.12.2020р. на науковій конференції, були опубліковані 
тези у збірнику : Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці: збірник 
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тез за матеріалами ХVI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції Ірпінь: Університет ДФС України, 
2020.
На кафедрі виконується наукова тема «Управління ресурсним потенціалом підприємств, спрямоване на формування 
конкурентних переваг в аграрному секторі економіки» (номер державної реєстрації № 0119U101985 на 2019-2020 
рр.), у рамках якої здобувачі виконують кваліфікаційні роботи.

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

Задля урахування стрімкого розвитку сучасної науки і технологій робочі програми навчальних дисциплін 
підлягають щорічному перегляду, обговоренню на засіданнях відповідних кафедр і затвердженню в установленому 
порядку. Перегляду також зазнають: навчально-методичні матеріали для лекцій науково-педагогічного працівника, 
який відповідає за викладання дисципліни; методичні вказівки щодо виконання практичних, семінарських робіт та 
індивідуальних завдань; навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного і підсумкового контролю; 
програми практик. 
Передумовами для ґрунтовного оновлення змісту освітніх компонентів ОП є: підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників (стажування за кордоном, у провідних вітчизняних освітніх та наукових установах, а 
також на виробництві); результати наукової діяльності; моніторинг тенденцій розвитку галузі; консультації з 
роботодавцями та випускниками; відгуки роботодавців, студентів та інших стейкхолдерів після вивчення дисциплін 
чи проходження практик. 
Оновлення змісту освітніх компонентів зумовлене розвитком матеріально-технічної бази факультету та 
Університету загалом, пошук партнерів для постійного удосконалення організації освітнього процесу. Прикладом 
такого оновлення є змістовне наповнення дисципліни «Операційний менеджмент». Після відвідування 
Інноваційного форуму – 2020, який було проведено у м. Вінниця 24.09.2020 р. доцент кафедри Орлова-Курилова 
О.В. відкрила нові можливості комплексної автоматизації виробництва для сільськогосподарських підприємств 
України, що стало корисним при підготовці матеріалів до аудиторних занять. Напрями інтеграції в економічне 
середовище ЄС в умовах реалізації Угоди про Асоціацію на матеріалах Віце-президента АЕН України, зав. відділом 
проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України 
Ляшенка Вячеслава Івановича, дозволило оновити змістовне наповнення та методичний супровід дисципліни 
«Управління інноваціями» і,  зокрема, в темі «Інноваційний ліфт» відійти від суто теоретичного і стати 
максимально наближеним до конкретних виробничих умов.
У межах кафедральної науково-дослідної теми «Управління ресурсним потенціалом підприємств, спрямоване на 
формування конкурентних переваг в аграрному секторі економіки» (номер державної реєстрації № 0119U101985 на 
2019-2020 рр.) освітні компоненти ОП «Менеджмент», «Організація виробництва в АПК», «Державне та 
регіональне управління» «Теорія організації та управління інноваціями», «Аналіз господарської діяльності та 
управління витратами», «Економічний аналіз» були доповнені розділами та відповідними сучасними матеріалами 
зі спеціальності.
Викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів і на основі сучасних практик в освіті та педагогіці, оскільки 
активно співпрацюють із закладами середньої освіти Луганської та Донецької областей при проведенні 
профорієнтаційної роботи. 

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

Інтернаціоналізація навчання, міжнародна академічна мобільність регламентується Положенням про академічну 
мобільність та Положенням про порядок перезарахування результатів навчання для учасників програм академічної 
мобільності ЛНАУ. Формами академічної мобільності є: навчання; наукове стажування; практика. Формами 
академічної мобільності для НПП є: освітнє, наукове стажування; підвищення кваліфікації. ЛНАУ укладено 
договори про співробітництво із закордонними ЗВО: Білоруський державний аграрний технічний університет, 
Білорусь; Стамбульський університет, Сerrahpasa, Туреччина; Університет економіки, м. Варна, Болгарія; 
Варненський вільний університет ім. Черноризца Храбра, м. Варна, Болгарія; Інститут біології та охорони 
середовища Поморської академії в Слупську, Польща. 
Гарант ОП зі здобувачем приймали участь у закордонних наукових конференціях, було опубліковано тези доповідей 
на конференціях (Польща-2016, Німеччина-2017, Франція-2017): Орлова-Курилова О. В. Визначення ролі 
вертикальних фермерських господарств як інноваційно-інтенсивного виробництва для України / С. С. Сергієнко, О. 
В. Орлова-Курилова // ІІ International Scientific Conference Economy and Society: a modern Foundation For Human 
Development: Conference Proceedings. Part I, Leipzig, Germany, June 23th, 2017. – P. 28-30.
Викладачі на ОП Кочетков О. В., Сафронська І. М., Васюренко Л. В., Наголюк А. Є., Прокопенко О. В., Балдик Д. О., 
Лімаренко С. М., Рібейро Рамос О. О. приймають участь у закордонних наукових конференціях, про що свідчать їх 
наукові публікації.

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?

Система контролю знань студентів у межах навчальних дисциплін здійснюється відповідно до «Положення про 
організацію освітнього процесу в ЛНАУ» (протокол № 3 від 04.03.2020) (http://lnau.in.ua/w3dd) та має на меті 
перевірку досягнення студентом запланованих програмних результатів навчання. 
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Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль проводиться викладачами під час аудиторних занять. Мета поточного контролю – визначення 
рівня досягнень програмних результатів навчання студента за: певним розділом (темою) робочої програми 
дисципліни (тестування); практичними заняттями (експрес-контроль, контрольна робота або перевірка та захист 
індивідуального завдання); семінарськими заняттями (виступ з рефератом, у дискусії). 
Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи, і 
водночас забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та студентами у процесі навчання. Інформація, 
отримана під час поточного контролю, використовується як викладачем для коригування методів і засобів навчання, 
так і студентами для планування самостійної роботи. Форми проведення поточного контролю та критерії 
оцінювання рівня знань визначаються відповідною кафедрою у робочих навчальних програмах. 
Мета підсумкового контролю – комплексне оцінювання рівня досягнення результатів навчання з дисципліни. 
Підсумковий контроль з певної дисципліни здійснюється у формах семестрового екзамену або заліку з конкретної 
навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою дисципліни, і 
в терміни, встановлені робочим навчальним планом та індивідуальним навчальним планом студента. Залік – це вид 
підсумкового контролю, при якому засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни оцінюється на підставі 
результатів поточного контролю (тестування, поточного опитування, виконання індивідуальних завдань та певних 
видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях) протягом семестру. Семестровий екзамен – це 
форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 
дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід.

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

Критерії оцінювання навчальних досягнень викладені в робочій програмі навчальної дисципліни, доводяться до 
здобувачів освіти лектором на початку викладання дисципліни. Робочі програми розміщені в електронному ресурсі 
навчально-методичного забезпечення Луганського національного аграрного університету Moodle 
(http://edu.lnau.in.ua/). 
Викладачі на початку вивчення кожної навчальної дисципліни у чіткій та зрозумілій формі ознайомлюють студентів 
з формами проведення контрольних заходів та оцінювання – як усно, так і за допомогою системи оцінювання різних 
видів робіт за накопичувальною системою, а також критеріїв оцінювання.

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

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти на 
початку вивчення кожної навчальної дисципліни викладачем, який забезпечує її викладання. Розклад складання 
екзаменів доводиться до відома студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.

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

Форма атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 
«Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства 
освіти і науки України від 29.10.2018 р. № 1165, згідно з яким передбачено атестація у формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи.
Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми в 
сфері управління, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів 
економічної науки. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування. 
Кваліфікаційна робота оприлюднюється у репозитарії закладу вищої освіти.

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

Процедура проведення контрольних заходів у ЛНАУ регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у 
ЛНАУ (http://lnau.in.ua/w3dd), Положенням про проведення поточного і семестрового контролю результатів 
навчання ЛНАУ, Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у ЛНАУ, Порядком організації і проведення 
заліків, диференційованих заліків, екзаменів у ЛНАУ, висвітлені на сайті Університету.  
Процедура проведення контрольних заходів також знаходиться в робочих програмах навчальних дисциплін та 
доступна для здобувачів вищої освіти через систему дистанційного навчання Moodle.

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 є невід’ємною умовою якісного оцінювання знань здобувачів вищої освіти, при цьому 
екзаменатор послуговується загальними моральними принципами та правилами етичної поведінки працівників 
університету встановлених, зокрема Кодексом етики ЛНАУ. Крім того, створено в Університеті створено Комісію з 
етики, (Наказ № 247 від 30.09.2019 р.) яка працює відповідно до Положення про комісію з питань академічної 
доброчесності ЛНАУ (зі змінами), яке затверджено Вченою радою ЛНАУ (протокол № 3 від 04.03.2020), ( 
http://lnau.in.ua/w8iq). Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви про порушення питань етики та 
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академічної доброчесності з боку викладачів і здобувачів, надавати пропозиції адміністрації Університету щодо 
притягнення до академічної відповідальності.
З метою моніторингу дотримання членами спільноти ЛНАУ моральних та правових норм екзамени та заліки мають 
право відвідувати та перевіряти на відповідність вимогам Закону України «Про вищу освіту» ректор університету, 
перший проректор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, завідувач навчальним відділом, декан 
факультету, завідувач кафедр та працівники навчального відділу, уповноважені на це наказом ректора Університету 
або розпорядженням проректора.
Застосування процедур запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на ОП не було.

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

Здобувач вищої освіти, який в день, визначений за розкладом для складання контрольного заходу, отримав 
незадовільну оцінку або позначку «не з’явився», має право перескладання екзамену або заліку протягом сесії за 
індивідуальним графіком ліквідації академічних заборгованостей (п. 3.46 Положення про організацію освітнього 
процесу в ЛНАУ). Здобувач вищої освіти не може бути допущений до перескладання екзамену з дисципліни, доки 
він не виконає усі види робіт, які передбачені робочою програмою на семестр з цієї дисципліни. За підсумками 
семестрового контролю, по закінченню сесії, навчальним відділом Університету формуються подання на 
відрахування здобувачів вищої освіти, які мають заборгованості.
Повторні складання кваліфікаційного екзамену та захист кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки не 
дозволяються. Випускники, які не атестовані у затверджений для них строк, або не склали кваліфікаційного 
екзамену, або не захистили кваліфікаційну роботу, мають право на повторну атестацію в ЛНАУ упродовж трьох років 
після відрахування з ЗВО. Протягом періоду здійснення освітньої діяльності випадків застосування відповідних 
заходів серед здобувачів ОП «Менеджмент» не було.

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

Здобувач вищої освіти, який в день, визначений за розкладом для складання контрольного заходу, отримав 
незадовільну оцінку або позначку «не з’явився», має право перескладання екзамену або заліку протягом сесії за 
індивідуальним графіком ліквідації академічних заборгованостей (п. 3.46 Положення про організацію освітнього 
процесу в ЛНАУ). Здобувач вищої освіти не може бути допущений до перескладання екзамену з дисципліни, доки 
він не виконає усі види робіт, які передбачені робочою програмою на семестр з цієї дисципліни. За підсумками 
семестрового контролю, по закінченню сесії, навчальним відділом Університету формуються подання на 
відрахування здобувачів вищої освіти, які мають заборгованості.
Повторні складання кваліфікаційного екзамену та захист кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки не 
дозволяються. Випускники, які не атестовані у затверджений для них строк, або не склали кваліфікаційного 
екзамену, або не захистили кваліфікаційну роботу, мають право на повторну атестацію в ЛНАУ упродовж трьох років 
після відрахування з ЗВО. Протягом періоду здійснення освітньої діяльності випадків застосування відповідних 
заходів серед здобувачів ОП «Менеджмент» не було.

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

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності містять Положення про комісію з питань 
академічної доброчесності ЛНАУ (зі змінами), яке затверджено Вченою радою ЛНАУ (протокол № 3 від 
04.03.2020), (http://lnau.in.ua/w8iq), Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в ЛНАУ, 
затверджено Вченою радою ЛНАУ (протокол № 19 від 24.12.2019), (http://lnau.in.ua/xnot).
Ці положення спрямовані на підтримку ефективної системи дотримання академічної доброчесності, яка 
поширюється на наукові та навчально-методичні праці учасників освітнього процесу, кваліфікаційні, курсові роботи 
здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» та передбачають оцінку рівня посилань на джерела інформації, 
дотримання норм законодавства про авторське і суміжні права; контроль за дотриманням академічної 
доброчесності здобувачами освіти, за процесом об’єктивного оцінювання результатів навчання; оцінку рівня 
виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання тощо.

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

На ОП «Менеджмент» для протидії академічному плагіату використовується система UNICHECK компанії ТОВ 
«Антиплагіат». Завдяки поєднанню сучасних технологій та інтуїтивного дизайну UNICHECK допомагає підвищити 
якість оригінальних текстів за рахунок впровадження принципів академічної доброчесності в ЛНАУ культуру та 
покращення академічної мотивації здобувачів та викладачів. Цей онлайн-сервіс здатен на автоматичне визначення 
заміни символів і літер в тексті, а також на зворотну автоматичну підстановку в текст правильних символів і пошук 
на плагіат модифікованої версії. У результаті перевірки складається звіт, у якому виділено плагіат, посилання та 
цитати, джерела плагіату. Здобувачі заповнюють та підписують заяву про дотримання академічної доброчесності 
при написанні кваліфікаційної роботи за встановленою формою, якою підтверджується факт відсутності у 
письмовій роботі запозичень та про інформованість щодо можливих санкцій у випадку виявлення фактів плагіату. 
Відмова у написанні заяви означає недопущення здобувача до захисту кваліфікаційної роботи. Згідно з 
Положенням про академічну доброчесність у ЛНАУ усі кваліфікаційні роботи здобувачів обов’язково проходять 
перевірку на академічний плагіату в системі UNICHECK, яку здійснює відповідальна особа за академічну 
доброчесність у ЛНАУ, координатор системи. У разі негативного висновку онлайн-сервісу UNICHECK робота 
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повертається на доопрацювання.

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

Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів у ЛНАУ проводяться консультації щодо вимог з 
написання навчально-дослідних робіт (кваліфікаційних робіт, звітів з практики, статей, тез доповідей тощо) із 
акцентуванням на принципах самостійності роботи над письмовими завданнями різних видів, коректного 
використання інформації з інших джерел та уникання плагіату, а також правил опису джерел та оформлення 
цитувань. Згідно з Положенням про комісію з питань академічної доброчесності, запобігання академічного плагіату 
передбачає: розробку та розповсюдження методичних матеріалів, що містять вимоги щодо оформлення посилань на 
використані джерела; ознайомлення здобувачів з системою та принципами роботи UNICHECK, з документами, що 
регламентують запобігання академічного плагіату; розміщення на веб-сайтах періодичних видань викладу етичних 
норм публікації та рецензування статей. Всебічне сприяння підвищенню академічної доброчесності всіма 
учасниками освітнього процесу позитивно впливає на престиж закладу освіти та його кадрового складу, підвищує 
рейтинг в системі вищої освіти України, що підвищує привабливість ЗВО на ринку освітніх послуг для потенційних 
здобувачів.

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

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти 
можуть бути притягнені до академічної відповідальності, види якої визначаються Положенням про комісію з питань 
академічної доброчинності в ЛНАУ. Здобувачі вищої освіти несуть відповідальність за порушення вимог подання 
своєї навчально-дослідної, кваліфікаційної роботи для перевірки системою UNICHECK. За наявності у здобувачів 
ОП наукових праць передбачається процедура перевірки робіт на академічний плагіат. За порушення академічної 
доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 
проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього 
компонента ОП; відрахування. Випадків виявлення порушення академічної доброчесності ОП «Менеджмент» 
протягом періоду здійснення освітньої діяльності не було виявлено.

6. Людські ресурси

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

Відповідно до Положення про конкурсний відбір та призначення на посади науково-педагогічних та педагогічних 
працівників ЛНАУ при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ЛНАУ визначається порядок 
обрання за конкурсом осіб, які претендують на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників 
Університету. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента кафедра може запропонувати йому прочитати 
відкриті лекції, провести практичні заняття в присутності науково-педагогічних працівників ЛНАУ. Для надання 
обґрунтованих пропозицій щодо претендентів на заміщення відповідних посад наказом ректора Університету 
створюються конкурсна комісія, яка діє відповідно до «Положення про конкурсні комісії у ЛНАУ». Відповідність 
кандидатури претендентів на посаду попередньо обговорюються на відповідній кафедрі в їх присутності. Висновки 
кафедри про професійні та особисті якості претендентів та відповідні рекомендації щодо обрання (необрання) 
претендента на посаду затверджуються таємним голосуванням та передаються на розгляд відповідної конкурсної 
комісії разом з окремими думками учасників засідання, які викладені в письмовій формі. Усі викладачі випускової 
кафедри за ОП працюють як обрані за конкурсом з відповідною процедурою.

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

Зацікавленість роботодавців у співпраці з Університетом, і навпаки, щороку зростає, про що свідчить кількість 
укладених договорів та угод зі стейкхолдерами, при організації виробничої практики. Щороку в Університеті 
проходить День Кар’єри. Роботодавці із місцевих та зарубіжних компаній знайомлять майбутніх випускників ЗВО з 
вакансіями на ринку праці. На Дні Кар’єри молодь має змогу особисто поспілкуватися з менеджерами й 
працедавцями, пройти тестування, телефонні й скайп-інтерв’ю, а також побувати на презентації компанії, яка їх 
зацікавила. Студентами разом з викладачами кафедри були відвідані ПП «СПС», ПАТ «САН IнБев Україна», СУБ 
ТОВ «Українська чайна фабрика «АХМАД ТІ», АТ КБ «Приватбанк».

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

Роботодавці залучаються до організації та реалізації освітнього процесу шляхом щорічного проведення «Ярмарку 
вакансій», під час якого студенти можуть ознайомитися із пропозиціями щодо роботи, заповнити заявки, подати
резюме та працевлаштуватися. Також, представники роботодавців, які водночас є експертами-практиками у 
відповідній галузі, беруть участь у розробці освітніх програм та оцінюють навчальні плани підготовки щодо 
професійних компетентностей та рівня підготовки випускників до професійної діяльності, зокрема через участь у 
роботі екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти. Професіонали-практики проводять для студентів 
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практичні заняття, ознайомлюючі екскурсії, в результаті яких є можливість працевлаштуватися. Освітнім процесом 
передбачено проходження різних видів практик студентами ОП на базі підприємств та інших суб’єктів 
господарювання, що сприяє тісному контакту здобувачів освіти та роботодавців.
Так, 02.11.2020 р. для усіх охочих здобувачів вищої освіти ЛНАУ, зокрема економічного факультету, Ігор Сироватко, 
випускник університету, спеціальності 073 «Менеджмент», а нині директор Департаменту клієнтського сервісу OLX 
Україна і Центральна Азія, провів мотиваційну навчальну онлайн лекцію: «Особливості побудови кар’єри 
менеджера та визначення актуального переліку hardskills та softskills» (http://lnau.in.ua/rak0).

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

З метою проф. розвитку викладачі проходять підвищ. кваліф.: довгострокове; короткострокове - семінари, тренінги, 
вебінари, круглі столи, стажування. ЛНАУ сприяє долученню працівників до заходів, зокрема шляхом фінансування 
їх участі. Викладач має право вільно обирати місце, напрям, тематику, строки підвищ. кваліф.,  згідно Положення 
про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників ЛНАУ,  
http://lnau.in.ua/l9v5 Гарант ОП проходила підвищ. кваліф. у 2018, 2020р. у ННЦ «Інститут аграрної економіки» за 
декількома напрямами, у т.ч. управління сільськогосподарським виробництвом, розвиток сільських територій, 
аграрного підприємництва та кооперації. Проф. розвитку сприяє проведення науково-методичних семінарів, 
тренінгів, тематика яких носить актуальний характер («Сучасні методи та технології викладання в Університеті», 
«Академічна доброчесність»). Викладачі приймають участь у вебінарах від Нацагенства. 17.12.2020р. гарант, група 
забезпечення ОП були учасниками вебінару «Акредитація: як підготуватися та уникнути помилок?», під час якого 
отримали відповіді на запитання, які виникали в процесі підготовки до акредитації ОП. 08.12.2020р гарант та 
викладачі приймали участь у вебінарі від членів 05 Галузевої експертної ради «Соціальні та поведінкові науки», під 
час якого прослуховували: Річні підсумки роботи ГЕР 05; справжню та задокументовану якість; відповідність ОП 
потребам стейкхолдерів; структуру та реалізацію ОП; підготовка докторів філософії; студентський погляд і вплив на 
якість освіти.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

ЛНАУ реалізовує систему стимулювання розвитку викладацької майстерності відповідно до Статуту та Колективного 
договору в ЛНАУ. За сприяння ЛНАУ в рамках проєкту з USAID  здійснюються програми обміну досвідом між 
науково-педагогічним персоналом кафедри та закордонними ЗВО, що забезпечує підвищення викладацької 
майстерності науково-педагогічного складу кафедри. Здобуті навички підвищення кваліфікації під час участі в 
проєктах науково-педагогічним персоналом застосовуються безпосередньо в освітньому процесі.
З метою підвищення ефективності роботи науково-педагогічних працівників і структурних підрозділів ЛНАУ 
передбачено рейтингування науково-педагогічних працівників згідно Положення про критерії оцінювання 
показників рейтингу педагогічних та науково-педагогічних працівників ЛНАУ (http://lnau.in.ua/o0nu)  За 
результатами рейтингування формується рейтинг найкращих викладачів, відповідно до чого здійснюється обмін 
досвідом, запровадження найкращих практик та нагородження викладачів. Оприлюднення результатів рейтингів 
здійснюється регулярно 1 раз на рік на сайті ЛНАУ. Викладачі кожного року проводять відкриті заняття, результати 
яких обговорюються на засіданнях кафедри. Кожного семестру завідувачем та викладачами кафедри здійнюються 
взаємовідвідування занять.

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?

Навчально-методичне забезпечення ОП включає: програми навчальних дисциплін; програми виробничої та інших 
видів практик; підручники і навчальні посібники; конспекти лекцій в електронному вигляді; навчальні матеріали, 
розміщені в системі Moodle; інтерактивні електронні засоби навчання; інструктивно-методичні матеріали до занять 
й організації контрольних заходів тощо. 
Обладнання, устаткування забезпечує досягнення програмних результатів навчання ОП. Матеріально-технічне 
забезпечення сформоване відповідно до вимог ОП, програм навчальних дисциплін і відповідає ліцензійним умовам.
Університет забезпечує достатню кількість навчальних приміщень. У ЛНАУ є: оздоровчо-спортивний центр, 
бібліотека, читальна зала. Здобувачі ОП мають вільний доступ до фондів та електронних каталогів наукової 
бібліотеки. На кафедрі є комп’ютерна техніка з доступом у мережу Internet. Студенти проживають у гуртожитках, де 
створені всі необхідні умови їхнього проживання. При підготовці здобувачів застосовуються Internet-технології, 
завдяки яким вони мають можливість провадити дослідницьку діяльність, використовувати сучасні інформаційно-
комунікаційні технології в навчанні. У ЛНАУ використовується електронна форма розкладу занять.
Проводиться планова робота з удосконалення матеріально-технічної бази шляхом залучення коштів держбюджету, 
грантів міжнародних проєктів.

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?

Сторінка 17



На базі ЛНАУ здійснюється на постійній основі опитування здобувачів вищої освіти для виявлення їх потреб та за 
результатами прийняття рішень по їх задоволенню. Університет забезпечує вільний доступ здобувачів вищої освіти 
до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, наукової діяльності в межах ОП. 
Освітнє середовище Університету дозволяє максимально задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти, 
зокрема: 
- творчий потенціал студентів розвивається завдяки діяльності студентського самоврядування, організації та 
проведення різноманітних університетських заходів, свят; 
- науковий потенціал студентів реалізується через проведення науково-практичної конференції (Регіональна 
науково-практична конференція для здобувачів вищої освіти, молодих науковців «Актуальні проблеми та наукові 
звершення молоді на початку Третього тисячоліття»); 
- проведення фізкультурно-спортивних та культурно-масових заходів; 
- активну громадянську позицію студенти мають змогу реалізувати завдяки організації дискусійних клубів, участі в 
соціальних заходах. 
Виявлення і врахування потреб та інтересів здобувачів вищої освіти здійснюється передусім через взаємодію 
адміністрації Університету та структурних підрозділів зі студентським самоврядуванням.

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

Статутом Університету та Стратегією розвитку передбачені безпечні й нешкідливі умови навчання, праці та побуту 
здобувачів, дотримання здорового способу життя. Університет організовує систематичну роботу зі створення 
безпечних умов праці учасникам освітнього процесу, зокрема: контролює своєчасність проведенням інструктажів із 
техніки безпеки для здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та допоміжного персоналу; 
здійснює організацію в навчальних лабораторіях сприятливих умов для безпечного викладання навчальних 
дисциплін, оснащення лабораторій захисним обладнанням та інструментом, контроль за дотриманням вимог з 
охорони праці, пожежної безпеки та ін.; контролює суворе дотримання норм техніки безпеки; проводить заходи із 
пропаганди здорового способу життя та ін. 
Університет організовує заходи зі збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я здобувачів вищої 
освіти, усіляко сприяє особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти 
шляхом надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги усім учасникам освітнього процесу.

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?

Освітню підтримку здобувачів вищої освіти забезпечують факультет, викладачі та куратори академічних груп. 
Згідно Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ у кожній групі є куратор, який здійснює первинну 
підтримку здобувачів, допомагає та інформує їх. Комунікація із здобувачами відбувається шляхом доведення 
необхідної інформації до студентів викладачами під час навчальних занять, консультацій та виховних годин, із 
використанням сучасних інформаційних технологій. Організаційна підтримка здобувачів вищої освіти стосується 
допомоги їм при отриманні відповідей на їх питання адміністративного характеру, наприклад щодо їхніх особистих 
документів (студентський квиток, довідка про навчання, виклик на сесійний заїзд тощо). Забезпечення 
інформаційної підтримки здобувачів вищої освіти в Університеті передусім передбачає своєчасне інформування 
студентів з освітніх та позаосвітніх питань. Інформування студентів відбувається за допомогою сайту, адміністрації 
та науково-педагогічних працівників. На сайті ЛНАУ доступна інформація про організацію освітнього процесу 
(розклад занять, сесій, дзвінків, участь у конференціях тощо). Окремо виділено інформацію для всіх вступників у 
ЗВО (https://lnau.in.ua/?lang=ru). Здобувачі та інші учасники освітнього процесу мають доступ до нормативних 
документів Університету. Консультативна підтримка здійснюється, насамперед, в освітніх питаннях. Соціальна 
підтримка полягає у роботі відділу контингенту студентів та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників. 
Також здобувачі вищої освіти мають академічну стипендію, а деяким категоріям студентів передбачена виплата 
соціальної стипендії. На базі ЛНАУ діють органи: студентського самоврядування, студентське самоврядування 
гуртожитку, Центр патріотичного та культурно-естетичного розвитку студентів, соціальних та гуманітарних 
проектів, які безпосередньо долучаються до існуючого механізму самоврядування ЛНАУ, надають можливість 
реалізувати здобувачами право долучатися до соціальної діяльності, організації різноманітних комунікативних 
активностей за участю викладачів, представників різних професійних груп. Ці дорадчі органи забезпечують захист 
прав і інтересів здобувачів. Центр патріотичного та культурно-естетичного розвитку студентів, соціальних та 
гуманітарних проектів сприяють професійному зростанню здобувачів ОП, створюючи умови для більш повної їх 
самореалізації у різних площинах діяльності, умови для спілкування випускників, студентів і викладачів ЛНАУ, 
забезпечуючи інформаційний обмін. Центр сучасних освітніх та інформаційних технологій надає можливість 
здобувачам користуватися інформаційними та оnline ресурсами. За результатами опитування, близько 70% 
здобувачів позитивно оцінюють освітню та практичну підготовку, 85% здобувачів вважають достатньою соціальну, 
організаційну та інформаційну підтримку в ЛНАУ. Це підтверджує належний рівень механізмів освітньої, 
організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти ЛНАУ.

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)

ЛНАУ створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми проблемами. На сайті 
ЗВО розміщена детальна інформація для осіб, які мають право на спеціальні умови вступу, представлений механізм 
зарахування окремих категорій вступників (Правила прийому до ЛНАУ в 2020 р.). У ЛНАУ створений безбар’єрний 
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простір, зокрема: побудовані пандуси, кнопка виклику. Особи з особливими освітніми потребами мають можливість 
навчатися за індивідуальним навчальним графіком: мати (батько) для догляду за дитиною віком до трьох років; 
здобувачі, що беруть участь у програмах подвійних дипломів; що навчаються на випускному курсі першого 
(бакалаврського) рівня та працюють за фахом; що навчаються за програмами паралельного навчання, беруть участь 
у програмах академічної мобільності; вагітним жінкам; що здійснюють догляд за хворими родичами першої лінії 
спорідненості; що беруть участь у програмах мовного (професійного) стажування за кордоном; що мають проблеми 
зі здоров’ям, які не дозволяють відвідувати заняття у звичному режимі; що проходять строкову військову службу; 
учасникам Операції Об’єднаних Сил; ветеранам Антитерористичної операції.
За час існування освітньої програми прикладів застосування згаданих практик не було.

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

ЛНАУ наявні чіткі та зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій, які є доступними для всіх 
учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації ОП. Освітня діяльність ЗВО 
базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і 
можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації; відкритості та прозорості. Проводяться психологічне 
консультування, психодіагностика, соціологічні дослідження, організовується психологічна підтримка соціально 
уразливих груп студентів (студенти з особливими освітніми потребами, сироти, молоді сім’ї) та викладачів, 
методичне консультування для кураторів груп, молодих викладачів. Урегулювання конфлікту інтересів у ЛНАУ 
здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Положення про академічну доброчесність 
за допомогою одного з нижченаведених заходів: усунення працівника від виконання завдання; встановлення 
додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання; обмеження у доступі працівника до 
певної інформації; перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника; переведення працівника на іншу 
посаду; звільнення працівника. Для повідомлення про факти порушення антикорупційного законодавства на 
інформаційних стендах та на офіційному веб-сайті ЛНАУ розміщено відповідну інформацію (номер телефону для 
здійснення повідомлень, електронна адреса тощо). Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять до ЛНАУ, 
відбувається відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про звернення 
громадян». Розгляд скарг і звернень у ЛНАУ відбувається шляхом особистого прийому громадян керівництвом. Про 
результати розгляду скарг і звернень громадянин повідомляється письмово або усно, за його бажанням. Протягом 
періоду провадження 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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП ЛНАУ регулюються 
наступними документами: Положення про освітні програми ЛНАУ http://lnau.in.ua/fep6; Положення про 
організацію освітнього процесу в Луганському національному аграрному університеті http://lnau.in.ua/w3dd; 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в Луганському національному аграрному 
університеті http://lnau.in.ua/1bhh.

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

В.о. декана за поданням завідувача кафедри формує проєктну групу ОП (далі – проєктна група), і подає його на 
затвердження в установленому порядку. Керівником проєктної групи призначається гарант ОП, який у своїх 
повноваженнях керується вимогами Положення про організацію освітнього процесу ЛНАУ та несе відповідальність 
за якість ОП. 
До складу проєктної групи включаються провідні фахівці закладу. Керівник проєктної групи розробляє 
обґрунтування проєкту ОП, в якому наводяться переваги її введення, особливості та відмінності від діючих в Україні 
та світі, структурно-логічна схема викладання ОК, що забезпечуватимуть досягнення запланованих ПРН; погоджує 
його з кафедрою, вченою радою факультету та представляє на Раді з якості ЛНАУ. На основі ОП розробляється 
проєкт відповідного НП. ОП та НП затверджуються Вченою радою ЛНАУ. ОП вводиться в дію наказом ректора. 
Регулярний моніторинг та вдосконалення ОП у процесі її реалізації організовує керівник проєктної групи з метою 
забезпечення належного рівня освітніх послуг, формування конкурентоспроможних компетентностей та створення 
сприятливого й ефективного освітнього середовища для студентів. Критерії, за якими відбувається моніторинг та 
удосконалення ОП в процесі її реалізації, формуються як у результаті зворотного зв’язку з НПП, студентами, 
випускниками, партнерами та роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку спеціальностей та потреб 
суспільства. Моніторинг, оновлення та удосконалення ОП відбувається щорічно на основі рекомендацій, відгуків, 
пропозицій стейкхолдерів. Про будь-які зміни, як заплановані, так і реалізовані упродовж цього процесу, 
інформуються усі зацікавлені сторони, зокрема, розміщенням проєкту ОП на сайті не менше, як за місяць до 
затвердження. Про будь-які дії, заплановані або вжиті як результат удосконалення, інформуються всі зацікавлені 
сторони.
Освітня програма «Менеджмент» переглядалася у 2019/2020 н. р. (протокол вченої ради № 11 від 30 червня 2020 
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р.). Зокрема, були внесені зміни: переглянули фокус ОП, особливості, визначені основні вектори програми, а саме 
поглиблення вивчення інформаційних технологій систем і методів прийняття рішень, аграрна галузева 
направленість, регіональний аспект. Переглянуто перелік обов’язкових компонент ОП, додано для вивчення нові 
дисципліни: «Системи і методи прийняття рішень»; «Інформаційні системи та інформаційні технології»; 
«Організація виробництва в АПК». В навчальній дисципліні «Стратегічне управління та адміністрування» 
запропоновано розлядати новий матеріал по проведенню адміністративного реформування у Луганській та 
Донецькій областях.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Періодичний зворотній зв’язок зі здобувачами є обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення якості ОП у 
Луганському національному аграрному університеті. Протягом навчання здобувачі активно беруть участь у 
різновекторних опитуваннях (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=g90YDfECLkmSOtL6XHz6pGUEvEs5gqtLh4rD9nbNOh5UNzhCM05DMVY4UzNQSEcxM0VKQVFWOTdDNi4u). Зі 
здобувачами, які мають вищий рейтинг у навчанні, гарант освітньої програми проводить індивідуальні бесіди для 
виявлення думки і пропозицій щодо вдосконалення ОП. Анкети розробляють викладачі кафедри, працівники 
деканату, актив студентського самоврядування. Метою опитувань є одержання інформації щодо рівня задоволеності 
здобувачів вищої освіти якістю освітніх послуг, стимулювання професійного зростання та підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників. 
За результатами роботи із фокус-групою студентів ОП було ідентифіковано потребу посилення практичної 
підготовки та зміни співвідношення аудиторного навантаження та самостійної роботи. Відповідно, під час перегляду 
ОП було створено додаткові умови для здобувачів поєднувати дослідницьку роботу із практичною підготовкою. На 
питання «Чи достатній, на Вашу думку, зміст (перелік компонентів, дисциплін) освітньої програми для успішної 
роботи за фахом?», більшість відсотків опитаних здобувачів за ОП відповіли – так.

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

Діяльність студентського самоврядування регулюється «Положенням про студентське самоврядування ЛНАУ» від 
29.10.2019 https://lnau.in.ua/DOCS/Polozhennya_pro_stud_radu.pdf
Студенти є повноцінними партнерами у всіх процесах забезпечення якості ОП спеціальності 073 «Менеджмент» у 
ЛНАУ. Члени Студентської Ради ЛНАУ беруть участь в управлінні університетом через представництво у вчених 
радах факультету та Університету, де висловлюють пропозиції щодо організації навчального процесу та поліпшення 
його якості, а також є членами стипендіальної комісії ЛНАУ. Представники студентського самоврядування щотижня 
беруть участь у старостатах, де зокрема, обговорюються питання відвідування занять, якості викладання та ін. 
Отримана інформація доводиться до відома керівництва Університету і разом зі студентським активом 
розробляються заходи забезпечення якості освітнього процесу. 
Органи студентського самоврядування можуть надавати пропозиції та зауваження щодо змісту освітніх програм, 
навчальних планів та програм навчальних дисциплін, ініціювати їхній перегляд.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

В Університеті використовуються такі форми співробітництва із роботодавцями для перегляду освітньої програми, 
що акредитується, та інших процедур забезпечення її якості: 1. Залучення роботодавців до атестації здобувачів вищої 
освіти через їхнє головування на засіданні екзаменаційної комісії. За результатами захисту випускних 
кваліфікаційних робіт відбувається всебічне та неформальне обговорення досягнутих результатів за програмою, 
розробляються пропозиції для групи забезпечення спеціальності щодо вдосконалення «вузьких» місць освітніх 
компонентів. 2. Проведення публічних лекцій провідними фахівцями-практиками. У ЛНАУ така форма залучення 
роботодавців є традиційною та реалізується впродовж багатьох років. Під час спілкування з боку трьох сторін 
(здобувачів, роботодавців, гаранта програми) відбувається верифікація адекватності і сучасності компетентностей, 
які набуваються за освітньою програмою. Найбільш дискусійні та проблемні для освітньої програми питання, які 
підіймались під час проведення заходу, обговорюються на засіданні групи забезпечення. Питання про раціональний 
розподіл часу на вивчення навчальних дисциплін освітньо-професійної програми більшість опитаних стейкхолдерів 
із числа роботодавців відповіли позитивно. Також висловили побажання «Більше часу приділяти навчанню 
студентів до практичних завдань з використанням програмних комплексів та здібностей до презентації свого 
матеріалу».

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

ЗВО сприяє працевлаштуванню здобувачів, випускників, вони мають змогу реалізувати свій потенціал на 
підприємствах України. ЛНАУ проводить тренінги, майстер-класи на ярмарку вакансій, що сприяє професійному 
розвитку. Відбувається спілкування на підприємствах, здобувачі знайомляться з перспективами трудової діяльності. 
У березні 2019 р. компанія АБІНБЕВ ЕФЕС Україна провела рекрутмент-проект «Академія пивоварів», який 
передбачав отримання пропозицій виробничих стажувань на підприємстві з майбутнім працевлаштуванням 
(http://lnau.in.ua/kqjb). У квітні 2019 року ЛНАУ провів «Дні кар’єри», метою було поширення інформації серед 
молоді про кар’єрні можливості. Формат є традиційним, бо сприяє налагодженню комунікацій між здобувачем та 
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роботодавцем. Представники підприємств ознайомили з компаніями, розповіли про вакансії, програми  практики. 
ЛНАУ співпрацює з Державною службою зайнятості, якою проведено тренінгові програми щодо підвищення 
конкурентоспроможності молоді на ринку праці, сприянні у підборі відповідної вакансії. Випускники будують 
кар’єру в органах державної влади, місцевого самоврядування, промислових, сільськогосподарських, будівельних, 
торговельних, банківських, освітніх та наукових закладах і організаціях. Вони успішно працюють менеджерами. 
Одні з кращих здобувачів залишаються працювати в Університеті чи продовжують навчання в магістратурі, 
аспірантурі. Перспективним є підтримка існуючих контактів з випускниками, налагодження контактів з 
випускниками попередніх років, створення Асоціації випускників.

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

Під час реалізації процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності з реалізації освітньої програми 
були виявлені та усунуті такі недоліки: 
- вимога науково-педагогічним працівникам, які забезпечують освітній процес за освітньою програмою. Було 
впроваджено обов’язкове використання науково-педагогічними працівниками в освітньому процесі електронного 
ресурсу навчально-методичного забезпечення Луганського національного аграрного університету Moodle 
(http://edu.lnau.in.ua/), на якому авторизований користувач отримує повний доступ до всіх навчально-методичних 
матеріалів за компонентами освітньої програми; 
- щодо забезпечення формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів, які навчаються на ОП, з’ясовано 
потребу значного розширення каталогу дисциплін за вибором студента як на факультетському, так і на 
університетському рівнях. Робота над збільшенням доступу здобувачів вищої освіти до дисциплін за вибором та 
вдосконалення процедури вибору здійснюється в установленому Університетом порядку відповідно до Положення 
про організацію освітнього процесу у ЛНАУ;
- щодо систем інфраструктури – застарілість окремого обладнання та недостатня його якість для організації якісного 
освітнього процесу, який здатний забезпечувати підготовку конкурентоспроможного випускника. Відповідно, 
Університет проводить посилену роботу із залучення додаткового, зокрема грантового, фінансування для 
удосконалення матеріально-технічної бази; для проведення занять укладаються відповідні угоди з підприємствами 
та організаціями; укладаються угоди про співпрацю із закордонними науковими та освітніми установами, унаслідок 
чого на базі Університету створюються нові сучасні лабораторії.
- щодо організації систем підтримки студентів, виокремлено потребу організації системи психологічного супроводу 
студентів, адже такий супровід раніше відбувався лише індивідуально за зверненням керівників структурних 
підрозділів. Відповідно, на сьогодні відбувається робота зі створення Центру якості, адаптації і консалтингу.

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?

ОП проходить процедуру первинної акредитації, тому зауваження та пропозиції попередніх акредитацій відсутні. 
Для забезпечення удосконалення ОП за результатами зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, викладачі 
кафедри постійно проходять тематичне стажування та підвищення кваліфікації в українських та іноземних 
університетах, де накопичений значний досвід підготовки фахівців за профільною спеціальністю з використанням 
нових технологій: старший викладач Наголюк О.Є. проходила підвищення кваліфікації 19- 26. 04. 2017 р. в Opole, 
Poland курс: Psychopedagogy of Creativity (108 год.) в Академії менеджменту і адміністрування; доцент Сафронська І. 
М. пройшла в Харківському національному автомобільно-дорожному університеті, свідоцтво № 12СПВ 782781, 
15.06.2018р.; доцент Орлова-Курилова О.В. брала участь у Міжнародному науково-практичному, презентаційно-
навчальному семінарі та кваліфікаційному тренінгу «Сучасні технології навчальної діяльності викладача закладу 
вищої освіти» у 2019 р. на базі Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова 
спільно з Інститутом модернізації змісту освіти України та Південно-Моравським центром міжнародної мобільності 
(отримано сертифікат); старший викладач Лімаренко С.М. проходила підвищення кваліфікації у Національному 
науковому центрі «Інститут аграрної економіки» за напрямами підготовки «Ціноутворення в АПВ. Розвиток 
аграрного ринку та інфраструктури», свідоцтво про підвищення кваліфікації № 05014/20 від 29.05.2020 р.

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

На кафедрі менеджменту, права, статистики та економічного аналізу проводяться методичні та наукові семінари із 
залученням усіх викладачів кафедри, на яких обговорюються проблемні питання забезпечення якості ОП, 
висуваються пропозиції та ухвалюються рішення для покращення окремих складових освітнього процесу за ОП. 
Організаційні та інші питання щодо внутрішнього забезпечення якості ОП регулярно розглядаються на засіданнях 
кафедри, вченій раді економічного факультету, Раді з якості вищої освіти ЛНАУ та Вченій раді ЛНАУ. Зауваження, 
які виникають в процесі обговорення існуючих положень та процесів, враховуються у подальшій роботі кафедри. 
Підвищення кваліфікації викладачів, що забезпечують викладання дисциплін за ОП відбувається шляхом участі у 
семінарах підвищення педагогічної майстерності у ЛНАУ та за його межами.

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

Відповідно до Положення «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЛНАУ» відповідальність 
покладається на керівників та підрозділи: ректор; перший проректор, проректор з науково-педагогічної та 
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навчальної роботи, вчена рада, навчальний відділ, Центр сучасних освітніх та інформаційних технологій, кафедри, 
факультет, студентське самоврядування.
Безпосередню реалізацію ОП та її поточний моніторинг здійснюють кафедра, гарант програми, проєктна група.

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 учасників освітнього процесу регулюються такими документами ЗВО:
- Статут ЛНАУ (http://lnau.in.ua/q1u9 ), 
- Правила внутрішнього розпорядку для працівників ЛНАУ (http://lnau.in.ua/cfw8 ),
- Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ (http://lnau.in.ua/w3dd ).
 Усі документи є у вільному доступі на офіційному сайті ЛНАУ.

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

У червні 2020 р. проведено круглий стіл «Зустріч зі стейкхолдерами освітніх програм» економічного факультету 
(фотоматеріали у новині на офіційному сайті ЛНАУ за посиланням http://lnau.in.ua/nyo8)

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

http://lnau.in.ua/u1wa

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони: 
- наявність попиту на фахівців з менеджменту;
- реалізація ОП для здобувачів на підконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей, що 
сприятиме збереженню кадрового потенціалу в регіоні та подальшому його відновленню;
- забезпечення студентоцентрованого підходу до формування загальних і фахових компетенцій;
- системний підхід до побудови структури ОП;
- активізація співпраці кафедри з представниками місцевого агробізнесу, міських громад та з представниками 
проєктів США, ЄС, ООН, що займаються питаннями відновлення Сходу України;
- реалізація політики забезпечення якості освіти у ЛНАУ.
Слабкі сторони:
- недостатній рівень академічної мобільності, міжнародного співробітництва із закордонними університетами 
викладачів та здобувачів;
- недостатнє фінансування матеріально-технічного забезпечення;
- відсутність викладання англійською мовою; 
- відтік потенційних абітурієнтів на навчання в інші області України, у зв’язку з проведенням ООС, на територіях 
Донецької та Луганської областей.
Кафедра має у своєму складі науково-педагогічних працівників, здатних підготувати на високому науково-
методичному рівні студентів за ОП підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
спеціальності 073 «Менеджмент». Викладачі кафедри підвищують свою кваліфікацію та проходять стажування у 
ЗВО, на підприємствах та в організаціях як України, за кордоном. Кафедра має можливість використовувати в 
освітньому процесі сучасні технічні засоби. Впровадження в освітній процес результатів науково-дослідної роботи 
викладачів кафедри здійснюється шляхом використання власних розробок навчально-методичних видань та 
методичних матеріалів Луганського національного аграрного університету. В освітньому процесі використовується 
інформація системи дистанційного навчання з використанням програмного забезпечення: on-line: Microsoft Office 
365, Moodle (GNU загальна суспільна ліцензія) та мережі Internet. Методичне забезпечення дисциплін постійно 
удосконалюється, впроваджуються нові методичні розробки. На підставі проведеного самоаналізу за ОП підготовки 
фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 Менеджмент, Луганський НАУ 
констатує, що: кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційне забезпечення освітнього 
процесу; якість підготовки випускників відповідають акредитаційним вимогам підготовки фахівців галузі знань 07 
Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент.

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

Перспективи розвитку ОП 073 Менеджмент полягають у: посиленні інтеграції навчання з виробництвом; взаємодії 
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освітнього процесу та бізнесу; міжнародній мобільності; розширення участі здобувачів, викладачів у міжнародних 
конкурсах, грантах; посилення міжнародної наукової співпраці.
Розвиток ОП у відповідності до Стратегії розвитку ЛНАУ на 2020-2025 роки, яка відповідає не лише сучасним, а й 
майбутнім сподіванням тих, хто буде прагнути здобути вищу освіту. Політика розвитку ОП ґрунтується на 
впровадженні компетентнісного та студентоцентрованого підходу, що дозволяє підвищити цінність вищої освіти за 
рахунок отримання висококваліфікованого фахівця. Завданнями кафедри в межах розвитку ОП є: створення умов 
для ефективної освітньої діяльності; формування необхідного ресурсного та кадрового потенціалу для відкриття 
нових спеціалізацій; розширення форм профорієнтаційної роботи по набору випускників шкіл, коледжів до 
навчання; розвиток наукових шкіл, створених на кафедрі, залучення обдарованих випускників-магістрів до 
навчання в аспірантурі; розширення наукових досліджень кафедри, впровадження результатів в навчальний 
процес. Реалізація ОП має відбуватися через розробку, виконання, впровадження навчальних планів, робочих 
програм, з подальшим аналізом, внесенням змін в установленому порядку.
Ключовим індикатором ефективної реалізації ОП має стати підвищення іміджу  073 Менеджмент, як невід’ємної 
складової в підготовці інтелектуальних ресурсів країни, регіону та позитивні відгуки, рецензії роботодавців щодо 
якості випускників. Стратегічними напрямками розвитку спеціальності є: продовження сформованого курсу на 
забезпечення підготовки фахівців згідно з вимогами стандартів освіти, нових підходів до формування знань, вмінь, 
навичок у вимірі компетенцій за рівнями освіти і кваліфікації; актуалізація ОП за участі зовнішніх експертів, 
здобувачів; забезпечення дотримання вимог стандартів вищої освіти, врахування результатів наукової діяльності 
викладачів виходячи з регіональних та корпоративних потреб роботодавців; участь студентських органів 
самоврядування у формуванні вибіркової складової ОП, організації навчально-наукового процесу, оцінюванні його 
якості, адаптації першокурсників до системи навчання; підвищення якості, наукоємності та проф. спрямування 
освітніх компонент; збільшення обсягів публікацій праць у міжнародних наукометричних базах наукових видань, 
зокрема Scopus та Web of Science, публікацій зі студентами, зокрема іноземними мовами, а також сумісних 
публікацій з іноземними науковцями; продовження налагодження зв’язків з провідними ЗВО, зокрема іноземними, 
з метою навчання на основі угод між ЛНАУ та ЗВО-партнерами щодо програм академічної мобільності; активне 
залучення професіоналів-практиків до розробки ОП та проведення аудиторних занять. Запропоновані заходи 
сприятимуть розвитку спеціальності 073 Менеджмент, покращенню іміджевої привабливості ЛНАУ, як провідного 
освітнього закладу Східного регіону України.

 

 
          
  

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: Подольський Ростислав Юрійович

Дата: 25.02.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

24. Правознавство навчальна 
дисципліна

073б ОК 24 
Правознавство.pdf

QScf/vcs48PRTjIjsCb
WJ3hXVP2ZwxlG6B

YnPzkJajk=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

25. Організація 
виробництва в АПК

навчальна 
дисципліна

073б ОК 25 
Організація 

Виробництва в 
АПК.pdf

08f1OYV9c3g6Unf5h
2dalEN7bE22JMKR

QVGQsY5/i5c=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

26. Основи 
формування 
професійних 
компетенцій в 
економіці

навчальна 
дисципліна

073б ОК 26 Основи 
формування 

проф.комп.pdf

+ji+msY5duM7MFH
SHzl8otu38U7FAnix

vn2882bRVSI=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

27. Системи і методи 
прийняття рішень

навчальна 
дисципліна

073б ОК 27 
Системи і методи 

прийняття 
рішень.pdf

kdPGg2lCzHYkK4iX
58AuFhEAZ5lW65m

UDLgpzPYSyQQ=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

28. Державне та 
регіональне 
управління

навчальна 
дисципліна

073б ОК 28 
Державне та 
регіональне 

управління.pdf

IPB1Atc1Rr2N1Oxck
AUZGrfzpdYXk4Y1vc

O46llx+Uw=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

29. Теорія організації 
та управління 
інноваціями

навчальна 
дисципліна

073б ОК 29 Теорія 
організації та 

управління 
інноваціями.pdf

pUhUhGCzqLaMMP
+ktzA9KeHxIG6dcT
RdQTUjuKmlDvE=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

30. Самоменеджмент навчальна 
дисципліна

073б ОК 30 
Самоменеджмент.

pdf

w/wBP2phHjK7A4h/
nd2/6W7sRimyhNx+

nbCpo2RsEME=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

31. Операційний 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

073б ОК 31 
Операційний 

менеджмент.pdf

a1I9yOhocBtm7Q8H
6/rodO3T5lo9NkmN

N39H14xEPbg=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

32 Управління 
персоналом з 
основами психології

навчальна 
дисципліна

073б ОК 32 
Управління 

персоналом з 
основами 

психології.pdf

J09YcWbPvTwwjLik
Y8kwbFg/x/v8ahJE1

JuSefSpSow=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

33. Стратегічне 
управління та 
адміністрування

навчальна 
дисципліна

073б ОК 33 
Стратегічне 

управління та 
адміністрування.p

df

9IHO3fN/lV/iTYW2
YZ9vgCRdreiFvP4jH

uHFuba5koI=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

34. Аналіз 
господарської 
діяльності та 
управління витратами

навчальна 
дисципліна

073б ОК 34 Аналіз 
господарської 
діяльності та 

управління 
витритами.pdf

ZH1kUbwSI4itTXAL
FraoS5cHU3Aeqo+t1

PLg5anhuDk=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

35. Право навчальна 
дисципліна

073б ОК 35 
Право.pdf

zBp6a1iRd46cyidgBp
uU0hyuvrURLYRHr

2J6dl5y1gc=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

36. Логістика навчальна 
дисципліна

073б ОК 36 
Логістика.pdf

Y3iLcR5w1wDlGaspp
d3ndQWBX3noz7h8

nWODWnRr4aY=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

37. 
Зовнішньоекономічна 
діяльність

навчальна 
дисципліна

073б ОК 37 
Зовнішньоекономіч

на діяльність.pdf

b8nAUA3bjiRnweCT
OJmoFLiDadVMWU

SGLhroB0buAdc=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.



38. Виробнича 
практика

навчальна 
дисципліна

073б ОК 38 
Виробнича 

практика.pdf

TWRHnQNRR+bCD
U3NooS3TfWPXVYu
P6E23pfe32Fnt+k=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

39. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

Методичні 
рекомендації до 

виконання 
кваліфікаційної 

роботи.pdf

W3X7/68pChFMsH
B22F1txxNnXr8QnB
4iHDVLnbEOHCU=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

40. Атестація підсумкова 
атестація

Методичні 
рекомендації до 

виконання 
кваліфікаційної 

роботи.pdf

W3X7/68pChFMsH
B22F1txxNnXr8QnB
4iHDVLnbEOHCU=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle, Ноутбук Dell Inspiron 
3593 (15.6", 1366x768, Intel Core i5-
1035G1 до 3.6 ГГц, Intel UHD 
Graphics 620, RAM 4 Гб, HDD 500 
Гб, (2020 р.) 1 шт., програмне 
забезпечення Windows 10, Of ice 
365). Проектор Acer X1123HP 
(2020 р.) 1 шт. Екран (мобільний, 
90") (2020 р.) 1 шт.

23. Економічний 
аналіз

навчальна 
дисципліна

073б ОК 23 
Економічний 

аналіз.pdf

qtNzz/ADqWml+rn
Wd+jICrD7tUUfgZS

EyXBtWEG4kyg=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

22. Статистика навчальна 
дисципліна

073б ОК 22 
Статистика.pdf

MxgwQYCDuAXl7Up
UydWEcGNuNSfJD1

Py/TD0BFkG18g=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

21. Міжнародна 
економіка 

навчальна 
дисципліна

073б ОК 21 
Міжнародна 

економіка.pdf

l4KrXi3KWKF2JS62
FKn14k9uAAgbXxBt

C1PkkQ6wCdg=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

10. Мікроекономіка та 
макроекономіка

навчальна 
дисципліна

073б ОК 10 
Мікроекономіка та 
макроекономіка.pdf

pAovBEbV8t6FzqIT
m/8PGfBFl0VbKRL

OAnzSTkOlljs=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

3. Іноземна мова навчальна 
дисципліна

073б ОК 03 
Іноземна мова.pdf

ZG/bAeehOBNJbA6
Gm2GUW07SJVdrFe

1GhoIlgWoAd+g=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

4. Філософія навчальна 
дисципліна

073б ОК 04 
Філософія.pdf

IaqWhpmB3o5wU/I
+bzRZlgX/QxZaLp8i

/xq0SkAdOOM=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

5. Безпека 
життєдіяльності

навчальна 
дисципліна

073б ОК 05 Безпека 
життєдіяльності.p

df

Cu0k2vfACyT6Z8knx
KfZh7hg82foHP1UPk

7BQnXZdV8=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

6. Вища математика навчальна 
дисципліна

073б ОК 06 Вища 
математика.pdf

gj0BuE8aziu8sZVUk
Y+80AXpCbhWfrFzk

JFOjoijTJA=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

7. Інформатика та 
інформаційні 
технології

навчальна 
дисципліна

073б ОК 07 
Інформатика та 

інформаційні 
технології.pdf

BiMb581mbgdfeuZ+
OFlCqdDAb7ovGo6Z

4LzK3RCJxws=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

8. Економічна теорія навчальна 
дисципліна

073б ОК 08 
Економічна 
теорія.pdf

AoE0+m2KdJl5P9vd
i1BCsFLYwjVYuQCU

ob4iystLX0I=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

9. Інформаційні 
системи та 
Інформаційні 
технології

навчальна 
дисципліна

073б ОК 09 
Інформаційні 
системи та 

інформаційні 
технології.pdf

4VlsHxNujKPigN5m
qgRjwbkSWnwImW

dedqJi7yUhIro=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

20. Економіка праці і 
соціально-трудові 
відносини 

навчальна 
дисципліна

073б ОК 20 
Економіка праці і 
соціальнотрудові 

відносини.pdf

gqC8x7Rjaf+6jW0aZ
iQ3DVME/yS4xZ+hf

owVjDKKw2s=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

11. Історія економіки 
та економічної думки 

навчальна 
дисципліна

073б ОК 11 Історія 
економіки та 
економічної 

думки.pdf

nFg9qBFGzDQxaIX
Hxmxvaa470yIQ2Eg

moUcZdczRo3E=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

12. Теорія ймовірності 
і математична 

навчальна 
дисципліна

073б ОК 12 Теорія 
ймовірності і 

ueaPa+5u9OOMWv8
IATWqfGkca6G4w11

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.



статистика математична 
статистика.pdf

WFz8nfYy1LFI=

13. Економетрика навчальна 
дисципліна

073б ОК 13 
Економетрика.pdf

PYZ3hG8eFdXePL8x
VYrVayaqwzmngsnb

CBEJaSl3mNc=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

14. Оптимізаційні 
методи і моделі 

навчальна 
дисципліна

073б ОК 14 
Оптимізаційні 

методи та 
моделі.pdf

T4RgqukoitUrRjHaf6
1sxBaKR9WPVxZEtX

J5xx3YUrI=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

15. Економіка  навчальна 
дисципліна

073б ОК 15 
Економіка.pdf

IGJnilWpAUHkVR9
nFM1ZAoTumhRQC
gJmCuwzi0vGtfE=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

16. Менеджмент навчальна 
дисципліна

073б ОК 16 
Менеджмент.pdf

6Ut4tIgTekm9ayG7r/
0a8rpvRWgg60Q4V

2QdRIT9cXk=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

17. Маркетинг навчальна 
дисципліна

073б ОК 17 
Маркетинг.pdf

oFG0AoLXRTbBTQZ
GfoRlDMPIaiYGNoI
7gMYR95W/mUw=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

18. Фінанси, гроші та 
кредит 

навчальна 
дисципліна

073б ОК 18 
Фінанси_грощі і 

кредит.pdf

crUhWGKpusBMeCs
jjatedvUvlFOu77zkF

PPLd3u4zlM=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

19. Бухгалтерський 
облік 

навчальна 
дисципліна

073б ОК 19 
Бухгалтерський 

облік.pdf

l6mo/oOXUPaIZQm
RsyTsAHwD8cRx/D
0jHq/5OXW0dG0=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

2. Історія України та 
української культури 

навчальна 
дисципліна

073б ОК 02 Історія 
України та 
української 

культури.pdf

X06yTiZEGqlkJXCY
2o5FMgipkgX9dDk5

sfZktvSdvxk=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

1. Українська мова навчальна 
дисципліна

073б ОК 01 
Українська мова.pdf

AfjZzgW4zRqWCXid
3cYDTuG33IoJHW6

55PSSAfB6muw=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

 
* 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

259732 Мінакова 
Вікторія 
Олександрів
на

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економічний

Диплом 
магістра, 

Східноукраїнсь
кий 

національний 
університет 

імені 
Володимира 

Даля, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

050104 
Фінанси

14 32 Управління 
персоналом з 
основами 
психології

Підвищення 
кваліфікації:
Навчання в 
Аспірантура очної 
форми навчання 
ЛНАУ м. Харків, 
спеціальність 
08.00.04 Економіка та 
управління 
підприємствами, з 
2014р. по 2018р.
Основні публікації:
1.Мінакова В. О. 
Соціально-екологічна 
відповідальність 
аграрних підприємств 
України: національні 
та галузеві 
особливості, Тези 
доповідей щорічної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 



національного 
аграрного 
університету.– м. 
Харків, 29 січня 2016 
р. / Орг. комітет М. В. 
Брагінець та ін. – -Х.: 
"Міськдрук", ЛНАУ, 
2016. – С. 119-121.
2. Мінакова В. О. 
Концепція створення 
системи стійкої 
корпоративної 
соціальної 
відповідальності 
аграрного 
підприємства, 
Матеріали 
конференції, 
присвяченої 95-
річному ювілею 
Луганського 
національного 
аграрного  
університету. – м. 
Харків/ Орг. комітет 
М.В. Брагінець та ін. – 
Х.: ЛНАУ, 2016. – С. 
120-122.
3. Мінакова В. О. 
Особливості 
впровадження заходів 
соціальної 
відповідальності на 
підприємствах 
аграрного сектору, 
тези доповідей звітної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету.–  м. 
Харків, 21-23 лютого 
2017 р. / Орг. комітет 
М. В. Брагінець та ін. – 
¬Х.: "Міськдрук", 
ЛНАУ, 2017. – С. 147-
149.
4. Мінакова В. О. 
Збалансована система 
показників соціальної 
відповідальності 
аграрного 
підприємства, 
Актуальні проблеми 
та наукові звершення 
молоді на початку 
третього тисячоліття: 
збірник наукових 
праць ІІ Науково-
практичної 
конференції 
бакалаврів, 
магістрантів та 
аспірантів, 7-8 
листопада 2017 р. 
/Орг. комітет О.А. 
Овчаренко та ін. –  Х. 
«Міськдрук»: ЛНАУ, 
2017. – С. 171-173.
5. Мінакова В. О. 
Аналіз пріоритетних 
напрямів реалізації 
соціально-екологічної 
відповідальності 
підприємствами 
агропромислового 
комплексу України, 
Стратегічні напрями 
інноваційного 
розвитку економіки 



країни: перспективи 
та ефективність: 
збірник тез наукових 
робіт учасників 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції для 
студентів, аспірантів 
та молодих учених, 22 
грудня 2018р. – К.: 
Аналітичний центр 
«Нова Економіка», 
2018. - С. 36-40.
6. Мінакова В. О. 
Аналіз стану ринку 
освітніх послуг 
Луганської області за 
економічними 
спеціальностями, 
Економіка і 
суспільство, № 
19/2018.
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16, 17.

370048 Мічківський 
Сергій 
Миколайови
ч

Доцент, 
Суміщення

Факультет 
економічний

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014729, 
виданий 

12.06.2002, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
022430, 
виданий 

19.02.2009, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
003901, 
виданий 

10.11.2004

18 27. Системи і 
методи 
прийняття 
рішень

Підвищення 
кваліфікації:
Стажування з 
17.02.2016 по 
16.03.2016 Донбаська 
державна 
машинобудівна 
академія 
(Краматорськ, 
Україна). Тема: 
«Розрахунок рейтингу 
абітурієнтів 
магістратури ВНЗ» 
Диплом СПК № 
155087 от 17.06.2016р.
Основні публікації:
1. Сікалюк І. М., 
Мічківський С. М. 
Розробка системи 
підтримки прийняття 
рішень з вибору 
маршруту проїзду 
залізничним 
транспортом. 
Матеріали II 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
студентів, аспірантів 
та молодих вчених. (м. 
Херсон, 30 листопада 
2019 р.). Херсон: 
ХНТУ. 2019. С. 376-377 
(http://kntu.net.ua/ukr
/content/download/63
883/377713/file/%D0%
9C%D0%B0%D1%82%
D0%B5%D1%80%D1%9
6%D0%B0%D0%BB%D
0%B8%20%D0%BA%D
0%BE%D0%BD%D1%8
4%D0%B5%D1%80%D
0%B5%D0%BD%D1%8
6%D1%96%D1%97%20
%D0%A1%D0%86%D0
%A1%D0%A2%202019.
pdf#page=377&zoom=1
00,610,225, 
http://kntu.net.ua/ukr/
content/download/638
83/377713/file/%D0%9
C%D0%B0%D1%82%D
0%B5%D1%80%D1%96
%D0%B0%D0%BB%D0
%B8%20%D0%BA%D0
%BE%D0%BD%D1%84
%D0%B5%D1%80%D0



%B5%D0%BD%D1%86
%D1%96%D1%97%20%
D0%A1%D0%86%D0%
A1%D0%A2%202019.pd
f )
2. Островська Г. В. 
Формування розкладу 
заліково-
екзаменаційної сесії у 
вищих навчальних 
закладах. / Г. В. 
Островська, С. М. 
Мічківський // 
Матеріали наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу, 
наукових працівників 
і здобувачів наукового 
ступеня за підсумками 
науково-дослідної 
роботи за період 
2017–2018 рр. (16–17 
травня 2019 р.): у 2-х 
томах. Том 2. Вінниця: 
Донецький 
національний 
університет імені 
Василя Стуса, 2019. 
197 с. – С 110-111 
(http://jpvs.donnu.edu.
ua/issue/view/221 ) 
3. Шаповалов С.М. 
Розробка 
рекомендаційної 
системи для підбору 
співрозмовника в 
соціальній мережі / 
С.М. Шаповалов, С.М. 
Мічківський // ХІІ 
Міжнародній науково-
технічній конференції 
«Проблеми 
Інформатизації» (м. 
Київ, 13 грудня 2018 
року). – Киев: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
4. Алимова О.В. 
РАЗРАБОТКА 
АНТАГОНИСТИЧЕСК
ОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ИГРЫ «ЛАБИРИНТ 
НА ДВОИХ» / О.В. 
Алимова, С.М. 
Мічківський // 
Матеріали І 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
студентів, аспірантів 
та молодих вчених за 
тематикою «Сучасні 
комп’ютерні системи 
та мережі в 
управлінні»: Збірка 
наукових праць[Текст] 
/ Під редакцією Г.О. 
Райко (м.Херсон, 30 
листопада 2018 року). 
– Херсон: ХНТУ, 2018 
- 299 с.  – С. 112-114 
5. Алимова О. В., 
Мічківський  С. М. 
Розробка 
антагоністичної 
комп'ютерної гри 
«Лабіринт на двох». 



ХІІ Міжнародній 
науково-технічній 
конференції 
«Проблеми 
Інформатизації» (м. 
Київ, 13 грудня 2018 
року). Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
6. Кочетков О.В., 
Подольський Р.Ю., 
Мічківський С.М., 
Сафронська І.М., 
Орлова-Курилова 
О.В., Лімаренко С.М., 
Сергієнко С.С.
Економетрія: 
навчально-
методичний посібник. 
– Луган.нац. аграр. 
ун-т. – Х., 2020. – 
260с.
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
відповідає підпунктам 
10, 13, 15, 17, 18.

322906 Сергієнко 
Сергій 
Сергійович

асистент, 
Суміщення

Факультет 
економічний

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 
201 Агрономія, 

Диплом 
магістра, 

Луганський 
національний 

аграрний 
університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
073 

Менеджмент

1 28. Державне 
та регіональне 
управління

Підвищеня 
кваліфікації:
- Луганський 
національний 
аграрний університет, 
2018 р., кваліфікація 
ступень вищої освіти 
магістр, спеціальність 
«Менеджмент», 
професійна 
кваліфікація 
менеджер 
(управитель) 
підприємств, установ, 
організацій та 
підрозділів, 
дослідник, диплом 
М18 №063433 від 
28.02.2018 р.
- Наявний сертифікат 
відповідно до 
Загальноєвропейської 
рекомендації з мовної 
освіти на рівні В2 з 
англійської мови.
Основні публікації:
1. Сергієнко С. С., 
Орлова-Курилова О. 
В. Визначення ролі 
вертикальних 
фермерських 
господарств як 
інноваційно-
інтенсивного 
виробництва для 
України / С. С. 
Сергієнко, О. В. 
Орлова-Курилова // ІІ 
International Scientific 
Conference Economy 
and Society: a modern 
Foundation For Human 
Development:  
Conference 
Proceedings. Part I, 
June 23th, 2017. 
Leipzig, Germany: 
Baltija Publishing. 176 
pages, - 28-30 pages.
2. Сергієнко С. С., 
Орлова-Курилова О. 
В. Аналіз умов 



формування 
інноваційної моделі 
економічного 
розвитку економіки 
України / С. С. 
Сергієнко, О. В. 
Орлова-Курилова // 
International Scientific 
Conference Anti-Crisis 
Management: State, 
Region, Enterprise: 
Conference 
Proceedings, Part I, 
November17th, 2017. Le 
Mans, France: Baltija 
Puplishing. 172 pages, - 
107-110 pages., 
(https://bit.ly/36FXybJ
).
3. Сергієнко С. С., 
Поповиченко Г. С. 
Економіка 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища / С. С. 
Сергієнко, Г. С. 
Поповиченко // 
Науковий журнал 
«Причорноморські 
економічні студії». 
Причорноморського 
науково-дослідного 
інституту економіки та 
інновацій 35/2018 
Частина перша. – 150 
с. – С. 97-100.
4. Сергієнко С. С. 
Земельні ресурси: 
поняття, суть, 
значення / С. С. 
Сергієнко // Науковий 
журнал 
«Причорноморські 
економічні студії». 
Причорноморського 
науково-дослідного 
інституту економіки та 
інновацій 37/2019. – 
222 с. – С. 121-125.
5. Сергієнко С. С. 
Концептуальні основи 
управління 
інноваційним 
потенціалом 
підприємств АПК / С. 
С. Сергієнко // 
Збірник наукових 
праць «Проблеми 
системного підходу в 
економіці». Випуск 
2(70). Частина 2. м. 
Київ, 2019 – 162 с. – С. 
7-14.
6. Сергієнко С. С. 
Інноваційний 
розвиток в АПК 
України / С. С. 
Сергієнко // Збірник 
матеріалів Звітної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету, (м. 
Харків, 26 лютого 
2020 р.) / Луган. нац. 
аграр. ун-т. – Харків, 
2020. – 308 с. - С. 254-
258. 



7. Кочетков О.В., 
Подольський Р.Ю., 
Мічківський С.М., 
Сафронська І.М., 
Орлова-Курилова 
О.В., Лімаренко С.М., 
Сергієнко С.С.
Економетрія: 
навчально-
методичний посібник. 
– Луган.нац. аграр. 
ун-т. – Х., 2020. – 
260с.
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
відповідає підпунктам 
2, 5, 8 10. 

115171 Орлова-
Курилова 
Ольга 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економічний

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.06010101 
промислове і 

цивільне 
будівництво, 

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

073 
Менеджмент, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 040960, 
виданий 

10.05.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027591, 

виданий 
14.04.2011

19 29. Теорія 
організації та 
управління 
інноваціями

Підвищення 
кваліфікації:
- Національний 
науковий центр 
«Інститут аграрної 
економіки», свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації 
(стажування) № 
260418037 від 
26.04.2018. з питань 
аграрної економіки. 
- Національний 
науковий центр 
«Інститут аграрної 
економіки», свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації 
(стажування) № 
0513/20 від 
29.05.2020 з питань 
аграрної економіки.
Основні публікації:
1. Орлова-Курилова О. 
В. Венчурний капітал 
як необхідне джерело 
фінансування 
інноваційної 
діяльності / О. В. 
Орлова-Курилова // 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. 
Економічні науки. 
Том 1. Науковий 
журнал. 4.2016.-
Хмельницький, 2016.-
196с.-С.75-79. (фахове 
видання).
2. Орлова-Курилова О. 
В. Теоретико-
методичні аспекти 
управління 
персоналом 
інноваційного 
підприємства / О. В. 
Орлова-Курилова // 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету Серія: 
Економічні науки, 
Випуск 19, Частина 2, - 
Херсон, 2016.-160с.-
С.86-91. (фахове 
видання).
3. Орлова-Курилова О. 
В. Детермінанти 
інноваційної 
діяльності в умовах 
системної кризи / О. 
В. Орлова-Курилова 
// Науковий вісник 



Херсонського 
державного 
університету Серія: 
Економічні науки, 
Випуск 25, Частина 1, - 
Херсон, 2017.-200с.-
С.186-189. (фахове 
видання).
4. Орлова-Курилова 
О. В. Пріоритети 
інноваційної політики 
в контексті сталого 
соціально-
економічного 
розвитку / О. В. 
Орлова-Курилова // 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. 
Економічні науки. 
Науковий журнал. 5. 
2017.-Хмельницький, 
2017.-312с.-С.166-169. 
(фахове видання).
5. Орлова-Курилова О. 
В. Умови формування 
інноваційної моделі 
економічного 
розвитку економіки 
України. / О. В. 
Орлова-Курилова // 
Науковий вісник 
Львівського 
національного 
університету 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій ім. 
Ґжицького. Серія 
“Економічні науки” - 
2017. - Т. 19, № 81 – 
159 с.-С. 93-97. 
(фахове видання).
6. Орлова-Курилова 
О. В. Сучасні методи 
оцінювання 
інноваційного 
потенціалу / О. В. 
Орлова-Курилова // 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. 
Економічні науки. 
Науковий журнал. 
4.2018.-
Хмельницький, 2018.-
313с.-С.143-146. 
(фахове видання).
7. Орлова-Курилова О. 
RAВ. Інноваційна 
інфраструктура як 
фундаментальний 
фактор розвитку 
інноваційної 
діяльності / О. В. 
Орлова-Курилова // 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету Серія: 
Економічні науки, 
Випуск 31 - Херсон, 
2018.-207с.-С.49-53. 
(фахове видання).
8. Орлова-Курилова 
О. В. Генеза 
парадигми розвитку 
інноваційного 
підприємництва в 



національній 
економіці / О. В. 
Орлова-Курилова // 
Науковий 
економічний журнал 
“Інтелект XXI” 
Національний 
університет харчових 
технологій, ГО 
“Інститут проблем 
конкуренції” - № 1. 
2019. –Видавничій дім 
“Гельветика”-127 с.- 
С.97-101. (фахове 
видання).
9. PARAGENESIS OF 
ENTEPRENERSHIP 
AND INNOVATION AS 
DRIVERS OF THE 
FUTURE ECONOMY / 
Kuksa I.M., Orlova-
Kurilova O.V., 
Hnatenko I.A. Strategic 
Management: Global 
Trends and National 
Peculiarities.-
Multiauthored 
Monograph.-Poland: 
Publishing House 
“Baltija Publishing”, 
2019. – 712p. - p.48. 
(кол. закорд. 
монографія).
10. Орлова-Курилова 
О.В. Теоретико-
методологічні аспекти 
управління 
інноваціями у 
національній 
економіці / Збірник 
наукових праць 
“Проблеми 
системного підходу в 
економіці” 
Національний 
авіаційний 
університет, 2019. -
267с.-С.95-100. 
(фахове видання).
11. Kuksa I., Hnatenko 
I., Orlova-Kurilova O., 
Moisieieva N., 
Rubezhanska V. State 
regulation of innovative 
employment in the 
context of innovative 
entrepreneurship 
development // 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development. – 2019. – 
Vol. 41. – No. 2. – P. 
228–236, (Web of 
Science), 
https://doi.org/10.1554
4/mts.2019.19
12. О.В. Орлова-
Курилова, І.А. 
Гнатенко, В.О. 
Рубежанська 
Державне 
регулювання 
інноваційної 
діяльності 
підприємництва як 
напрям забезпечення 
сталого розвитку 
економіки країни 
/О.В. Орлова-



Курилова, І.А. 
Гнатенко, В.О. 
Рубежанська // 
НАУКОВЕ ВИДАННЯ 
Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка» 
Економіка, 
управління та 
адміністрування № 3 
(89) – 2019. – С. 35-40. 
(фахове видання).
13. Kuksa I., Shtuler I., 
Orlova-Kurilova O., 
Hnatenko I., 
Rubezhanska V. 
INNOVATION 
CLUSTER AS A 
MECHANISM FOR 
ENSURING THE 
ENTERPRISES 
INTERACTION IN THE 
INNOVATION 
SPHERE // 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development, – 2019. – 
Vol. 41. – No. 4. – P. 
487–500. 
https://doi.org/10.1554
4/mts.2019.39 (Web of 
Science).
https://ejournals.vdu.lt
/index.php/mtsrbid/art
icle/view/418
14. Орлова-Курилова 
О.В. Понятійно-
категоріальний зміст 
інноваційного 
підприємництва з 
позицій еволюції 
економічної думки / 
О. В. Орлова-
Курилова // Вісник 
київського 
національного 
університетутехнологі
й та дизайну Серія: 
Економічні науки № 4 
(137), 2019. – C.29-38. 
(фахове видання).
15.Орлова-Курилова 
О.В. Методологічні 
підходи до аналізу 
інноваційних процесів 
у підприємництві 
/О.В. Орлова-
Курилова // 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки : 
журнал / уклад. 
Любов Григорівна 
Ліпич, Мирослава 
Богданівна Кулинич. 
– Луцьк : Вежа-Друк, 
2020. – № 1 (21). – 228 
с. – С.80-86. (фахове 
видання).
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техн. ун-т, Дніпров. 
нац. ун-т імені Олеся 
Гончара [та ін.]. – 
Дніпро, 2019. – Ч. 1. – 
С. 194–195.
21. Борисова О.В. 
Пошук шляхів 
синтези історії і 
природознавства у 
ґенезі наукової думки 
/ О. В. Борисова // 
Вісн. Луган. нац. ун-ту 
ім. Тараса Шевченка. 
Історичні науки. 
Всесвітня історія. 
Історія України. 
Історіографія, 
джерелознавство та 
спеціальні історичні 
дисципліни. – 
Старобільськ, 2019. – 
№6 (329). – С.15–26 
(фахова).
22. Борисова О.В. 
Ґенеза методології 
історії та криза 
історизму / Борисова 
О. В. // Зб. матеріалів 
Звіт. наук.-практ. 
конф. Луган. нац. 
аграр. ун-ту, м. Харків, 
28 лют. – 1 берез. 2019 
р. – Харків, 2019. – С. 
128–130.
23. Борисова О. В. 
Багатоаспектність 
житлової проблеми 
внутрішньо 
переміщених осіб в 
Україні / Борисова О. 
В., Нікітіна В. В. // Зб. 
матеріалів Звіт. наук.-
практ. конф. Луган. 
нац. аграр. ун-ту, м. 
Харків, 28 лют. – 1 
берез. 2019 р. – 
Харків, 2019. – С. 130–
132.
24. Borysova О. 
Development of 
Individuality in Higher 
Education System / 
Olha Borusova, Nilkolai 
Karpitskyi, Tetiana 
Odyntsova // Problem 
space of modern 



society: philosophical-
communicative and 
pedagogical 
interpretations : 
collective monograph / 
Institute of European 
Integration. – Warsaw,  
2019. – Part 1. – Р. 
532–545.
25. Борисова О. В. 
Проблеми викладання 
гуманітарних 
дисциплін у вищій 
школі в добу 
цифровізації / 
Борисова О. В., Руднік 
Д. Г. // Экспертные 
оценки элементов 
учебного процесса : 
программа и 
материалы ХХІ 
межвуз. науч.-практ. 
конф. 23 нояб. 2019 г. 
/ Нар. укр. акад. – 
Харьков, 2019. – С. 17–
20.
26. Borysova О. Father 
Paisii Hilendarski`s 
Message About the 
Volga Ancestral Home 
of the Bulgarians as a 
Source of Formation of 
National Historical 
Consciousness / Olga 
Borysova, Nikolai 
Karpitsky // Journal of 
International Eastern 
European 
Studies/Uluslararası 
Doğu Avrupa 
Araştırmaları Dergisi. – 
2019. – Vol./Yıl. 1, 
No/Sayı., Winter/Kış. – 
Р. 247-260. 
(міжнародний імпакт-
фактор DergiPark).
27. Борисова О. В. 
Проблема 
гуманітаризації вищої 
освіти: огля 
літератури та головні 
концепції / Борисова 
О. В. // Зб. матеріалів 
Звіт. наук.-практ. 
конф. Луган. нац. 
аграр. ун-ту, 26 лют. 
2020 р. – [Харків], 
2020. – С. 141–145.
28. Борисова О.В. 
«Макдональдизація» 
вищої освіти: 
причини, сутність, 
наслідки / О. В. 
Борисова // Освіта і 
наука в мінливому 
світі: проблеми та 
перспективи розвитку 
: матеріали ІІ Міжнар. 
наук. конф., 27–28 
берез. 2020 р. / 
Дніпров. нац. ун-т 
імені Олеся Гончара 
[та ін.]. – Дніпро,  
2020. – Ч. 1. – С. 3–5.
29. Prospective use of 
ecological tourism in 
Ukraine and integrative 
view of international 
experience / O. V. 
Ulyanchenko, O. V. 
Borysova, O. O. 



Akhmedova, S. I. 
Sysoieva, R. M. 
Sheludko, S. V. 
Stankevych, T. V. 
Kovalova, B. D. 
Khalmuradov, Yu. Ye. 
Kharlamova // 
Ukrainian Journal of 
Ecology. - 2020. - № 10 
(1). - P. 37-43.  (імпакт-
фактор Web of 
Science). 
30. Borzsowa O. Die 
Probleme der 
agrarischen 
Hochschulausbildung 
infolde der Pandemie / 
O. W. Borzsowa, D. H. 
Rudnik // Соціально-
гуманітарні 
дослідження та 
інноваційна 
діяльність: матеріали 
ІІ Міжнар. наук. 
конф., 26–27 черв. 
2020 р. / Дніпров. нац. 
ун-т імені Олеся 
Гончара [та ін.]. – 
Дніпро,  2020.  – S. 
313–314.
31.  Борисова О. В. 
Історико-наукознавчі 
дослідження розвитку 
аграрних наук в 
Україні / Борисова О. 
В., Руднік Д. Г. // 
Сучасне українське 
село: соціальні, та 
економічні виклики : 
матеріали І Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
присвяч. пам’яті 
Валентина Івановича 
Тарасенка, 17–18 
верес. 2020 р. / 
Харків. нац. аграр. ун-
т ім. В. В Докучаєва 
[та ін.]. – Харків, 
2020. – С. 26–30.
32. Борисова О. В. 
Філософія науки в 
освітньому просторі 
аграрних закладів 
освіти / [О. В. 
Борисова, М. М. 
Карпіцький] // 
Аграрна освіта і наука: 
соціально-
філософське 
осмислення : 
монографія / Харків. 
нац. аграр. ун-т ім. В. 
В Докучаєва ; [за заг. 
ред. О. І. 
Заздравнової]. – 
Харків, 2020. – Розд. 
8. – С. 247–259.
33. Борисова О. В. 
Міжкульутрне 
спілкування в 
аграрних закладах 
освіти: методолгічний 
аспект / [О. В. 
Борисова, М. М. 
Карпіцький] // 
Аграрна освіта і наука: 
соціально-
філософське 
осмислення : 
монографія / Харків. 
нац. аграр. ун-т ім. В. 



В Докучаєва ; [за заг. 
ред. О. І. 
Заздравнової]. – 
Харків, 2020. – Розд. 
9. – С. 260–283.
34. Borysova O. 
Ukraine as s Religion 
Destination / Olga 
Borysova, Tetiana 
Huzik, Liudmila 
Fylypovich // 
Occasional Papers on 
Religion in Eastern 
Europe. – 2020. – Vol. 
40, Iss. 9, article 6. – P. 
76–97. 
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
відповідає підпунктам 
1, 2, 3, 8, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 17.

361725 Горбачук 
Дмитро 
Васильович

ст.викладач
, Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 

медицини, 
біологічних і 

харчових 
технологій

Диплом 
магістра, 

Луганський 
національний 

аграрний 
університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
101 Екологія, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 015875, 
виданий 

19.11.1997, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 015875, 

виданий 
08.12.2008, 

Атестат 
доцента ДЦ 

002204, 
виданий 

15.06.2001

22 5. Безпека 
життєдіяльност
і

Підвищення 
кваліфікації:
1) Харківській 
національний 
аграрний університет 
імені В.В. Докучаєва 
14.09.2020-
30.10.2020, з екології, 
організації управління 
в природоохоронній 
діяльності. Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації Серія ХН 
№0017 від 
30.10.2020р. 
2) The international 
skills development (the 
webinar) in the 
folloving disciplines: 
Ecology; Safety of 
human life; 
Enverimental 
management 9-16th of 
November 2020 
(Lublin, Republic of 
Poland), Certificate ES 
№2265/2020, 
16.11.2020.
Основні публікації:
1. Горбачук Д. В. 
Етикетні формули 
звертання як 
показник 
культуромовної 
особистості / 
Д.Горбачук // 
Культуромовна 
особистість фахівця у 
ХХІ столітті: збірник 
матеріалів 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції  (м. Суми, 
7 грудня 2017 року)/ 
за ред. О. М. Семеног. 
– Суми: Видавництво 
СумДПУ ім. А. С. 
Макаренка, 2017. – 
Випуск 1. – С.18-21.
2. Горбачук Д.В. 
Лексико-семантичне 
поле «людина» в 
тексті Конституції 
України / Д.Горбачук 
// Теоретичні й 
прикладні проблеми 
сучасної філології: 
збірник наукових 
праць / [за заг. ред. 
проф. В. А. Глущенка]. 



– Слов’янськ : Вид-во 
Б.І.Маторіна, 2018. – 
Вип. 6. – С. 99-106.
3. Горбачук Д.В. 
Лексико-семантичне 
поле 
«волевиявлення» в 
тексті Конституції 
України / Д. Горбачук, 
С. Родіна // 
Перспективні 
напрямки сучасної 
науки і освіти: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
викладачів і студентів 
Донбаського 
державного 
педагогічного 
університету, учителів 
та учнів 
загальноосвітніх 
закладів (м. 
Слов’янськ, 20-23 
травня 2018 р.) / відп. 
ред. Н.М.Маторіна. – 
м. Слов’янськ: ДДПУ, 
2018. – Вип.10. Ч.1. – 
351 с. - С.83-91.
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
відповідає підпунктам 
10, 15, 16, 17, 18.

173300 Ращупкіна 
Людмила 
Леонідівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
агрономії та 
будівництва

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.06010101 
промислове і 

цивільне 
будівництво, 

Диплом 
магістра, 

Луганський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

000009 
Управління 
навчальним 

закладом

34 6. Вища 
математика 

Підвищення 
кваліфікації:
Луганський 
національний 
аграрний університет 
(2016 рік. здобула 
освітньо-
кваліфікаційний 
рівень спеціаліста за 
спеціальністю 
«Промислове і 
цивільне 
будівництво» та 
здобула кваліфікацію 
«Спеціаліста з 
промислового і 
цивільного 
будівництва», С16 № 
122618 від 02.12.2016р.
Основні публікації:
1. Овчарено О.А., 
Ращупкіна Л.Л. 
Создание и 
классификация 
расчётных схем 
взаимодействия 
грунтообрабатывающ
их робочих огранов с 
грунтами //Тези 
доповідей щорічної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету.-
м.Харків. 29 січня 
2016р./орг.комітет 
М.В. Брагінець та ін..- 
Х.: «Міськдрук». 
ЛНАУ.2016. с.45-47.
2. Ращупкіна Л.Л., 
Кабанець О.О. 
Математика в професії 
будівельник // Тези 



доповідей звітної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету.-
м.Харків. 21-23 
лютого 2017р. 
./орг.комітет М.В. 
Брагінець та ін..- Х.: 
«Міськдрук». 
ЛНАУ.2017 с.67-69.
3. Филипова І.Г., 
Ращупкіна Л.Л. 
Чиники соціальної 
динаміки // Збірник 
матеріалів науково-
практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету. -
м.Харків. 20-23 
лютого 2018р. 
./орг.комітет М.В. 
Брагінець та ін..- Х.: 
«Міськдрук». 
ЛНАУ.2018 с.112-114.
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
відповідає підпунктам 
8, 10, 13, 15, 17.

83121 Талапов 
Тємір 
Кадирович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економічний

Диплом 
бакалавра, 
Луганський 

національний 
педагогічний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 
070101 Фізика, 

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
педагогічний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 
070101 Фiзика, 

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 
051 Економіка, 

Диплом 
магістра, 

Луганський 
національний 
педагогічний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 
070101 Фiзика

16 7. Інформатика 
та 
інформаційні 
технології

Підвищення 
кваліфікації:
� GoForIt, сертифікат 
№ GoForIt_02059, 
Front-End 
Development, Soft 
Skills, 03.06.2016 р.
� Brainbasket 
Foundation, 
сертифікат №CFF-
0051, PHP 
programming, 05.2016 
р.
Основні публікації:
1. Талапов Т. К. 
Розробка заняття 
«Налаштування 
мережевого 
обладнання. 
Мережевий принтер» 
з дисципліни 
«Комп’ютерні 
мережі» / Тємір 
Кадирович Талапов. 
// Відкритий урок: 
розробки, технології, 
досвід. – 2017. – №2. – 
Режим доступу: 
http://osvita.ua/school
/lessons_summary/edu
cation/56669/
2. Талапов Т. К. 
Управління проектом 
впровадження та 
підтримки 
електронного ресурсу 
навчально-
методичного 
забезпечення ВНЗ 
аграрної сфери / О. Л. 
Бурлєєв, Т. К. 
Талапов. // Збірник 
матеріалів звітної 
науково- практичної 
конференції 
Луганського 



національного 
аграрного 
університету (Харків, 
20-23 лютого 2018 р.) 
/ Луганський 
національний 
аграрний університет. 
– Х.: Видавництво 
«Стильна 
типографія», 2018. – 
С.152-154.
3. Талапов Т. К. 
Правила 
використання 
хештегів у 
маркетинговій 
діяльності 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету / Т.К. 
Талапов, В.О. 
Мінакова // Збірник 
матеріалів звітної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету (Харків, 
28 лютого – 01 
березня 2019 р.) / 
Луганський 
національний 
аграрний університет. 
– Х.: ФОП Бровін О.В, 
2019. – С.237-238.
4. Науменко І. В, 
Нігматова О. С., 
Талапов Т. К. 
Порівняльна 
характеристика 
економічної 
ефективності 
виробництва в 
органічному та 
традиційному 
сільському 
господарстві. Збірник 
матеріалів Звітної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету, (26 лют. 
2020 р.) / Луган. нац. 
аграр. ун-т. – [Харків : 
ФОП Бровін О. В., 
2020]. – С. 267-271.
5. Нігматова О. С., 
Талапов Т. К. 
Характеристика 
каналів збуту на ринку 
органічної 
сільськогосподарської 
продукції України. 
Економічний науково-
практичний журнал 
«Підприємництво та 
інновації», Вип. №14 
(Фахова реєстрація 
(категорія «Б»)).
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
відповідає підпунктам 
8, 13, 17, 18.

258955 Балдик 
Денис 

в.о. 
завідувача 

Факультет 
економічний

Диплом 
бакалавра, 

10 8. Економічна 
теорія

Підвищення 
кваліфікації:



Олександров
ич

кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Луганський 
національний 

аграрний 
університет, 

рік закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
205 Лісове 

господарство, 
Диплом 
магістра, 

Луганський 
національний 

аграрний 
університет, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 043916, 
виданий 

11.10.2017

1. Захист дисертації у 
Таврійському 
державному 
агротехнологічному 
університеті, м. 
Мелітополь, Диплом 
к.е.н., ДК № 043916, 
11.10.2017 р.
2. Науково-
педагогічне 
стажування у Вищій 
технічній школі в 
Катовіце (Польща) за 
темою  «Едукація та 
індивідуалізація в 
закладах освіти» 
(07.04.2020-
09.07.2020, 180 
годин). 

Основні публікації:
1. Балдик Д.О., 
Формування 
фінансово-
економічних 
результатів діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств Д.О. 
Балдик // Тези 
доповідей щорічної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету. – м. 
Харків, 29 січня 2016 
р. / Орг. Комітет М. В. 
Брагінець та ін. – Х.: 
«Міськдрук», ЛНАУ, 
2016. – С. 111-112.
2. Балдик Д.О., 
Формування 
фінансово-
економічних 
результатів діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств / Д.О. 
Балдик // Молодий 
вчений. – 2016. – №5. 
– С. 8-12.
3. Марков Р. В., 
Балдик Д.О. Вплив 
бджолозапилення 
соняшнику на 
фінансову безпеку 
сільськогосподарських 
виробників- 
Колективна 
монографія / Р. В. 
Марков, Д. О. Балдик 
/ Стан та проблеми 
функціонування 
підприємницьких 
структур в умовах 
перманентної 
економіки  / Під ред. 
д.е.н., професора Ю.О. 
Нестерчук. –  Умань: 
Видавець 
«Сочінський», 2016. – 
С. 179 – 185. 
4. Балдик Д.О., 
Фінансово-економічні 
результати діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств / Д.О. 
Балдик // Матеріали 
конференції, 
присвяченої 95-
річному ювілею  



Луганського 
національного 
аграрного 
університету. – м. 
Харків / Орг. Комітет 
М. В. Брагінець та ін. – 
Х.: ЛНАУ, 2016. – С. 
92-93.
5. Балдик Д.О., Огляд 
світового ринку меду / 
Д.О. Балдик // 
Актуальні проблеми 
управління соціально-
економічними 
системами: матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., 
Луцьк, 7 груд. 2017 р., 
Частина 1 – Луцьк: 
РВВ Луцького НТУ, 
2017. – С. 15-16.
6. Балдик Д.О., 
Ретроспективний 
аналіз молочного 
скотарства України / 
Д.О. Балдик // 
Збірник матеріалів 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету (Харків, 
20-23 лютого 2018 р.) 
/ Луганський 
національний 
аграрний університет. 
– Харків: 
Видавництво 
«Стильна 
типографія», 2018. – 
С. 175-176.
7. Балдик Д.О. 
Експорт 
сільськогосподарської 
продукції // Збірник 
матеріалів Звітної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету, (м. 
Харків, 28 лют. – 1 
берез. 2019 р.) / 
Луган. нац. аграр. ун-
т. – Харків, 2019. – 267 
с. – С.178-179.
8. Балдык Д.А. 
Повышение 
результативности 
деятельности 
сельскохозяйственных 
предприятий // 
Формирование 
организационно-
экономических 
условий 
эффективного 
функционирования 
АПК : сборник 
научных статей XI 
Международной 
научно-практической 
конференции (Минск, 
30–31 мая 2019 года) / 
редкол. : Г. И. Гануш 
[и др.]. – Минск : 
БГАТУ, 2019. – 572 с. – 
ISBN 978-985-519-983-
1. – С.401-404.



9. Балдик Д. О., 
Клементьєва А.В. 
Особливості ринку 
хліба в Україні // 
Соціально-
гуманітарний вісник: 
зб. наук. пр. – Вип. 25. 
– Харків: СГ НТМ 
«Новий курс», 2019. – 
260 с. – С.216-220.
10. Балдик Д. О., 
Султанов Д.Р. 
Фінансова стабільність 
як головна умова 
стійкого розвитку 
підприємства // 
Соціально-
гуманітарний вісник: 
зб. наук. пр. – Вип. 25. 
– Харків: СГ НТМ 
«Новий курс», 2019. – 
260 с. – С.231-232.
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов: 
відповідає підпунктам 
1, 3, 8, 10, 14, 15 

368681 Лугова 
Тетяна 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
агрономії та 
будівництва

Диплом 
кандидата наук 

ДK 013160, 
виданий 

28.03.2013

21 3. Іноземна 
мова 

Основні публікації:
1. Лугова Т.М. 
Понятійний апарат 
М.С. Грушевського-
літературознавця / 
Т.М. Лугова // Буття 
канону : зб. наук. пр. / 
Відділ слов’янських 
літератур Інституту 
літератури ім. Т. Г. 
Шевченка НАН 
України. – Ніжин, 
2016. – С. 198-209.
2. Сопова Н.В., Сопов 
Д.В., Хайнус Д.Д., 
Бузіна І.М., 
Кирпичова І.В., 
Лугова Т.М. 
Перспективи 
екологічної 
оптимізації 
сільськогосподарськог
о землекористування 
в Луганській області / 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету ім. В.І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки. Том 
32 (71). № 1, 2021 
(подано до друку)
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
відповідає підпунктам 
1, 2, 13, 15, 17.

370048 Мічківський 
Сергій 
Миколайови
ч

Доцент, 
Суміщення

Факультет 
економічний

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014729, 
виданий 

12.06.2002, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
022430, 
виданий 

19.02.2009, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
003901, 

18 9. 
Інформаційні 
системи та 
Інформаційні 
технології

Підвищення 
кваліфікації:
Стажування з 
17.02.2016 по 
16.03.2016 Донбаська 
державна 
машинобудівна 
академія 
(Краматорськ, 
Україна). Тема: 
«Розрахунок рейтингу 
абітурієнтів 
магістратури ВНЗ» 
Диплом СПК № 
155087 от 17.06.2016р.
Основні публікації:
1. Сікалюк І. М., 



виданий 
10.11.2004

Мічківський С. М. 
Розробка системи 
підтримки прийняття 
рішень з вибору 
маршруту проїзду 
залізничним 
транспортом. 
Матеріали II 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
студентів, аспірантів 
та молодих вчених. (м. 
Херсон, 30 листопада 
2019 р.). Херсон: 
ХНТУ. 2019. С. 376-377 
(http://kntu.net.ua/ukr
/content/download/63
883/377713/file/%D0%
9C%D0%B0%D1%82%
D0%B5%D1%80%D1%9
6%D0%B0%D0%BB%D
0%B8%20%D0%BA%D
0%BE%D0%BD%D1%8
4%D0%B5%D1%80%D
0%B5%D0%BD%D1%8
6%D1%96%D1%97%20
%D0%A1%D0%86%D0
%A1%D0%A2%202019.
pdf#page=377&zoom=1
00,610,225, 
http://kntu.net.ua/ukr/
content/download/638
83/377713/file/%D0%9
C%D0%B0%D1%82%D
0%B5%D1%80%D1%96
%D0%B0%D0%BB%D0
%B8%20%D0%BA%D0
%BE%D0%BD%D1%84
%D0%B5%D1%80%D0
%B5%D0%BD%D1%86
%D1%96%D1%97%20%
D0%A1%D0%86%D0%
A1%D0%A2%202019.pd
f )
2. Островська Г. В. 
Формування розкладу 
заліково-
екзаменаційної сесії у 
вищих навчальних 
закладах. / Г. В. 
Островська, С. М. 
Мічківський // 
Матеріали наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу, 
наукових працівників 
і здобувачів наукового 
ступеня за підсумками 
науково-дослідної 
роботи за період 
2017–2018 рр. (16–17 
травня 2019 р.): у 2-х 
томах. Том 2. Вінниця: 
Донецький 
національний 
університет імені 
Василя Стуса, 2019. 
197 с. – С 110-111 
(http://jpvs.donnu.edu.
ua/issue/view/221 ) 
3. Шаповалов С.М. 
Розробка 
рекомендаційної 
системи для підбору 
співрозмовника в 
соціальній мережі / 
С.М. Шаповалов, С.М. 
Мічківський // ХІІ 
Міжнародній науково-



технічній конференції 
«Проблеми 
Інформатизації» (м. 
Київ, 13 грудня 2018 
року). – Киев: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
4. Алимова О.В. 
РАЗРАБОТКА 
АНТАГОНИСТИЧЕСК
ОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ИГРЫ «ЛАБИРИНТ 
НА ДВОИХ» / О.В. 
Алимова, С.М. 
Мічківський // 
Матеріали І 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
студентів, аспірантів 
та молодих вчених за 
тематикою «Сучасні 
комп’ютерні системи 
та мережі в 
управлінні»: Збірка 
наукових праць[Текст] 
/ Під редакцією Г.О. 
Райко (м.Херсон, 30 
листопада 2018 року). 
– Херсон: ХНТУ, 2018 
- 299 с.  – С. 112-114 
5. Алимова О. В., 
Мічківський  С. М. 
Розробка 
антагоністичної 
комп'ютерної гри 
«Лабіринт на двох». 
ХІІ Міжнародній 
науково-технічній 
конференції 
«Проблеми 
Інформатизації» (м. 
Київ, 13 грудня 2018 
року). Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
6. Кочетков О.В., 
Подольський Р.Ю., 
Мічківський С.М., 
Сафронська І.М., 
Орлова-Курилова 
О.В., Лімаренко С.М., 
Сергієнко С.С.
Економетрія: 
навчально-
методичний посібник. 
– Луган.нац. аграр. 
ун-т. – Х., 2020. – 
260с.
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
відповідає підпунктам 
10, 13, 15, 17, 18.

258955 Балдик 
Денис 
Олександров
ич

в.о. 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економічний

Диплом 
бакалавра, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

205 Лісове 
господарство, 

Диплом 
магістра, 

10 11. Історія 
економіки та 
економічної 
думки 

Підвищення 
кваліфікації:
1. Захист дисертації у 
Таврійському 
державному 
агротехнологічному 
університеті, м. 
Мелітополь, Диплом 
к.е.н., ДК № 043916, 
11.10.2017 р.
2. Науково-
педагогічне 
стажування у Вищій 



Луганський 
національний 

аграрний 
університет, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 043916, 
виданий 

11.10.2017

технічній школі в 
Катовіце (Польща) за 
темою  «Едукація та 
індивідуалізація в 
закладах освіти» 
(07.04.2020-
09.07.2020, 180 
годин). 

Основні публікації:
1. Балдик Д.О., 
Формування 
фінансово-
економічних 
результатів діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств Д.О. 
Балдик // Тези 
доповідей щорічної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету. – м. 
Харків, 29 січня 2016 
р. / Орг. Комітет М. В. 
Брагінець та ін. – Х.: 
«Міськдрук», ЛНАУ, 
2016. – С. 111-112.
2. Балдик Д.О., 
Формування 
фінансово-
економічних 
результатів діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств / Д.О. 
Балдик // Молодий 
вчений. – 2016. – №5. 
– С. 8-12.
3. Марков Р. В., 
Балдик Д.О. Вплив 
бджолозапилення 
соняшнику на 
фінансову безпеку 
сільськогосподарських 
виробників- 
Колективна 
монографія / Р. В. 
Марков, Д. О. Балдик 
/ Стан та проблеми 
функціонування 
підприємницьких 
структур в умовах 
перманентної 
економіки  / Під ред. 
д.е.н., професора Ю.О. 
Нестерчук. –  Умань: 
Видавець 
«Сочінський», 2016. – 
С. 179 – 185. 
4. Балдик Д.О., 
Фінансово-економічні 
результати діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств / Д.О. 
Балдик // Матеріали 
конференції, 
присвяченої 95-
річному ювілею  
Луганського 
національного 
аграрного 
університету. – м. 
Харків / Орг. Комітет 
М. В. Брагінець та ін. – 
Х.: ЛНАУ, 2016. – С. 
92-93.
5. Балдик Д.О., Огляд 
світового ринку меду / 
Д.О. Балдик // 



Актуальні проблеми 
управління соціально-
економічними 
системами: матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., 
Луцьк, 7 груд. 2017 р., 
Частина 1 – Луцьк: 
РВВ Луцького НТУ, 
2017. – С. 15-16.
6. Балдик Д.О., 
Ретроспективний 
аналіз молочного 
скотарства України / 
Д.О. Балдик // 
Збірник матеріалів 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету (Харків, 
20-23 лютого 2018 р.) 
/ Луганський 
національний 
аграрний університет. 
– Харків: 
Видавництво 
«Стильна 
типографія», 2018. – 
С. 175-176.
7. Балдик Д.О. 
Експорт 
сільськогосподарської 
продукції // Збірник 
матеріалів Звітної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету, (м. 
Харків, 28 лют. – 1 
берез. 2019 р.) / 
Луган. нац. аграр. ун-
т. – Харків, 2019. – 267 
с. – С.178-179.
8. Балдык Д.А. 
Повышение 
результативности 
деятельности 
сельскохозяйственных 
предприятий // 
Формирование 
организационно-
экономических 
условий 
эффективного 
функционирования 
АПК : сборник 
научных статей XI 
Международной 
научно-практической 
конференции (Минск, 
30–31 мая 2019 года) / 
редкол. : Г. И. Гануш 
[и др.]. – Минск : 
БГАТУ, 2019. – 572 с. – 
ISBN 978-985-519-983-
1. – С.401-404.
9. Балдик Д. О., 
Клементьєва А.В. 
Особливості ринку 
хліба в Україні // 
Соціально-
гуманітарний вісник: 
зб. наук. пр. – Вип. 25. 
– Харків: СГ НТМ 
«Новий курс», 2019. – 
260 с. – С.216-220.
10. Балдик Д. О., 



Султанов Д.Р. 
Фінансова стабільність 
як головна умова 
стійкого розвитку 
підприємства // 
Соціально-
гуманітарний вісник: 
зб. наук. пр. – Вип. 25. 
– Харків: СГ НТМ 
«Новий курс», 2019. – 
260 с. – С.231-232.
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов: 
відповідає підпунктам 
1, 3, 8, 10, 14, 15.

127192 Лімаренко 
Світлана 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економічний

Диплом 
спеціаліста, 

Ворошилоград
ський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1975, 
спеціальність:  
Бухгалтерськи

й облік в 
сільському 

господарстві, 
Атестат 

доцента ЛП 
0000017, 
виданий 

06.05.2005

40 12. Теорія 
ймовірності і 
математична 
статистика 

Підвищення 
кваліфікації:
Національна академія 
аграрних наук 
України. 
Національний 
науковий центр 
«Інститут аграрної 
економіки» Тема 
«Ціноутворення в 
АПВ. Розвиток 
аграрного ринку та 
інфраструктури» 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
№ 16/058 від 
26.05.2016р.
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № 
05014/20 
Національний 
науковий центр 
«Інститут аграрної 
економіки» за 
напрямами 
підготовки 
«Ціноутворення в 
АПВ. Розвиток 
аграрного ринку та 
інфраструктури», 
29.05.2020р.
Основні публікації:
1. Лімаренко С. М. 
Проблеми 
зерновиробництва та 
напрями їх 
вирішення.  Збірник 
тез доповідей 
щорічної науково-
практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету. Харків: 
2016. С.115.
2. Лімаренко С. М. 
Зерновий ринок 
України. Матеріали 
науково-практичної 
конференції 
присвяченої 95-
річчному ювілею 
ЛНАУ/ Харків: 2016. 
С. 117-119.
3. Лімаренко С. М. 
Взаємозв'язок між 
якістю і 
конкурентоспроможні
стю продукції. Тези 
доповідей звітної 
науково-практичної 
конференції 



ЛНАУ/Харків: 2017. С. 
145–147.
4. Лимаренко С.Н. 
Некоторые аспекты 
стратегии развития 
перерабатывающего 
предприятия. 
Актуальные проблемы 
формирования 
кадрового потенциала 
для иновационного 
развития АПК. 
Материалы 4-й 
Международной 
научно-практической 
конференции. 
БГТУ/Минск: 2017. 
С.395-398.
5. Лімаренко С. М. 
Ефективність 
управління кадровим 
потенціалом 
підприємства. Збірник 
матеріалів звітної 
звітної науково-
практичної 
конференції 
ЛНАУ/Харків: 2018. С. 
167–169.
6. Лімаренко С. 
М.Удосконалення 
мотиваційного 
підходу підвищення 
ефективності 
формування і 
використання 
кадрового потенціалу. 
Матеріали науково-
практичної 
конференції. 
Мелітопіль: 2018. С. 
452-453.
7. Лімаренко С. 
М.Підвищення 
конкурентноспромож
ності продукції 
підприємства. 
Матеріали науково-
практичної 
конференції ЛНАУ/ 
Харків: 2018. С. 121-
122.
8. Лимаренко С.Н. 
Совершенствование 
маркетинговой 
деятельности 
предприятия в 
условиях 
экономической 
нестабильности. 
Материалы 11-й 
Международной 
научно-практической 
конференции. 
БГТУ/Минск: 2019. С. 
395 – 398.
9. Лімаренко С. 
М.Формування 
ефективних напрямів 
збуту продукції 
підприємства. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Наука і 
освіта в 
інтелектуально-
інноваційному 
розвитку суспільства», 
присвяченої 60-річчю 
навчального закладу 



ВП НУБіП України 
«Бережанський 
агротехнічний 
інститут» – 
«Бережанський 
агротехнічний 
коледж». Бережани: 
2019. С. 101 - 105.
10. Лімаренко С. М 
Підвищення 
конкурентноспромож
ності продукції 
підприємства. 
Матеріали щорічної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету. Харків: 
2019. С. 215-217.
11. Лимаренко С.Н. 
Некоторые стратегии 
развития 
перерабатывающего 
предприятия» 
Материалы 11-ой 
международной 
научно-практической 
конференции 
«Формирование 
организационно-
экономических 
условий 
эффективного 
функционирования 
АПК» БГТУ/Минск: 
2019. С. 295 – 298.
12.Лімаренко С.М.  
Особливості 
формування 
мотиваційного 
механізму аграрного 
підприємства 
[Електронний ресурс] 
/ С. М. Лімаренко // 
Полтавська державна 
аграрна академія. – 
2019. – С.235-238..
13. Лімаренко 
С.М.Підвищення 
ефективності 
використання 
кадрового потенціалу 
підприємства 
[Електронний ресурс]  
С. М. Лімаренко // 
Луганський 
національний 
аграрний університет. 
– 2020. – С.229-233
14. Лимаренко 
С.Н.Стратегическое 
планирование 
хозяйственной 
деятельности 
аграрного 
предприятия 
[Электронный 
рессурс] / Лимаренко 
С.Н.Белорусский 
государственный 
аграрный 
технический 
университет. – 2020.
15. Кочетков О.В., 
Подольський Р.Ю., 
Мічківський С.М., 
Сафронська І.М., 
Орлова-Курилова 
О.В., Лімаренко С.М., 



Сергієнко С.С.
Економетрія: 
навчально-
методичний посібник. 
– Луган.нац. аграр. 
ун-т. – Х., 2020. – 
260с.
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
відповідає підпунктам 
10, 13, 15, 16, 17. 

127192 Лімаренко 
Світлана 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економічний

Диплом 
спеціаліста, 

Ворошилоград
ський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1975, 
спеціальність:  
Бухгалтерськи

й облік в 
сільському 

господарстві, 
Атестат 

доцента ЛП 
0000017, 
виданий 

06.05.2005

40 13. 
Економетрика 

Підвищення 
кваліфікації:
Національна академія 
аграрних наук 
України. 
Національний 
науковий центр 
«Інститут аграрної 
економіки» Тема 
«Ціноутворення в 
АПВ. Розвиток 
аграрного ринку та 
інфраструктури» 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
№ 16/058 від 
26.05.2016р.
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № 
05014/20 
Національний 
науковий центр 
«Інститут аграрної 
економіки» за 
напрямами 
підготовки 
«Ціноутворення в 
АПВ. Розвиток 
аграрного ринку та 
інфраструктури», 
29.05.2020р.
Основні публікації:
1. Лімаренко С. М. 
Проблеми 
зерновиробництва та 
напрями їх 
вирішення.  Збірник 
тез доповідей 
щорічної науково-
практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету. Харків: 
2016. С.115.
2. Лімаренко С. М. 
Зерновий ринок 
України. Матеріали 
науково-практичної 
конференції 
присвяченої 95-
річчному ювілею 
ЛНАУ/ Харків: 2016. 
С. 117-119.
3. Лімаренко С. М. 
Взаємозв'язок між 
якістю і 
конкурентоспроможні
стю продукції. Тези 
доповідей звітної 
науково-практичної 
конференції 
ЛНАУ/Харків: 2017. С. 
145–147.
4. Лимаренко С.Н. 
Некоторые аспекты 



стратегии развития 
перерабатывающего 
предприятия. 
Актуальные проблемы 
формирования 
кадрового потенциала 
для иновационного 
развития АПК. 
Материалы 4-й 
Международной 
научно-практической 
конференции. 
БГТУ/Минск: 2017. 
С.395-398.
5. Лімаренко С. М. 
Ефективність 
управління кадровим 
потенціалом 
підприємства. Збірник 
матеріалів звітної 
звітної науково-
практичної 
конференції 
ЛНАУ/Харків: 2018. С. 
167–169.
6. Лімаренко С. 
М.Удосконалення 
мотиваційного 
підходу підвищення 
ефективності 
формування і 
використання 
кадрового потенціалу. 
Матеріали науково-
практичної 
конференції. 
Мелітопіль: 2018. С. 
452-453.
7. Лімаренко С. 
М.Підвищення 
конкурентноспромож
ності продукції 
підприємства. 
Матеріали науково-
практичної 
конференції ЛНАУ/ 
Харків: 2018. С. 121-
122.
8. Лимаренко С.Н. 
Совершенствование 
маркетинговой 
деятельности 
предприятия в 
условиях 
экономической 
нестабильности. 
Материалы 11-й 
Международной 
научно-практической 
конференции. 
БГТУ/Минск: 2019. С. 
395 – 398.
9. Лімаренко С. 
М.Формування 
ефективних напрямів 
збуту продукції 
підприємства. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Наука і 
освіта в 
інтелектуально-
інноваційному 
розвитку суспільства», 
присвяченої 60-річчю 
навчального закладу 
ВП НУБіП України 
«Бережанський 
агротехнічний 
інститут» – 



«Бережанський 
агротехнічний 
коледж». Бережани: 
2019. С. 101 - 105.
10. Лімаренко С. М 
Підвищення 
конкурентноспромож
ності продукції 
підприємства. 
Матеріали щорічної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету. Харків: 
2019. С. 215-217.
11. Лимаренко С.Н. 
Некоторые стратегии 
развития 
перерабатывающего 
предприятия» 
Материалы 11-ой 
международной 
научно-практической 
конференции 
«Формирование 
организационно-
экономических 
условий 
эффективного 
функционирования 
АПК» БГТУ/Минск: 
2019. С. 295 – 298.
12.Лімаренко С.М.  
Особливості 
формування 
мотиваційного 
механізму аграрного 
підприємства 
[Електронний ресурс] 
/ С. М. Лімаренко // 
Полтавська державна 
аграрна академія. – 
2019. – С.235-238..
13. Лімаренко 
С.М.Підвищення 
ефективності 
використання 
кадрового потенціалу 
підприємства 
[Електронний ресурс]  
С. М. Лімаренко // 
Луганський 
національний 
аграрний університет. 
– 2020. – С.229-233
14. Лимаренко 
С.Н.Стратегическое 
планирование 
хозяйственной 
деятельности 
аграрного 
предприятия 
[Электронный 
рессурс] / Лимаренко 
С.Н.Белорусский 
государственный 
аграрный 
технический 
университет. – 2020.
15. Кочетков О.В., 
Подольський Р.Ю., 
Мічківський С.М., 
Сафронська І.М., 
Орлова-Курилова 
О.В., Лімаренко С.М., 
Сергієнко С.С.
Економетрія: 
навчально-
методичний посібник. 



– Луган.нац. аграр. 
ун-т. – Х., 2020. – 
260с.
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
відповідає підпунктам 
10, 13, 15, 16, 17. 

323159 Сухорученко 
Максим 
Анатолійови
ч

асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економічний

Диплом 
бакалавра, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

6.030502 
економічна 

кібернетика, 
Диплом 
магістра, 

Луганський 
національний 

аграрний 
університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
071 Облік і 

оподаткування

4 14. 
Оптимізаційні 
методи і 
моделі 

Підвищення 
кваліфікації:
2020 - початок 
навчання в 
аспірантурі, 
спеціальність 073 
«Менеджмент».
Основні публікації:
1. Сухорученко М.А. 
Технології 
когнітивного 
менеджменту в 
цифровій економіці / 
М.А. Сухорученко. 
П.П. Матичак // 
Збірник матеріалів 
звітної науково-
практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету 28 
лютого - 01 березня 
2019 року. - 2019. - С. 
234 - 235.
2. Сухорученко М.А. 
Искусственный 
интеллект и 
стереотипы 
человеческого 
мышления/ М.А. 
Сухорученко, М.М. 
Карпіцький,// 
Збірник матеріалів IV 
Науково-практичної 
конференції студентів, 
магістрантів та 
аспірантів (14 
листопада 2019 р.) / 
Луганський 
національний 
аграрний університет. 
Докучаєвське – 
Старобільськ – 
Слов’янськ – Іллінівка 
– Веселе: ФОП Бровін 
О. В., 2019. –  С. 203 – 
205
3. Сухорученко М.А. 
Теоретичні аспекти 
когнітивного 
менеджменту на 
підприємстві// 
Збірник матеріалів  
Звітної науково-
практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету 26 
лютого 2020 року/ 
Луган. нац. аграр. ун-
т. – [Харків : ФОП 
Бровін О. В., 2020]. –  
С. 265 – 267.
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
відповідає підпунктам 
8.



258955 Балдик 
Денис 
Олександров
ич

в.о. 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економічний

Диплом 
бакалавра, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

205 Лісове 
господарство, 

Диплом 
магістра, 

Луганський 
національний 

аграрний 
університет, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 043916, 
виданий 

11.10.2017

10 15. Економіка  Підвищення 
кваліфікації:
1. Захист дисертації у 
Таврійському 
державному 
агротехнологічному 
університеті, м. 
Мелітополь, Диплом 
к.е.н., ДК № 043916, 
11.10.2017 р.
2. Науково-
педагогічне 
стажування у Вищій 
технічній школі в 
Катовіце (Польща) за 
темою  «Едукація та 
індивідуалізація в 
закладах освіти» 
(07.04.2020-
09.07.2020, 180 
годин). 

Основні публікації:
1. Балдик Д.О., 
Формування 
фінансово-
економічних 
результатів діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств Д.О. 
Балдик // Тези 
доповідей щорічної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету. – м. 
Харків, 29 січня 2016 
р. / Орг. Комітет М. В. 
Брагінець та ін. – Х.: 
«Міськдрук», ЛНАУ, 
2016. – С. 111-112.
2. Балдик Д.О., 
Формування 
фінансово-
економічних 
результатів діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств / Д.О. 
Балдик // Молодий 
вчений. – 2016. – №5. 
– С. 8-12.
3. Марков Р. В., 
Балдик Д.О. Вплив 
бджолозапилення 
соняшнику на 
фінансову безпеку 
сільськогосподарських 
виробників- 
Колективна 
монографія / Р. В. 
Марков, Д. О. Балдик 
/ Стан та проблеми 
функціонування 
підприємницьких 
структур в умовах 
перманентної 
економіки  / Під ред. 
д.е.н., професора Ю.О. 
Нестерчук. –  Умань: 
Видавець 
«Сочінський», 2016. – 
С. 179 – 185. 
4. Балдик Д.О., 
Фінансово-економічні 
результати діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств / Д.О. 
Балдик // Матеріали 
конференції, 



присвяченої 95-
річному ювілею  
Луганського 
національного 
аграрного 
університету. – м. 
Харків / Орг. Комітет 
М. В. Брагінець та ін. – 
Х.: ЛНАУ, 2016. – С. 
92-93.
5. Балдик Д.О., Огляд 
світового ринку меду / 
Д.О. Балдик // 
Актуальні проблеми 
управління соціально-
економічними 
системами: матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., 
Луцьк, 7 груд. 2017 р., 
Частина 1 – Луцьк: 
РВВ Луцького НТУ, 
2017. – С. 15-16.
6. Балдик Д.О., 
Ретроспективний 
аналіз молочного 
скотарства України / 
Д.О. Балдик // 
Збірник матеріалів 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету (Харків, 
20-23 лютого 2018 р.) 
/ Луганський 
національний 
аграрний університет. 
– Харків: 
Видавництво 
«Стильна 
типографія», 2018. – 
С. 175-176.
7. Балдик Д.О. 
Експорт 
сільськогосподарської 
продукції // Збірник 
матеріалів Звітної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету, (м. 
Харків, 28 лют. – 1 
берез. 2019 р.) / 
Луган. нац. аграр. ун-
т. – Харків, 2019. – 267 
с. – С.178-179.
8. Балдык Д.А. 
Повышение 
результативности 
деятельности 
сельскохозяйственных 
предприятий // 
Формирование 
организационно-
экономических 
условий 
эффективного 
функционирования 
АПК : сборник 
научных статей XI 
Международной 
научно-практической 
конференции (Минск, 
30–31 мая 2019 года) / 
редкол. : Г. И. Гануш 
[и др.]. – Минск : 
БГАТУ, 2019. – 572 с. – 



ISBN 978-985-519-983-
1. – С.401-404.
9. Балдик Д. О., 
Клементьєва А.В. 
Особливості ринку 
хліба в Україні // 
Соціально-
гуманітарний вісник: 
зб. наук. пр. – Вип. 25. 
– Харків: СГ НТМ 
«Новий курс», 2019. – 
260 с. – С.216-220.
10. Балдик Д. О., 
Султанов Д.Р. 
Фінансова стабільність 
як головна умова 
стійкого розвитку 
підприємства // 
Соціально-
гуманітарний вісник: 
зб. наук. пр. – Вип. 25. 
– Харків: СГ НТМ 
«Новий курс», 2019. – 
260 с. – С.231-232.
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов: 
відповідає підпунктам 
1, 3, 8, 10, 14, 15.

260349 Сафронська 
Ірина 
Михайлівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економічний

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021372, 
виданий 

10.12.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
016963, 
виданий 

19.04.2007

20 16. 
Менеджмент 

Підвищення 
кваліфікації:
- Харківський 
національний 
автомобільно-
дорожній університет, 
з курсів менеджмент і 
адміністрування, 
ділове 
адміністрування, 
логістичний 
менеджмент, 
Свідоцтво № 12СПВ 
782781, 15.06.2018р.
- Наявний сертифікат 
відповідно до 
Загальноєвропейської 
рекомендації з мовної 
освіти на рівні В2 з 
англійської мови.
Основні публікації:
1. Сафронська І. М., 
Пеняк Ю.С.Основні 
підходи до оцінки 
ефективності 
інноваційно-
інвестиційної 
діяльності 
підприємств/ І. М. 
Сафронська, Ю. С. 
Пеняк // Вісник 
Харків¬ського 
національного 
аграрного 
університету ім. В. В. 
Докучаєва. Серія : 
Економічні науки. - 
2017.-№1.- С. 171-178.
2.Сафронська І.М. 
Організація 
виробничої практики 
студентів 
спеціальності «Облік і 
оподаткування» 
/Т.В.Ковальова, І.М. 
Сафронська/ Тези 
доповідей 
всеукраїнської  
науково-методичної  
інтернет-конференції 
з проблем вищої 
освіти і науки «Шляхи 
забезпечення якості 



підготовки фахівців з 
економіки та 
підприємництва в 
умовах інтеграції 
вітчизняної освіти у 
міжнародний 
простір» 
Харків:ХНАДУ, 
2017р.- С.212-215;
3.Сафронська І.М., 
Ярмак М.Р. 
Оцінювання 
конкурентоспроможн
ості 
сільськогосподарськог
о підприємства із 
використанням 
збалансованої 
системи показників/ 
І.М. Сафронська, М.Р. 
Ярмак //The scientific 
method. – 2017. – №5 
(5). – С.77–84 (SIS, ISI, 
DIIF, IIJIF).
4.Сафронська І.М. 
Управління 
конкурентоспроможні
стю аграрних 
підприємств / І.М. 
Сафронська/ Тези 
доповідей звітної  
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету 
Харків:ЛНАУ, 2018 р.-
С.161-163
5. Сафронська І.М. 
Фактори формування 
конкурентоспроможн
ості аграрних 
підприємств/ І.М. 
Сафронська/ Тези 
доповідей 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Соціально-
економічні проблеми 
розвитку агробізнесу 
та сільських 
територій» 
[Електронний 
ресурс].-ТДТАУ, (14-15 
червня 2018 р.).- 
С.104-106 – Режим 
доступу: 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/
4370/1/Тези%20СОЦІ
АЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНІ%20ПР
ОБЛЕМИ%20РОЗВИТ
КУ%20БІЗНЕСУ_14-
15.06.2018.pdf
6. Сафронська І.М. 
Використання видів 
інтерактивного 
навчання у підготовці 
фахівців економічного 
профілю/І. М. 
Сафронська. Т.В. 
Ковальова/ «Стан і 
перспективи розвитку 
обліково-
інформаційної 
системи в Україні»: 
матеріали Vміжнар. 
Наук.-практ. Конф.,31 



травня-01 червня 2018 
р.-
Тернопіль:ТНЕУ,2018.
-С.338-340.
7. Studying the loss of 
mass by cauliflower 
depending on 
agrobiological factors, 
varietal features, and 
package technique / 
L.Pusik, V. Pusik, 
V.Vlasovets, L.Gaevaya, 
A.Rozhkov, 
N.Lyubymova, 
I.Safronska/ Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies № 2/11 
(98) 2019.- P.22-31 
(Scopus)
8. Сафронська І.М. 
Вибір конкурентної 
стратегії підприємства 
/І.М. Сафронська // 
Збірник матеріалів 
Звітної науково-
практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету, 
(м.Харків.28 лют.-1 
бер. 2019 р.) / Луган. 
нац. аграр. ун-т. –Х.: 
ФОП Бровін О. В., 
2019.- С.225-227
9. Сафронська І.М. 
Соціальна 
відповідальність у 
менеджменті // 
Матеріали звітної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету ( 26 лют. 
2020р.) – Харків:ФОП 
Бровків О.В.- 2020. – 
С. 252-254
4. 
10. Сафронська І.М., 
Ковальова 
Т.В.Система факторів 
конкурентоспроможн
ості підприємства 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичноїконференц
ії (21-22 лютого 2020 
року, м. Суми) / 
Сумська філія 
Харківського 
національного 
університету 
внутрішніх справ. – 
Суми:Видавничий дім 
«Ельдорадо», 2020. – 
С.366-367.
11.Сафронська І.М. 
Аналіз ринку та 
визначення статусу 
криптовалют в Україні 
/Т.В. Ковальова, І.М. 
Сафонська//Обліково-
фінансові аспекти 
підприємницької 
діяльності : матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 



конференції (м. 
Харків, 29 травня 
2020 року). Харків : 
ХНАДУ, 2020.- С.26-
29.
12. Preservation of 
winter garlic depending 
on the elements of 
postharvest treatment/ 
L. Pusik, V. Pusik, O. 
Postnova, I. 
Safronska,V. Chervonyi, 
V. Mohutova, A. 
Kaluzhnij // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies ISSN 
1729-3774 2/11 ( 104 ) 
2020.p.24-33(Scopus) 
DOI: 10.15587/1729-
4061.2020.200842
13. Кочетков О.В., 
Подольський Р.Ю., 
Мічківський С.М., 
Сафронська І.М., 
Орлова-Курилова 
О.В., Лімаренко С.М., 
Сергієнко С.С.
Економетрія: 
навчально-
методичний посібник. 
– Луган.нац. аграр. 
ун-т. – Х., 2020. – 
260с.
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
відповідає підпунктам 
1, 3, 8, 10, 11, 13, 15, 17.

64150 Кислюк 
Любов 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економічний

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.03050401 
економіка 

підприємства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 018368, 

виданий 
21.11.2013

11 17. Маркетинг Підвищення 
кваліфікації:
- Харківський 
національному 
технічному 
університеті ім. П. 
Василенка, 
03.09.2018р. по 05.03 
2019р., посвідчення 
00493741/472-21.
- Стажування:
Балтійський науково-
дослідний інститут 
проблем 
трансформації 
економічного 
простору (Латвія), 
тема: «Інноваційні 
освітні технології: 
європейський досвід 
та його впровадження 
в підготовку фахівців 
з економіки та 
управління» (150 
год.). 22.07. 2019 р.   
31.07. 2019 р., 
сертифікат С 
20190718.
Основні публікації:
1. Кислюк Л. В. 
Інтернет-маркетинг 
як перспективний 
напрям діяльності 
аграрних підприємств 
/ Л. В. Кислюк // 
Причорноморські 
економічні студії. – 
Одеса, 2018 – Вип. 34. 
– С. 64–68
2. Кислюк Л. В. 
Маркетинг : 
теоретичний зміст та 



практичні можливості 
пристосування в 
діяльності 
підприємств / Л. В. 
Кислюк // 
Український журнал 
прикладної економіки 
. – Одеса, 2018 – Том 3 
№ 2. – С. 253–258 5.
3. Кислюк Л. В. 
Перспективні 
напрями розвитку 
електронної 
агроторгівлі в Україні 
/ Л. В. Кислюк // 
Бізнес-навігатор. . – 
Херсон, 2019 – Вип. 1 
(50). – С. 83–87
4. Кислюк Л. В. 
Соціальний медіа-
маркетинг в 
діяльності аграрних 
підприємств/ Л. В. 
Кислюк // Вісник 
ОНУ. Серія 
«Економіка», 2019 
Вип. 1 (74) . – С. 65–69 
10)
5. Кислюк Л. В. 
Мобільний маркетинг 
підприємств 
агропродовольчого 
сектору України: 
тенденції та 
перспективи/ Л. В. 
Кислюк //  Східна 
Європа: економіка, 
бізнес та управління, 
2019   Випуск 5 (22).  
С. 78-84.   Режим 
доступу до журналу: 
http://www.easterneur
ope-
ebm.in.ua/journal/22_
2019/11.pdf
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
відповідає підпунктам 
1, 2, 3, 8, 10, 13,15, 18.

100977 Співак Софія 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економічний

Диплом 
спеціаліста, 
Камянець-

Подільський 
сільськогоспод

арський 
інститут, рік 
закінчення: 

1984, 
спеціальність:  
бухгалтерськи
й облік і аналіз 
господарської 
діяльності в 
сільському 

господарстві, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 003347, 

виданий 
12.05.1999, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

000702, 
виданий 

19.02.2004

29 18. Фінанси, 
гроші та 
кредит 

Підвищення 
кваліфікації.
- Національний 
науковий центр 
«Інститут аграрної 
економіки», м. Київ, 
«Фінанси, 
інвестиційне та 
облікове забезпечення 
в АПК», 23.05-
26.05.2016 рр.
- Вищий навчальний 
заклад Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі» 
Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
спеціалістів зі 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» з 
01.10.2018-19.10.2018 
р. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
01597997100880-18 
від 19.10.2018р.
-Навчальний 



науковий центр 
«Інститут аграрної 
економіки» м. Київ, 
«Фінанси, 
інвестиційне та 
облікове забезпечення 
в АПК», 04.05-
29.05.2020 р. 
№05015/20
від 29 травня 2020р. 
Основні публікації:
1. Співак С.І., Наголюк 
О.Є., Монаєнко А.О. 
Органи місцевого 
самоврядування 
України як суб’єкти 
бюджетного права/– 
Харків: 2017. – 204 с. 
Монографія.
2. Співак С.І., Наголюк 
О.Є., Прокопенко О.В. 
Modern Management: 
Logistics and 
Education. 
Monograph.Opole: The 
Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole, 2018. – 177- 179. 
Монографія.
3. Співак С.І. 
Управління 
інвестиційно- 
інноваційною 
діяльністю в контексті 
формування умов 
стійкого розвитку/ 
Міжнародний 
науковий журнал 
«Інтернаука». – 2017. 
– №5 (5).– С. 65-69.
Фахове видання.
 4. INNOVATIVE 
POTENTIAL 
OF THE NATIONAL 
ECONOMY: 
THE 
IMPLEMENTATION 
OF PRIORITY/ 
INNOVATIVE 
POTENTIAL  OF THE 
NATIONAL 
ECONOMY:  THE 
IMPLEMENTATION 
OF PRIORITY: 
[Monograph] / Under 
the general editorship 
of Raimbekov Zh.S., 
Rakhmetulina Zh.B. – 
Astana: L.N. Gumilyov 
Eurasian National  
University, 2017. – 255 
p.Монографія
5. Співак С.І. 
Реінжиніринг бізнес – 
процесів про 
формуванні 
маркетингової та 
логістичної діяльності 
інтегрованих 
підприємств / О.В. 
Мандич, Співак С.І. // 
Український журнал 
прикладної 
економіки. – 2018.- 
Том3. - № 4. – С.83-89 
Фахове видання.
 6. Співак С.І. Збірник 
матеріалів звітної 
науково-практичної 
конференції 



Луганського 
національного 
аграрного 
університету 26 
лютого 2020 року./ 
Сутність інноваційно-
інвестиційного 
розвитку підприємств 
в сільському 
господарстві. С.260-
262
7. Співак С.І. 
Особливості 
маркетингових 
комунікаціи в 
інформаціи них 
мережах [Текст] / 
Наталя Миколаї вна 
Бабко, Інна Вікторівна 
Науменко, Софія 
Іванівна Співак // 
Українськии журнал 
прикладної 
економіки. – 2020. – 
Том 5. – № 1. – С. 
297–303. – ISSN 2415-
8453.
8. Spivak Ye., Spivak S., 
Sevryukov V. // 
Theoretical 
fundamentals of 
formation of 
organizational and 
economic mechanism of 
land resources 
management / 
Collective monograph - 
Prague, 2020.
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
відповідає підпунктам 
8, 13, 16, 18.

259732 Мінакова 
Вікторія 
Олександрів
на

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економічний

Диплом 
магістра, 

Східноукраїнсь
кий 

національний 
університет 

імені 
Володимира 

Даля, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

050104 
Фінанси

14 10. 
Мікроекономік
а та 
макроекономік
а

Підвищення 
кваліфікації:
Навчання в 
Аспірантура очної 
форми навчання 
ЛНАУ м. Харків, 
спеціальність 
08.00.04 Економіка та 
управління 
підприємствами, з 
2014р. по 2018р.
Основні публікації:
1.Мінакова В. О. 
Соціально-екологічна 
відповідальність 
аграрних підприємств 
України: національні 
та галузеві 
особливості, Тези 
доповідей щорічної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету.– м. 
Харків, 29 січня 2016 
р. / Орг. комітет М. В. 
Брагінець та ін. – -Х.: 
"Міськдрук", ЛНАУ, 
2016. – С. 119-121.
2. Мінакова В. О. 
Концепція створення 
системи стійкої 
корпоративної 
соціальної 
відповідальності 
аграрного 



підприємства, 
Матеріали 
конференції, 
присвяченої 95-
річному ювілею 
Луганського 
національного 
аграрного  
університету. – м. 
Харків/ Орг. комітет 
М.В. Брагінець та ін. – 
Х.: ЛНАУ, 2016. – С. 
120-122.
3. Мінакова В. О. 
Особливості 
впровадження заходів 
соціальної 
відповідальності на 
підприємствах 
аграрного сектору, 
тези доповідей звітної 
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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

ПР 15 
Демонструвати 
здатність діяти 
соціально 
відповідально та 
громадсько свідомо 
на основі етичних 
міркувань 
(мотивів), повагу 
до різноманітності 
та 
міжкультурності.

35. Право Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

32 Управління 
персоналом з 
основами психології

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
есе; підсумкове опитування 
студентів по тематиці, 
письмове опитування; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

30. Самоменеджмент Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці; контрольно-
корекційні бесіди; усне 



Інтерактивні: відео-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, презентації.

опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

28. Державне та 
регіональне 
управління

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: робота в 
малих групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

21. Міжнародна 
економіка 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(письмове опитування; 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

16. Менеджмент Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування;
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

2. Історія України та 
української культури 

Інформаційно-рецептивні: 
словесні (лекція (вступна, 
оглядова, ознайомча, 
тематична), розповідь, 
пояснення, бесіда), наочно-
словесні (ілюстрація), 
репродуктивні практичні 
вправи (публічні виступи), 
проблемні, науково-
пошукові вправи 
(самостійний пошук 
вирішення поставленого 
завдання), інтерактивні 
(проектне навчання, 
публічне обговорення та 
формування 
індивідуального погляду на 
проблему).

Усне опитування під час 
практичних занять, 
тестування з відкритою та 
закритою формою, залік.

20. Економіка праці і 
соціально-трудові 
відносини 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації.
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

40. Атестація Публічний захист з Підсумковий публічний 



використанням презентації 
або ілюстративних 
матеріалів, які висвітлюють 
основні положення, 
пропозиції стосовно обраної 
тематики кваліфікаційної 
роботи.

захист кваліфікаційної 
роботи на засіданні 
екзаменаційної комісії.

ПР 14 
Ідентифікувати 
причини стресу, 
адаптувати себе 
та членів команди 
до стресової 
ситуації, 
знаходити засоби 
до її нейтралізації.

32 Управління 
персоналом з 
основами психології

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
есе; підсумкове опитування 
студентів по тематиці, 
письмове опитування; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

30. Самоменеджмент Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: відео-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

ПР 13 Спілкуватись 
в усній та 
письмовій формі 
державною та 
іноземною мовами.

3. Іноземна мова Практичні заняття, метод 
ілюстрацій, дискусія, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
оцінювання активності і 
знань студентів під час 
практичних занять, 
підсумковий контроль знань 
(залік, залік, екзамен).

1. Українська мова Використання методів 
навчання: словесних – 
бесіда, розповідь, 
пояснення, диспут; наочних 
– демонстрація й 
ілюстрація; практичних – 
вправа, дослід, практична 
робота; за логікою викладу 
– індукція, дедукція; за 
рівнем пізнавальної 
активності – пояснювально-
ілюстративний, проблемний 
виклад.
Практикуються виділення й 
оцінка ключових чинників, 
спільний аналіз 
презентацій, колективний 
пошук шляхів вирішення 
проблемних ситуацій, 
взятих із виробництва.

Усне опитування під час 
практичних занять і 
консультацій, тестування та 
залік.

ПР 17 Виконувати 
дослідження 
індивідуально 
та/або в групі під 
керівництвом 
лідера.

39. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Поточний контроль в 
процесі написання 
кваліфікаційної роботи, 
перевірка роботи на 
антиплагіат та внутрішнє 
рецензування. 

37. 
Зовнішньоекономічна 
діяльність

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);



- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

17. Маркетинг Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
студентів по тематиці, 
письмове опитування; 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

13. Економетрика Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; усне опитування; 
письмові контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

12. Теорія ймовірності 
і математична 
статистика 

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; усне опитування; 
письмові контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

6. Вища математика Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

21. Міжнародна 
економіка 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(письмове опитування; 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ПР 12 Оцінювати 
правові, соціальні 
та економічні 
наслідки 
функціонування 
організації.

35. Право Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 



- консультації. опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

31. Операційний 
менеджмент

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, екзамен).

39. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Поточний контроль в 
процесі написання 
кваліфікаційної роботи, 
перевірка роботи на 
антиплагіат та внутрішнє 
рецензування. 

15. Економіка  Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, презентації.

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, презентації. 
Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

24. Правознавство Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік).

33. Стратегічне 
управління та 
адміністрування

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 



характеру, робота в малих 
групах, презентації.

контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

27. Системи і методи 
прийняття рішень

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
робота в малих групах, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(індивідуальні завдання; 
тематичні самостійні роботи 
у формі рефератів; 
підсумкове опитування 
студентів по тематиці; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ПР 11 
Демонструвати 
навички аналізу 
ситуації та 
здійснення 
комунікацій у 
різних сферах 
діяльності 
організації.

7. Інформатика та 
інформаційні 
технології

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

14. Оптимізаційні 
методи і моделі 

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль (усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

21. Міжнародна 
економіка 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(письмове опитування; 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

22. Статистика Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: робота в 
малих групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці; усне опитування; 
письмові контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

34. Аналіз 
господарської 
діяльності та 
управління витратами

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
студентів по тематиці, 
письмове опитування; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).



проблемного характеру, 
робота в малих групах, 
презентації.

38. Виробнича 
практика

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Моніторинг проходження 
практики, зв'язок із 
керівником підприємства-
бази практики, перевірка 
звіту та щоденника, захист 
звіту.

40. Атестація Публічний захист з 
використанням презентації 
або ілюстративних 
матеріалів, які висвітлюють 
основні положення, 
пропозиції стосовно обраної 
тематики кваліфікаційної 
роботи.

Підсумковий публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи на засіданні 
екзаменаційної комісії.

31. Операційний 
менеджмент

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, екзамен).

37. 
Зовнішньоекономічна 
діяльність

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

23. Економічний 
аналіз

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування;
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

12. Теорія ймовірності 
і математична 
статистика 

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; усне опитування; 
письмові контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

13. Економетрика Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; усне опитування; 



робота студентів; 
- консультації. 

письмові контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ПР 10 Мати 
навички 
обґрунтування  
дієвих 
інструментів 
мотивування 
персоналу 
організації.

20. Економіка праці і 
соціально-трудові 
відносини 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації.
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

32 Управління 
персоналом з 
основами психології

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
есе; підсумкове опитування 
студентів по тематиці, 
письмове опитування; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ПР 09 
Демонструвати 
навички взаємодії, 
лідерства, 
командної роботи.

40. Атестація Публічний захист з 
використанням презентації 
або ілюстративних 
матеріалів, які висвітлюють 
основні положення, 
пропозиції стосовно обраної 
тематики кваліфікаційної 
роботи.

Підсумковий публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи на засіданні 
екзаменаційної комісії.

30. Самоменеджмент Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: відео-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

26. Основи 
формування 
професійних 
компетенцій в 
економіці

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: презентації.

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; письмове 
опитування; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

16. Менеджмент Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування;
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ПР 08 
Застосовувати 

36. Логістика Традиційні:
- лекції;

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 



методи 
менеджменту для 
забезпечення 
ефективності 
діяльності 
організації.

- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

39. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Поточний контроль в 
процесі написання 
кваліфікаційної роботи, 
перевірка роботи на 
антиплагіат та внутрішнє 
рецензування. 

37. 
Зовнішньоекономічна 
діяльність

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

33. Стратегічне 
управління та 
адміністрування

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

27. Системи і методи 
прийняття рішень

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
робота в малих групах, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(індивідуальні завдання; 
тематичні самостійні роботи 
у формі рефератів; 
підсумкове опитування 
студентів по тематиці; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

9. Інформаційні 
системи та 
Інформаційні 
технології

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
робота в малих групах, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці,  контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).



31. Операційний 
менеджмент

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, екзамен).

25. Організація 
виробництва в АПК

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації.
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
робота в малих групах, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування;
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ПР 16 
Демонструвати 
навички 
самостійної 
роботи, гнучкого 
мислення, 
відкритості до 
нових знань, бути 
критичним і 
самокритичним.

40. Атестація Публічний захист з 
використанням презентації 
або ілюстративних 
матеріалів, які висвітлюють 
основні положення, 
пропозиції стосовно обраної 
тематики кваліфікаційної 
роботи.

Підсумковий публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи на засіданні 
екзаменаційної комісії.

20. Економіка праці і 
соціально-трудові 
відносини 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації.
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

38. Виробнича 
практика

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Моніторинг проходження 
практики, зв'язок із 
керівником підприємства-
бази практики, перевірка 
звіту та щоденника, захист 
звіту.

30. Самоменеджмент Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: відео-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

39. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 

Поточний контроль в 
процесі написання 
кваліфікаційної роботи, 
перевірка роботи на 
антиплагіат та внутрішнє 
рецензування. 



нормативно-правових актів.
29. Теорія організації 
та управління 
інноваціями

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

13. Економетрика Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; усне опитування; 
письмові контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

12. Теорія ймовірності 
і математична 
статистика 

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; усне опитування; 
письмові контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ПР 06 Виявляти 
навички пошуку, 
збирання та 
аналізу інформації, 
розрахунку 
показників для 
обгрунтування 
управлінських 
рішень.

38. Виробнича 
практика

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Моніторинг проходження 
практики, зв'язок із 
керівником підприємства-
бази практики, перевірка 
звіту та щоденника, захист 
звіту.

34. Аналіз 
господарської 
діяльності та 
управління витратами

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
робота в малих групах, 
презентації.

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
студентів по тематиці, 
письмове опитування; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

27. Системи і методи 
прийняття рішень

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
робота в малих групах, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(індивідуальні завдання; 
тематичні самостійні роботи 
у формі рефератів; 
підсумкове опитування 
студентів по тематиці; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

9. Інформаційні 
системи та 
Інформаційні 
технології

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 



- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
робота в малих групах, 
презентації.

тематиці,  контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

7. Інформатика та 
інформаційні 
технології

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

6. Вища математика Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

39. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Поточний контроль в 
процесі написання 
кваліфікаційної роботи, 
перевірка роботи на 
антиплагіат та внутрішнє 
рецензування. 

23. Економічний 
аналіз

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування;
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

22. Статистика Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: робота в 
малих групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці; усне опитування; 
письмові контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

14. Оптимізаційні 
методи і моделі 

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль (усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).



характеру, робота в малих 
групах, презентації.

13. Економетрика Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; усне опитування; 
письмові контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

12. Теорія ймовірності 
і математична 
статистика 

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; усне опитування; 
письмові контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

19. Бухгалтерський 
облік 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів;
- консультації. 
Інтерактивні: робота в 
малих групах.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ПР 07 Виявляти 
навички 
організацій
ного проектування.

7. Інформатика та 
інформаційні 
технології

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

33. Стратегічне 
управління та 
адміністрування

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

10. Мікроекономіка та 
макроекономіка

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
студентів по тематиці, усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).



29. Теорія організації 
та управління 
інноваціями

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

25. Організація 
виробництва в АПК

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації.
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
робота в малих групах, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування;
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ПР 01 Знати свої 
права і обов`язки 
як члена 
суспільства, 
усвідомлювати 
цінності 
громадського 
суспільства, 
верховенства 
права, прав і свобод 
людини і 
громадянина 
України.

26. Основи 
формування 
професійних 
компетенцій в 
економіці

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: презентації.

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; письмове 
опитування; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

35. Право Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

24. Правознавство Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік).

ПР 05 Описувати 
зміст 
функціональн их 
сфер діяльності 
організації.

25. Організація 
виробництва в АПК

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації.
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
робота в малих групах, 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування;
підсумковий/семестровий 



презентації. контроль (іспит).

18. Фінанси, гроші та 
кредит 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: робота в 
малих групах.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи );
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

29. Теорія організації 
та управління 
інноваціями

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

23. Економічний 
аналіз

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування;
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

39. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Поточний контроль в 
процесі написання 
кваліфікаційної роботи, 
перевірка роботи на 
антиплагіат та внутрішнє 
рецензування. 

38. Виробнича 
практика

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Моніторинг проходження 
практики, зв'язок із 
керівником підприємства-
бази практики, перевірка 
звіту та щоденника, захист 
звіту.

33. Стратегічне 
управління та 
адміністрування

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

17. Маркетинг Традиційні:
- лекції;

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 



- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

поточний контроль 
(підсумкове опитування 
студентів по тематиці, 
письмове опитування; 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

10. Мікроекономіка та 
макроекономіка

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
студентів по тематиці, усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

9. Інформаційні 
системи та 
Інформаційні 
технології

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
робота в малих групах, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці,  контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

19. Бухгалтерський 
облік 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів;
- консультації. 
Інтерактивні: робота в 
малих групах.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

36. Логістика Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

31. Операційний 
менеджмент

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, екзамен).



ПР 03 
Демонструвати 
знання теорії, 
методів і функцій 
менеджменту, 
сучасних концепцій 
лідерства.

40. Атестація Публічний захист з 
використанням презентації 
або ілюстративних 
матеріалів, які висвітлюють 
основні положення, 
пропозиції стосовно обраної 
тематики кваліфікаційної 
роботи.

Підсумковий публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи на засіданні 
екзаменаційної комісії.

28. Державне та 
регіональне 
управління

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: робота в 
малих групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

16. Менеджмент Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування;
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

39. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Поточний контроль в 
процесі написання 
кваліфікаційної роботи, 
перевірка роботи на 
антиплагіат та внутрішнє 
рецензування. 

11. Історія економіки 
та економічної думки 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

10. Мікроекономіка та 
макроекономіка

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
студентів по тематиці, усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

8. Економічна теорія Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; контрольно-
корекційні бесіди; усне 



робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

29. Теорія організації 
та управління 
інноваціями

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

31. Операційний 
менеджмент

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, екзамен).

ПР 02 Зберігати 
моральні, 
культурні,  наукові 
цінності та 
примножувати 
досягнення 
суспільства,  
використовувати 
різні види та 
форми рухової 
активності для 
ведення здорового 
способу життя.

26. Основи 
формування 
професійних 
компетенцій в 
економіці

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: презентації.

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; письмове 
опитування; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

5. Безпека 
життєдіяльності

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік).

4. Філософія Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Усне опитування під час 
практичних занять і 
консультацій, тестування та 
екзамен.

2. Історія України та 
української культури 

Інформаційно-рецептивні: 
словесні (лекція (вступна, 
оглядова, ознайомча, 
тематична), розповідь, 
пояснення, бесіда), наочно-
словесні (ілюстрація), 
репродуктивні практичні 
вправи (публічні виступи), 
проблемні, науково-
пошукові вправи 
(самостійний пошук 

Усне опитування під час 
практичних занять, 
тестування з відкритою та 
закритою формою, залік.



вирішення поставленого 
завдання), інтерактивні 
(проектне навчання, 
публічне обговорення та 
формування 
індивідуального погляду на 
проблему).

20. Економіка праці і 
соціально-трудові 
відносини 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації.
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ПР 04 
Демонструвати 
навички виявлення 
проблем та 
обгрунтування 
управлінських 
рішень.

18. Фінанси, гроші та 
кредит 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: робота в 
малих групах.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи );
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

16. Менеджмент Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування;
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

34. Аналіз 
господарської 
діяльності та 
управління витратами

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
робота в малих групах, 
презентації.

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
студентів по тематиці, 
письмове опитування; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

28. Державне та 
регіональне 
управління

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: робота в 
малих групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

27. Системи і методи 
прийняття рішень

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 



- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
робота в малих групах, 
презентації.

(індивідуальні завдання; 
тематичні самостійні роботи 
у формі рефератів; 
підсумкове опитування 
студентів по тематиці; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

39. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Поточний контроль в 
процесі написання 
кваліфікаційної роботи, 
перевірка роботи на 
антиплагіат та внутрішнє 
рецензування. 

31. Операційний 
менеджмент

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, екзамен).

13. Економетрика Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; усне опитування; 
письмові контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

12. Теорія ймовірності 
і математична 
статистика 

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; усне опитування; 
письмові контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

 


