
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Луганський національний аграрний університет

Освітня програма 19292 Менеджмент

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 073 Менеджмент

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

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


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 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 19292

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедра 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

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

84100, Україна, Донецька область, місто Слов’янськ, вулиця Свободи, б. 
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 260349

ПІБ гаранта ОП Сафронська Ірина Михайлівна

Посада гаранта ОП доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

i.safronska@lgnau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-400-43-12

Додатковий телефон гаранта ОП +38(096)-247-02-34
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
підготовки другого (магістерського) рівня, впроваджена у ЛНАУ згідно наказу Ліцензійної комісії МОН України 
№262–л від 09.04.2019 р. Наказ МОН України № 1565 від 19.12.2016.
Освітня програма, що акредитується (надалі ОП), розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 
073 «Менеджмент» галузі знань 07«Управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої 
освіти, затвердженого та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України №959 від 10.07.2019р. Програма 
затверджена вченою радою Луганського національного аграрного університету протокол № 12  від «25» червня 2019 
р., зі змінами: протокол № 11 від « 30» червня 2020р.). 
Інформацію щодо освітньої програми було внесено до Правил прийому Луганського національного аграрного 
університету. ОП «Менеджмент» була розроблена з урахуванням потреб ринку праці, пропозицій роботодавців та 
досвіду кращих вищих навчальних закладів України, 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). 
В процесі розроблення ОП: 1) вивчались нормативні документи, статистичні дані; 2) узагальнювався досвід 
організації навчального процесу за відповідною ОП у провідних ЗВО України (зміст ОП, консультації з 
викладачами); 3) був налагоджений зворотній 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 
здобувачів, з якими спілкувалися під час проведення профорієнтаційної роботи та вступної кампанії.
Освітньо-професіна 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 базується 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 та відповідно до студентоцетрованого 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 8 4 4 0 0

2 курс 2019 - 2020 15 9 6 2 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 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 
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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)

1328 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 Магістр 
менеджменту.pdf

3CUoGOenhai2Zrw9RTKOQukeJtyy1FVUEk+bnR5IFsw=

Навчальний план за ОП НП Менеджмент 1 рік 4 міс денна 
форма.pdf

L7ZIsWdZmdmK/P62K7KjMhAAakeQb0ttLUBCCCrUQP
o=

Навчальний план за ОП НП Менеджмент 1 рік 4 міс. 
заочна форма.pdf

uPnklpsfG7w4I0XtO1Cg0IPJOaAb0ILOWjPUGibzuYs=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 1.pdf AKHKd3/zGs699rxMIN9UbkYtRXt4rejTCdwFNAQmBcc
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 2.pdf FxCP2/0YxGD0L/ZBWEhnRhRHkxo0cnwgGT1pJ+eR6
Hg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 3.pdf 1WNvr4tRyspCaole0D7fDnlLNDYjR3/kGU5sMZcFbB0=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

ОП «Менеджмент», розроблена відповідно до місії та стратегії університету. 
Визначено такі цілі: підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, здатних ідентифікувати та 
розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій в економічній, соціальній та інформаційній сфера суспільства, як на 
національному так і міжнародному рівні.
 Особливості ОП: програма розвиває перспективи підготовки фахівців з менеджменту із урахуванням особливостей 
функціонування сучасних підприємств з орієнтацією на аграрну галузь та регіональні особливості Сходу України. 
Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних та організаційно-методичних завдань шляхом використання 
інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання.

 

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 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; підвищення ефективності функціонування громад; створення сучасної структури управління 
через залучення кваліфікованих фахівців; створення центру у Луганській/Донецькій області з надання додаткових 
освітніх послуг агроекономічної 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 
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управління. ОП сприяє отриманню здобувачами необхідних компетентностей, що сприятиме адаптуванню до 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 вищої освіти враховані під час формування цілей програми таким чином: передбачається 
досягнення мети навчання – готовність до працевлаштування, забезпечення умов формування і розвитку 
професійних компетентностей магістра освітньо-професійної програми. 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)
 Щодо результатів навчання, за рекомендацією здобувачів, для посилення мовної підготовки введена ОК01«Ділова 
іноземна мова», для формування інформаційної компетентності здобувача вищої освіти, введена ОК05 «Business 
іntelligence – основи інформаційного аналізу діяльності підприємства», для сприяння формування індивідуальної 
освітньої траєкторію введено механізм вільного вибору дисциплін здобувачами вищої освіти з загального переліку 
університету тощо. 

- роботодавці

Наведені в рецензіях та в процесі обговорення побажання та зауваження щодо підготовки магістрів акумулюються в 
цілях та програмних результатах, розширено обсяг практичних занять з розглядом ділових ситуацій; розширено 
перелік методів якісного та кількісного аналізу управлінської ситуації, добавлено матеріали, які потребують 
вирішення управлінських задач, орієнтовиних  на розвиток аграрної галузі та регіональні особливості Сходу 
України. 
До розробки ОП були залучені А.Зінченко – директор Агенства регіонального розвитку Луганської області, Р. 
Марков - к.е.н, директор Луганського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських 
господарств, С. Літовченко  - директор 
ТОВ «КОРУМ СОРС», П. Самойлов - менеджер управління логістикою готової продукції ТОВ «КОРУМ ГРУП».
За пропозиціями роботодавців до складу обов’язкових дисциплін були включені дисципліни «Вusiness intelligence – 
основи  інформаційного аналізу діяльності підприємства», «Управління бізнес-процесами  та проєктами», з 
урахуванням сучасних вимог ведення бізнесу, для посилення  вивчення бізнес-процесів та  управління проектами 
збільшено кількість кредитів на ОК11 «Управління бізнес-процесами та проєктами». Проходження виробничої 
практики обов’язково здійснюється на виробництві. Дотримання інтересів роботодавців проходить через підготовку 
фахівців з менеджменту, працевлаштування випускників програми, здатних вирішувати практичні проблеми та 
складні спеціалізовані задачі щодо управління організаціями. 

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти як стейкхолдера у формулюванні цілей та програмних результатів ураховані 
наступним чином: 
щодо академічної спільноти університету – максимальна їх відповідність активізації викладацької діяльності для їх 
досягнення, точність формулювання для конкретизації результатів та інших визначальних складових освітніх 
компонентів; 
щодо академічної спільноти зовнішніх стейхолдерів – оптимальним баченням цього питання є створення умов для 
співпраці з представниками інших закладів вищої освіти, наукових установ. Враховується досвід та зв’язки із 
зовнішніми рецензентами та студентами-іноземцями. Оцінюються результати роботи ЕК щодо якості підготовки 
магістрів менеджменту для внесення пропозицій з удосконалення ОП. Проводилися консультації та обговорення з 
колегами кафедри менеджменту Таврійського державного агротехнологічного університету, про результати яких 
свідчить позитивна рецензія на ОП, яку надала – д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту С. 
Нестеренко (https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2020/recenz/073-m/1%20%281%29.pdf).

- 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. 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 
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розвитку спеціальності та ринку праці

Досягнення основної цілі та програмні результати навчання ОП корелюють з тенденціями розвитку спеціальності та 
ринку праці. ОП є одним з ключових елементів стратегії ЛНАУ, яка визначає пріоритетність співробітництва з 
державою, бізнесом та суспільством. Вітчизняні тенденції відновлення виробництва, формування суспільства 
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, побудови дизайну сучасних організацій. 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,  сприяє вивчення в переважній більшості 
обов’язкових компонент освітньої програми: ОК01Ділова іноземна мова, ОК02 Соціальна відповідальність, ОК04 
Фінансовий менеджмент, ОК05 BUSINESS INTELLIGENCE – основи інформаційного аналізу діяльності 
підприємства, ОК06 Публічне адміністрування, ОК07 Корпоративне управління, ОК08 Менеджмент організацій, 
ОК09 Управління змінами, ОК10 Управління якістю, ОК11 Управління бізнес-процесами та проєктами.
Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ЛНАУ: 
https://lnau.in.ua/official/?lang=ua

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

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.
В 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 06 Публічне 
адміністрування, ОК08 Менеджмент організацій, ОК09 Управління змінами, ОК10 Управління якістю/ 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 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних іноземних 
програм у сфері менеджменту, які спрямовані на формування та удосконалення іноземні вузи). 
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/katalog_osvitnih_program_magistriv_2.10.2020_tom_1_a_1.pdf), та 
НУ«Львівська політехніка», м. Львів зміст ОП 073 Менеджмент opraнізацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності) за 2020р. 
(https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/11/2/paragraphs/3433/opp073mag20208.PDF)
Розглядався зміст ОП з менеджменту, для здобувачів вищої освіти навчання в університеті Літви, м. Каунас 
(Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania) https://www.vdu.lt/en/study/program/show/287/ 
Вивчався досвід підготовки магістрів з менеджменту (термін навчання, компетенції)
Latvia University of Life Sciences and Technologies (Едгава,Латвія) Professional study programme – Business 
Management|LLU (https://www.llu.lv/en/business_management) 
Master Programs (Management, Sustainability Management) Private University Vienna Modul University 
(https://www.modul.ac.at/study-programs/graduate-programs)

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

Досягнення ПР, визначених Стандартом ВО за спеціальністю 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) 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 ОК з  ОП, матрицю забезпечення ПР відповідними ОК з ОП.
Згідно ОП «Менеджмент» опанування 13 ПР та набуття 7 ЗК і 10 СК забезпечуються за рахунок опанування 13 ОК 
ОП. Здобувачі мають можливість удосконалити свої знання та підвищити свій професійний світогляд в ЗВО за 
рахунок вивчення 8 вибіркових ОК з переліку дисциплін за вільним вибором здобувача.
Метою викладання ОК08 «Менеджмент організацій»  є оволодіння студентами теорією та практикою 
результативного управління організацією у мінливих умовах соціально-економічного оточення; інституційними 
оволодіння практичними знаннями та набуття практичних навичок із організації процесу управління змінами; 
формування належних практичних вмінь і навичок застосування універсального інструментарію розробки та 
реалізації універсальних проектів з метою досягнення ефективного існування та розвитку організації; формування 
системи знань з теорії та методології управління якістю; вивчення нормативно-правових, організаційних та 
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економічних питань щодо управління якістю. За  ОК08, ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та 
обґрунтовувати методи їх вирішення забезпечуються набуттям СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, 
місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати 
відповідні стратегії та плани. ПРН 3.  Проектувати ефективні системи управління організаціями  - СК 5. Здатність 
створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління. ПРН5. Планувати діяльність організації в 
стратегічному та тактичному розрізах - СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за 
якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани. 
ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних 
професійних груп та в міжнародному контексті - СК 5. Здатність створювати та організовувати ефективні 
комунікації в процесі управління. ПРН 12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією 
(підрозділом) - ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; СК 5. Здатність створювати та 
організовувати ефективні комунікації в процесі управління та СК 10. Здатність до управління організацією та її 
розвитком. ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення організації (підрозділу) - ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети та СК2. 
Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями 
розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.

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?

ОП розроблено на основі Стандарту вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) 
рівнем.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

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

66

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

24

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

Зміст ОП «Менеджмент» відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності. Обов’язкові компоненти 
освітньої програми - 66 кредитів ЄКТС (73,3%), вибіркові компоненти за вибором здобувача вищої освіти - 24 
кредити ЄКТС (26,7 %). ОП спрямована на забезпечення фундаментальної теоретичної і практичної підготовки 
професіоналів у галузі ефективного управління сучасною організацією. Освітні компоненти відповідають об’єкту 
вивчення – організаційна, управлінська, економічна, аналітична, консультаційна, експертна діяльність суб'єктів 
господарювання, науково-дослідна і педагогічна діяльність у сфері управління організаціями та їх підрозділами за 
невизначеності умов і вимог. Теоретичний зміст предметної області: поглиблене вивчення досягнень світової науки, 
практики, культури та професійної етики, сучасної методології наукових досліджень, аналіз функцій, методів, 
технологій управління організаціями та їх підрозділами під час розроблення інноваційних концепцій та систем. 
Зміст ОП відповідає методам, методикам та технологіям: загальнонаукові та специфічні методи дослідження; 
методи та інструменти наукового дослідження у сфері менеджменту; методики, технології та інструменти 
менеджменту (стратегічне управління, управління змінами, управління якістю, управління бізнес-процесами та 
проектами, корпоративне управління, тощо); інформаційно-комунікаційні технології управління організаціями та їх 
підрозділами. Зміст ОП відповідає інструментам та обладнанню: прогресивні інформаційні системи і технології, 
методичний інструментарій для організації та моделювання у сфері управління організаціями та їх підрозділами.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача відбувається через такі процедури: вільний вибір 
здобувачами вищої освіти вибіркових компонентів навчального плану; створення індивідуального плану здобувача; 
вибір теми кваліфікаційної роботи відповідно до інтересів здобувача; можливості участі у програмах закордонних 
практик. Формування індивідуальної освітньої траєкторії визначається такими документами університету: 
Положення про організацію освітнього процесу - http://lnau.in.ua/w3dd, 
Положення про проведення навчально-виробничих закордонних практик та стажувань - http://lnau.in.ua/068y, 
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Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором http://lnau.in.ua/31gg, у якому 
конкретизується процедура формування переліку вибіркових дисциплін, їх обрання й подальшого вивчення 
здобувачами; основні вимоги щодо здійснення здобувачами права вибору відповідають розділові Х, статті 62 Закону 
України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року.

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

Процедура забезпечення права здобувачів вищої освіти на вільний вибір дисциплін враховує особистісні освітні 
інтереси, дозволяє набути додаткових загальноосвітніх і соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим 
цілям програми, а також фахових компетентностей та сприяє підвищенню конкурентоспроможності та 
затребуваності здобувачів на ринку праці. Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем при формуванні 
індивідуального навчального плану, який розробляється на навчальний рік за результатами особистого вибору 
дисциплін в обсязі, не меншому за встановлений чинним законодавством, з урахуванням вимог ОП щодо вивчення 
її обов’язкових компонентів, а саме 24 кредити ЄКТС (26.7% від загального обсягу кредитів). Перелік вибіркових 
дисциплін та їх описи оприлюднюються на вебсайті університету у розділі «Студенту» (http://lnau.in.ua/199t). 
Профільні кафедри можуть використовувати різні форми презентації вибіркових дисциплін. Запис здобувачів на 
вибіркові дисциплін здійснюється в особистому кабінеті здобувача через автоматизовану систему управління 
навчальним процесом (http://lgnau.edu.ua/it/). Здобувачі реалізовують своє право вибору освітніх компонент не 
пізніше весняного семестру, який передує навчальному року (абітурієнти у перший місяць після зарахування на 
навчання).  Деканат узагальнює інформацію про вибір студентами дисциплін з урахуванням наповненості груп, і 
надає дані до навчального відділу для формування наказу на затвердження складу груп за дисциплінами та  
розрахунку обсягів навчального навантаження кафедр на наступний навчальний рік. Обрані освітні компоненти 
вносяться в індивідуальний навчальний план студента та є обов’язковими для вивчення. У разі поновлення або 
переведення здобувача перезарахування дисциплін здійснюється відповідно до Положення про порядок 
перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці  (http://lnau.in.ua/1t3d) на підставі заяви 
та академічної довідки студента. Дисципліни вільного вибору здобувача не вважаються академічною різницею. 
Перелік дисциплін за вибором щорічно оновлюється кафедрами з урахуванням кон'юнктури ринку праці, запитів 
роботодавців та рівня задоволеності здобувачів.

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

Практична підготовка є обов'язковою компонентою освітнього процесу, спрямована на формування спеціальних 
(фахових) компетентностей, відповідно до Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти ЛНАУ 
(нова редакція) http://lnau.in.ua/lg6p Відповідно до ОП «Менеджмент» передбачено проходження студентами 
виробничої практики у 2-му семестрі (5 тижнів).  Здобувачі за ОП мають можливість проходити ВП та стажування за 
кордоном, відповідно до Положення про проведення навчально-виробничих закордонних практик та стажувань. 
http://lnau.in.ua/068y.
Практична підготовка здобувачів проводиться під керівництвом викладача ЛНАУ та спеціаліста підприємства 
(організації) з фаху. Організацію виробничої практики забезпечує кафедра з метою інтеграції навчання з 
виробництвом. Зворотний зв’язок зі суб’єктами господарювання здійснюється у формі наданих відгуків на роботу 
здобувачів.  Отримані здобувачами під час практики компетентності сприяють підвищенню якості професійної 
підготовки та працевлаштування за фахом. 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 проекції на майбутнє працевлаштування; заключає угоди з підприємствами на 
проведення всіх видів практик, тощо 

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

Освітніми компонентами, що сприяють набуттю здобувачами ОПП соціальних навичок, є: «Соціальна 
відповідальність», (здатність розуміти та пояснювати сутність соціальної відповідальності,  набуття спеціальних 
знань, спрямованих вирішувати соціальні, екологічні, економічні проблеми, виходячи з національних і 
міжнародних інтересів); «Публічне адміністрування», «Менеджмент організацій», «Фінансовий менеджмент» 
(здатність брати на себе відповідальність у прийнятті управлінських рішень); «Корпоративне управління», 
«Управління якістю», «Управління змінами» (уміння працювати в критичних умовах та вирішувати конфлікти, 
своєчасно впроваджувати антикризові заходи); «Управління бізнес-процесами та проєктами», (здатність працювати 
в команді, розуміння deadline, креативність; навички логічно і критично мислити; вміння здійснювати професійну 
діяльність, керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм) і т. ін. В умовах євро-
інтеграційних процесів особливої актуальності набувають соціальні навички щодо вільного спілкування іноземною 
мовою, яку здобувачі вищої освіти опановують протягом двох семестрів першого та другого курсів навчання під час 
вивчення ділової іноземної мови.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

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

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

Сторінка 8



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, 
консультацій), самостійної роботи, підготовки та проходження контрольних заходів, на які розподіляються кредити, 
встановлені для навчальних дисциплін. Обсяг освітніх компонентів ОПП «Менеджмент» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти становить 90 кредитів ЄКТС і повністю відповідає фактичному навантаженню для здобувачів 
вищої освіти. У навчальному плані ОПП серед загального обсягу підготовки магістрів 76,7% - теоретичне навчання, 
8,3% – практична підготовка, 15% - підсумкова атестація у формі кваліфікаційної (дипломної) роботи магістра. 
Аудиторне тижневе навантаження за денною формою навчання при підготовці магістрів становить, як правило, 18 - 
26 год. Теоретичне навчання формують 66 кредитів ЄКТС обов’язкових компонент, 24 кредити ЄКТС – вибіркової 
складової,690 аудиторних годин та 1380 годин самостійної роботи. 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.

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 започатковують 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: -затвердження Положення про 
дуальну форму здобуття вищої освіти у 
ЛНАУ(https://www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Положення%20про%20дуальну%20форму%20навчання.pdf); - 
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

На 2020 рік.
http://lnau.in.ua/q6ku

на 2021 рік.
http://lnau.in.ua/2sq2

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

Умови вступу на спеціальність 073 «Менеджмент» СО «магістр» у 2020 році визначено Правилами прийому до 
ЛНАУ для здобуття вищої освіти в 2020 р. Прийом відбувається на підставі конкурсу.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються результати єдиного вступного 
іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови та результати фахового вступного випробування. Програма 
вступного іспиту формується щодо змістовних засад відносно початкових компетентностей вступника згідно 
програми його підготовки за попереднім ОР і затверджено рішеннями Вченої ради ЛНАУ. Зміст вступного іспиту 
визначається згідно фахових компетенцій відповідно до ОП та структурно-логічної схеми підготовки фахівців ОР 
бакалавр. Програми вступних випробувань є загальнодоступними і розміщено на сайті закладу 
(https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2021/PK/073%20Менеджмент.pdf). Вимоги стосовно навчання на місцях державного 
замовлення встановлюються МОН України.

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

  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 
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якому здобувач навчається на постійній основі. 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 індивідуальним навчальним планом здобувача визначається 
ЗВО.
Документи ЛНАУ, що регулюють питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО («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»http://lnau.in.ua/1t3d, розміщено на 
офіційному сайті ЛНАУ у відкритому доступі.

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

Практики застосування вказаних правил на ОП не було.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті у ЛНАУ, 
http://lnau.in.ua/kazl.
Для перезарахування РН, отриманих у неформальної освіті, здобувач подає заяву, копії документів про участь 
здобувача у заході декану факультету. Визнання РН передбачає  створення фахової комісії (ФК), яка рекомендує 
повне, часткове та відмову у зарахуванні РН на підставі розгляду документів, проведення співбесіди. ФК визначає 
змістовну відповідність результатів неформ. навчання та навчальної дисципліни. Здобувачу надається можливість 
ознайомитися з РНПД. У випадку відсутності підсумкової оцінки ФК проводить контрольний захід, оформлює 
протокол. Прийняте 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).
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 5 кредитів на 
магістерському рівні освіти на навч. рік. 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)

На відповідній ОП не проводилася процедуру визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

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. Під час навчання і викладання за ОП Менеджмент для здобувачів використовуються 
студентоцентрований, проблемно-орієнтований, професійно-орієнтований, комунікативний та міждисциплінарний 
підходи, ініціативне самонавчання. В освітньому процесі застосовуються наступні методи навчання: традиційні 
(лекції, практичні заняття, пояснення, бесіда, інструктаж, розповідь, самостійна аудиторна робота студентів;  
самостійна позааудиторна робота студентів; консультації; інтерактивні: лекції проблемного характеру, «відкритий 
мікрофон», дискусія, презентація, круглий стіл,
робота в малих групах. Відповідність програмних результатів навчання, методів навчання та оцінювання наведені в 
таблиці 3 додатку. Забезпеченню варіативності застосовуваних методів навчання сприяє широке використання 
учасниками освітнього процесу можливостей інформаційних систем хмарної платформи Office-365 та електронного 
модульного середовища навчального процесу Moodle та 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. 

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

В контексті органічного взаємозв’язку освітнього компонента і відповідних програмних результатів ОП студентам 
обґрунтовується доцільність обраних форм і методів навчання, розкривається їх сутність. Здобувачі вищої освіти 
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беруть безпосередню участь у розробці та обговоренні ОП, проходять анонімне опитування щодо задоволеності 
формами і методами навчання й викладання за ОПП за лисциплінами.
Аналіз результатів онлайн-опитування здобувачів щодо якості організації  освітнього процесу за ОП, що 
проводиться за курсами навчання, свідчить, що обрані НПП форми, методи навчання і викладання відповідають 
вимогам студентоцентрованого підходу.
Для забезпечення інформованості здобувачів про складові освітнього процесу використовується електронний ресурс 
Moodle (http://edu.lnau.in.ua/), системи Teams, Office 365  (http://office.com/),  електронна пошта, чати Telegram, 
веб-сайт ЛНАУ, сторінки в соціальній мережі Facebook, Instagram.
Моніторинг освітніх процесів проводиться шляхом анкетування студентів, який спрямовано на оцінювання рівня 
організації навчального процесу з метою виявлення можливих відхилень від діючих в університеті стандартів і 
нормативних документів, отримання зворотного зв’язку. Результати опитування здобувачів показали, що зміст 
(перелік компонентів, дисциплін) освітньої програми є достатнім для успішної роботи за фахом Стосовно 
очікування від ОПП з її змістом та шляхами реалізації - більшість здобувачів не змогла визначитись із однозначною 
відповіддю.

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

Забезпечення відповідності методів навчання і викладання на освітній програмі принципами 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 інституту (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/), ресурсі Teams. 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, в електронному вигляді (платформи Moodle) та ресурсі Teams.

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

Здобувачі вищої освіти заохочуються до виконання творчих робіт: участі в олімпіадах, конкурсах, конференціях. За 
виконання творчих робіт студенту можуть нараховуватися додаткові бали з відповідного освітнього компоненту. 
Результати досліджень оформлюються у вигляді презентацій, друкованих наукових робіт, тез доповідей, статей у 
наукових фахових виданнях. Науково-педагогічним працівникам та здобувачам вищої освіти було надано 
безкоштовний доступ до міжнародних наукометричних баз даних – Scopus та Web of Science. Студенти активно 
беруть участь у факультському студентському науковому гуртку «Сучасний маркетинг» https://lnau.in.ua/наукові-
гуртки/студентський-науковий-гурток-екон/?lang=ua, щорічній звітній науково-практичній конференції ЛНАУ, у 
науково-практичній конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Актуальні проблеми та наукові звершення 
молоді на початку третього тисячоліття». Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації 
«Менеджмент».
 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. Результати досліджень у даному 
напрямку використовуються при викладанні таких дисциплін, як «Управління змінами», «Менеджмент 
організацій», «Управління якістю», «Корпоративне управління». Результати досліджень студентів та викладачів, які 
сприяють поглибленому вивченню освітньої компоненти, впроваджуються в освітній  процес.
Організація науково-дослідної роботи студентів (НДРС) регламентується Положенням про наукове товариство 
студентів(слухачів), аспірантів,докторантів та молодих вчених ЛНАУ 
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennia_pro_naukove_tovarystvo_studentiv.pdf) 
За результатами роботи конференцій доповіді опубліковуються в електронних
виданнях студентських наукових конференцій (http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/).

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

На основі принципу академічної свободи викладач визначає, які наукові досягнення та сучасні практики слід 
пропонувати здобувачам під час навчання. Викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів і на основі сучасних 
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практик у педагогіці, оскільки активно співпрацюють із закладами середньої освіти, які не лише є базами практик 
для студентів ОП, а й організовують спільні науково-методичні проекти. 
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 «Управління змінами», так,  проходження курсу «Зміцнення 
викладання та організаційного управління в університетах», доцентом Сафронсько. І.М. було добавлено  до 
методичного комплексу відео матеріали з питань управління змінами. Участь у тренінгу «Агро-ІТ» (Мічківський 
С.М., СафронськаІ.М.) допомогла використовувати у процесі навчальних дискусій приклади та відеоматеріали по 
застосуванню сучасних ІТ на провідних аграрних  підприємствах України та закордоном, безпосередньо у США та 
Німеччини.
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 «Корпоративне управління», «Менеджмент організацій», «Управління 
якістю», «Публічне адміністрування», 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 чи наукове стажування; підвищення кваліфікації. Університетом укладено договори про 
співробітництво між ЛНАУ і закордонними ЗВО, науковими установами, зокрема інститутом журналістики та 
соціальної комунікації Вроцлавського університету, Institute of European Integration (Warsaw, Poland), 
Стамбульським університетом Сerrahpasa., Білоруським державним аграрним технічним університетом. Підписано 
меморандум про співпрацю з Каунаським університетом ім. Вітовта Великого (Литва). 
Орлова-Курилова О.В. зі здобувачем приймали участь у закордонних наукових конференціях, було опубліковано 
тези доповідей на конференціях (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., Наголюк А. Є., Кислюк Л.В. 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?

Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНАУ» (протокол № 3 від 04.03.2020) 
(http://lnau.in.ua/w3dd), Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів 
навчання (http://lnau.in.ua/xjov) контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв'язку у процесі навчання. 
Згідно з діючою в університеті системою комплексної діагностики знань студентів, з метою стимулювання 
планомірної та систематичної навчальної роботи, результати складання екзаменів, захисту практики оцінюються за 
національною (чотирибальною), уніфікованою рейтинговою  шкалою (“відмінно”(А), “добре”(В,С), 
“задовільно”(D,E), ”незадовільно”(FX,F) і 100-бальною системою, а заліків – за шкалою (“зараховано”(А,B,C,D,E), “не 
зараховано”(FX,F) і 100-бальною системою.
В ОПП застосовується 2 форми контролю – поточний  і підсумковий. 1. Поточний контроль – виконання завдань 
різних рівнів складності. Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, 
навичок проведення розрахункових робіт, здатність самостійно осмислити взаємозв'язки між елементами 
інформаційної системи, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентацію). Об'єктами 
поточного контролю знань здобувача є: – систематичність та активність роботи на практичних заняттях; – 
виконання завдань для самостійного опрацювання; – виконання завдань підвищеної складності. 2. Підсумковий 
контроль – виконання проекту в цілому і проблемних питань, творчих завдань, тестовий контроль різних ступенів 
складності. Завданням підсумкового контролю є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, 
логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння 
сформувати своє ставлення до певної проблеми) навчальної дисципліни тощо
 Поточний контроль проводиться викладачами під час аудиторних занять. Мета поточного контролю – визначення 
рівня досягнень програмних результатів навчання студента за: певним розділом (темою) робочої програми 
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дисципліни (тестування); практичними заняттями (експрес-контроль, контрольна робота або перевірка та захист 
індивідуального завдання); семінарськими заняттями (виступ з рефератом, у дискусії). 
При розподілі 100 балів з дисципліни:  поточний контроль знань – 60 балів,  підсумковий контроль– 40 балів.
Форми підсумкових контрольних заходів обираються для конкретних навчальних дисциплін під час розробки 
навчального плану ОП з урахуванням тих результатів навчання, які необхідно здобути студенту під час вивчення цієї 
дисципліни (дисципліни «Ділова іноземна мова», «Корпоративне управління»   залік, «Публічне адміністрування», 
«Методологія і методика економічних досліджень», «Соціальна відповідальність», «Фінансовий менеджмент», 
«BUSINESS INTELLIGENCE – основи інформаційного аналізу діяльності підприємства», «Управління змінами», 
«Управління якістю»  іспит).

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.
Критерії оцінювання регламентуються:
«Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНАУ» (протокол № 3 від 04.03.2020) (http://lnau.in.ua/w3dd)
 Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання 
(http://lnau.in.ua/xjov) 
Положенням про проведення практики здобувачів вищої освіти ЛНАУ (нова редакція) (http://lnau.in.ua/lg6p)
Положення про проведення навчально-виробничих закордонних практик та стажувань(http://lnau.in.ua/068y)
Порядок проведення атестації здобувачів з використанням дистанційних технологій 
навчання(http://lnau.in.ua/n28z)

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

Перше знайомство із формами контрольних заходів та критеріями оцінювання здобувач вищої освіти отримує при 
презентації ОПП.
Ведучий викладач на початку вивчення освітнього компонента доводить до відома студентів критерії оцінки знань 
та форми контрольних заходів.
Критерії оцінки та розподіл балів за темами міститься у робочій програмі дисципліни яка є у вільному доступі 
здобувачів вищої освіти на сайті кафедри та ЛНАУ.
При усному поточному оцінюванні знань студентів на заняттях і консультаціях викладач повідомляє оцінку .
При тестуванні оцінка виводиться на монітор з вказівкою вірних та невірних відповідей.
З метою аналізу інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти вона обов’язково збирається і аналізується при анонімних опитуваннях здобувачів вищої освіти. 
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)?

Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 073 
«Менеджмент» для другого (магістерського)рівня, затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і 
науки України від 10.07.2019 р. № 959 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/073-menedzhment-
magistr.pdf.) 
Відповідно до якого атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна 
робота має передбачати розв’язання складної задачі або проблеми в сфері менеджменту, що потребує здійснення 
досліджень та характеризується комплексністю і
невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів економічної науки.
Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Кваліфікаційна робота 
зберігається у репозитарії ЛНАУ (https://lnau.in.ua/електронний-репозитарій-dspace/?lang=ua).

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. (http://edu.lnau.in.ua/) та 
безпосередньо на сайті lnau.in.ua
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Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Згідно Порядку організації і проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у ЛНАУ заліково-
екзаменаційна сесія проводиться за затвердженим розкладом. Викладачі зобов'язані приймати у здобувачів заліки, 
та екзамени в аудиторіях та в терміни, визначені розкладом заліково-екзаменаційної сесії. Перевіряти організацію 
проведення заліків, диференційованих заліків чи екзаменів мають право співробітники навчального відділу.
Застосування процедур запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на ОП не було. З метою моніторингу 
дотримання членами спільноти ЛНАУ моральних та правових норм розроблено Положення про академічну 
доброчесність студентів та науково-педагогічних працівників ЛНАУ(http://lnau.in.ua/w8iq), Порядок запобігання та 
врегулюванн5і конфлікту інтересів у 
ЛНАУ(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Порядок%20запобігання%20та%20врегулювання%20конфлікту%20інтер
есів%20у%20ЛНАУ.pdf),  створено Комісію з етики  (Наказ №247 від 30.09.2019 р.), яка наділяється правом 
одержувати і розглядати заяви про порушення питань етики та академічної доброчесності, надавати пропозиції 
адміністрації університету щодо притягнення до академічної відповідальності. яка працює відповідно до Положення 
про комісію з питань академічної доброчесності. Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви про 
порушення питань етики та академічної доброчесності з боку викладачів і здобувачів, надавати пропозиції 
адміністрації Університету щодо притягнення до академічної відповідальності.

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

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ здобувач вищої освіти має право на 
оскарження дій органів управління Університету. У випадку незгоди з оцінкою на захисті атестаційної роботи 
здобувач має право подати апеляцію на ім’я ректора. Апеляція подається після оприлюднення оцінок з обов’язковим 
повідомленням завідувача кафедри. У випадку надходження апеляції наказом ЛНАУ створюється комісія для її 
розгляду. Головою комісії призначається проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, членами комісії є 
завідувач кафедри та представник юридичного відділу. Комісія розглядає апеляції з приводу порушення процедури 
проведення контрольних заходів протягом трьох календарних днів після їх подання. У випадку встановлення 
комісією порушення процедури проведення атестації, яке вплинуло на результати оцінювання, комісія пропонує 
ректору скасувати відповідне рішення і провести повторне засідання екзаменаційної комісії у присутності 
представників комісії з розгляду апеляції. Протягом періоду здійснення освітньої діяльності випадків оскарження 
процедури та результатів проведення контрольних заходів серед здобувачів ОПП 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 ОПП Менеджменті 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 
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заміни символів і літер в тексті, а також на зворотну автоматичну підстановку в текст правильних символів і пошук 
на плагіат модифікованої версії. В 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 системі UNICHECK, яку здійснює відповідальна особа за академічну 
доброчесність у ЛНАУ, координатор системи. У разі негативного висновку онлайн-сервісу UNICHECK робота 
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 доброчинності, запобігання академічного плагіату 
передбачає: розробку та розповсюдження методичних матеріалів, що містять вимог 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 інституту 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: Університету, факультету, інституту, які діють 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. Всі 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 стейкголдерами,  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".
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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 
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 у ХНАДУ, з яким ЛНАУ уклав відповідну угоду. 
Проф. розвитку сприяє проведення науково-методичних семінарів, тренінгів, тематика яких носить актуальний 
характер («Сучасні методи та технології викладання в Університеті», «Академічна доброчесність», «Агро-ІТ»). 
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 раз на рік на сайті ЛНАУ. Викладачі кожного року проводять відкриті заняття, результати 
яких обговорюються на засіданнях кафедри. Кожного семестру викладачами кафедри проводяться 
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?

Освітня діяльність з підготовки здобувачів ОПП Менеджмент забезпечується матеріально-технічною базою ЛНАУ, 
яка відповідає ліцензійним вимогам. ЛНАУ має розвинуту соціальну інфраструктуру. Фінансові, матеріально-
технічні ресурси, навчально-методичне забезпечення ОПП є достатніми для досягнення визначених ОПП цілей та 
програмних результатів навчання. ЛНАУ забезпечує достатню кількість навчальних приміщень. У ЛНАУ є: 
оздоровчо-спортивний центр, бібліотеки, читальна зала. Здобувачі ОПП мають вільний доступ до фондів та 
електронних каталогів наукової бібліотеки.  Заняття проводяться в обладнаних сучасними технічними засобами 
аудиторіях. На кафедрі є комп’ютерна техніка з доступом у мережу Internet. В університеті обладнано Центр 
інформатики з 3 комп’ютерними класами. Студенти проживають у 2 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 Навчально-методичне забезпечення ОПП 
гарантує досягнення визначених її цілей та програмних результатів.
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Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище Університету дозволяє максимально задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти: 
- 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; 
- активна громадянська позиція реалізується завдяки організації дискусійних клубів, участі в соціальних заходах;
 Встановлено обладнання та програмне забезпечення (ПЗ) лабораторії «Дистанційна освіта та формування ІКТ – 
компетенцій співробітників у тимчасово переміщених університетах» (кім. 216, 215, спеціалізовані мультимедійні 
засоби: телевізор, камери, мікрофони, освітлення, комп‘ютерна техніка, ПЗ) для підготовки відео матеріалів та 
проведення дистанційних та змішаних занять в рамках гранту USAID «Підтримка дистанційного навчання для 
Луганського національного аграрного університету" .
Планується (підписано  грантову угоду) у 2022 року розгортання лабораторії комп'ютерного моделювання та 
інформаційних систем  (80371 євро), яка дозволить опанування сучасних ІТ , що передбачено проєктом ЄС 
«Вдосконалення вищої сільськогосподарської освіти у Східній Україні» (AHEADEU)».

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. В зв’язку з 
пандемією COVID-19 в ЛНАУ вжито заходи щодо запобігання та розповсюдження захворювання:
термометрія, обов’язкова наявність засобів індивідуального захисту.

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, в особистому кабінеті, 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, 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 
сприяє 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.
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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 
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 і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій, які є доступними для всіх 
учасників освітнього процесу.
Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій регламентуються:
1) «Порядок запобігання та врегулювання конфліктіу інтересів у ЛугНАУ» http://lnau.in.ua/cbgz 
2) «Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням»(http://lnau.in.ua/4t0q)
З)Положення про опитування щодо якості освітньої діяльності (http://lnau.in.ua/5nmz);
4)Порядок проведення атестації здобувачів з використанням дистанційних технологій 
навчання(http://lnau.in.ua/n28z).
5) Положення про запобігання та протидію булингу.http://lnau.in.ua/uyrk  
Процедурні питання протидії корупції регламентовані у нормативно-розпорядчих документах, Закон України про 
запобігання корупції (http://lnau.in.ua/5kdr), Антикорупційна програма (http://lnau.in.ua/b8ws ),
 План заходів з питань протидії проявам корупції» (http://lnau.in.ua/c652)    - 2021, (http://lnau.in.ua/q8pg   - 2020); у 
ЛНАУ.
Антикорупційна програма містить загальне положення, яке торкається сфер застосування та кола осіб, 
відповідальних за її реалізацію; перелік антикорупційних заходів; норми професійної етики працівників; порядок 
звітування та здійснення нагляду, контролю щодо дотриманням дії цієї програми.
Освітня діяльність ЗВО базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, 
рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації; відкритості та прозорості. 
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 ОПП 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). Здійснення 
моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 
регламентується згідно «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?

Моніторинг та удосконалення ОП відбувається з метою забезпечення відповідності встановленим цілям діяльності, 
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а також потребам студентів, суспільства в цілому. В результаті такого перегляду відбувається щорічне або за 
необхідності (поточні зміни у законодавстві, новинки/відкриття (асортимент, технології, техніка); наукові 
дослідження у певній галузі) оновлення програм та освітніх компонентів робочих програм, кваліфікаційних 
екзаменів, практик і, в цілому, вдосконалення ОП. 
Відповідно до Положення про освітніх програм ЛНАУ перегляд ОП повинен відбуватись не частіше одного разу на 
рік, але не рідше, ніж раз на п’ять років. У результаті такого перегляду має здійснюватися вдосконалення програм на 
основі рекомендацій, відгуків пропозицій стейкхолдерів. Також під час перегляду ОП повинні братися до уваги 
результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції, сформульовані під 
час попередніх акредитацій цієї та інших ОП). Відповідно до Положення зміни до ОП за подання гаранта ОП та 
завідувача випускової кафедри (кафедр) ухвалюється Вченою ЛНАУ та затверджуються ректором ЛНАУ. Про будь-
які зміни, як заплановані, так і реалізовані упродовж цього процесу, інформуються усі зацікавлені сторони, зокрема, 
розміщенням проекту ОП на сайті не менш як за місяць до затвердження. 
НПП кафедри впроваджуються передові методи викладання спеціальних дисциплін, спрямувані на інноваційні 
підходи при розв’язанні складних задач, що виникають у спеціалізованих сферах професійної діяльності. 
Враховуються пропозиції роботодавців.
Про будь-які дії, заплановані або вжиті як результат удосконалення, інформуються всі зацікавлені сторони. 
Регулярний моніторинг та вдосконалення ОП у процесі її реалізації організовує керівник робочої 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 зворотнього зв’язку з НПП, студентами,  
випускниками, партнерами та роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку спеціальностей та потреб 
суспільства. 
Освітня програма «Менеджмент» переглядалася у 2019/2020 н. р. (протокол вченої ради № 11 від 30 червня 2020 
р.). Зокрема, були внесені зміни: переглянули фокус ОП, особливості, визначені основні вектори програми, а саме 
поглиблення вивчення інформаційних технологій систем і методів прийняття рішень, аграрної галузевої 
направленості, регіонального аспекту. Переглянуто перелік обов’язкових компонент ОП, додано для вивчення нові 
дисципліни: «BUSINESS INTELLIGENCE – основи інформаційного аналізу діяльності підприємства»; «Управління 
бізнес-процесами  та проєктами». В навчальній дисципліні «Публічне адміністрування» запропоновано розлядати 
новий матеріал по особливостям 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

Відповідно до «Положення про опитування щодо якості освітньої діяльності» http://lnau.in.ua/5nmz в ЛНАУ

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

Діяльність студентського самоврядування регулюється «Положенням про студентське самоврядування ЛНАУ» від 
10.09.2015 http://vntu.edu.ua/images/sts.pdf Студенти є повноцінними партнерами у всіх процесах забезпечення 
якості ОП спеціальності 073Менеджмент 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 інші.
Отримана інформація доводиться до відома керівництва університету і разом зі студентським активом 
розробляються заходи забезпечення якості освітнього процесу. У процесі забезпечення якості ОП є невирішені 
питання, зокрема, багато студентських ініціатив не знаходять втілення через недостатність фінансування, 
наприклад, створення офісу студентського самоврядування у форматі креативного простору.

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 задля 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, а також роботи екзаменаційної комісії в цілому 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. В ЛНАУ така форма залучення роботодавців є традиційною та реалізується впродовж 
останніх 5 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.

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

Одним із пріоритетних напрямків роботи закладу вищої освіти є сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої 
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освіти та випускників. Прагнучі до саморозвитку, здобувачі вищої освіти мають змогу реалізувати свій потенціал в 
кращих підприємствах, установах, організаціях України. Заклад вищої освіти організовує та проводить заходи у 
формі семінарів, тренінгів, майстер-класів, ярмарку вакансій, що сприяє професійному розвитку здобувачам вищої 
освіти.
Університет тісно співпрацює з Державною службою зайнятості, якою проведено тренінгові програми щодо 
підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці, підтримки початківців в організації підприємницької 
діяльності, сприянні у підборі відповідної вакансії.
Випускники університету 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 із кращих здобувачів вищої освіти залишаються працювати в університеті чи 
продовжують навчання в аспірантурі.
Перспективним завданням є підтримка вже існуючих контактів з випускниками вишу та налагодження контактів з 
випускниками попередніх років шляхом створення Асоціації випускників ЛНАУ.

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 
булі виявлені та усунуті такі недоліки: - вимога науково-педагогічними працівниками, які забезпечують освітній 
процес за освітньої програмою, опрацювання здобувачами вищої освіти завеликого обсягу основних джерел 
інформації. Обсяг джерел було стандартизовано (до 2-5) у Порядку розробки робочої програми - застарілий та 
неадекватний сучасним інформаційним можливостям спосіб інформування здобувачів вищої освіти щодо змісту 
певної освітньої компоненти, вимог, які висуваються задля успішного набуття компетентностей. Було впроваджено 
обов’язкове використання науково-педагогічними працівниками в освітньому процесі Порталу навчальних ресурсів 
(h, на якому авторизований користувач отримує повний доступ до всіх навчально- методичних матеріалів за 
компонентами освітньої програми; - некоректне формування реєстру вибіркових освітніх компонентів (за 
принципом блоковості та обмеженням рівнів освітньої програми). За результатами обговорення на рівні керівників 
груп забезпечення спеціальностей сформовано оновлений підхід до формування їхнього переліку. 

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 в українських та іноземних університетах, де накопичений 
значний досвід підготовки фахівців за профільною спеціальністю з використанням нових технологій. 

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

На кафедрі менеджменту, права, статистики та економічного аналізу регулярно 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, методичній комісії 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 
навчальної роботи, вчена рада, навчальний відділ, Центр сучасних освітніх та інформаційних технологій, кафедри, 
факультет, студентське самоврядування(просування студентських ініціатив, участь у забезпеченні якості та 
прийнятті важливих рішень), Рада з якості вищої освіти.
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 (https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Statut_Luhansk_NAU.pdf) , 
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- Правила внутрішнього розпорядку для працівників ЛНАУ 
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Pravyla_vnutrishnoho_rozporiadku_Luhanskoho_NAU.pdf),
- Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ 
(https://www.lnau.in.ua/DOCS/ZahVid/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1
%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7_%D0%BE%D1%81%D0%B2_%D0%BF%D1%80.d
oc_compressed.pdf).
 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 
https://lnau.in.ua/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d1%82%d1%96%d0%bb-
%d0%b7%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d1%87-%d0%b7%d1%96-
%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b5%d1%80/?lang=ua

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

https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/OOP/%D0%9E%D0%9F%D0%9F%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%
D0%BD%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%B7%20%D0%BC%D0%B5
%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83.pdf?_t=1604925002

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
- отримання грантів від USAID для розвитку матеріально-технічного забезпечення, актуалізації навчально-
методичної бази для здобувачів ОП.
Слабкі сторони:
- недостатній рівень академічної мобільності, міжнародного співробітництва із закордонними університетами 
викладачів та здобувачів;
- 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?

Стратегічної метою ОП є формування гармонійної, кваліфікованої особистості та створення позитивного іміджу 
спеціальності 073 Менеджмент. Основними завданнями кафедри в межах розвитку ОП є: створення умов для 
ефективної освітньої діяльності; формування необхідного ресурсного та кадрового потенціалу для відкриття нових 
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спеціалізацій; розширення форм і методів проведення профорієнтаційної роботи, щодо набору та залучення 
випускників шкіл, технікумів та коледжів до навчання на спеціальності 073 Менеджмент. розвиток наукових шкіл, 
створених на кафедрі та залучення обдарованих випускників-магістрів до навчання в аспірантурі; створення 
можливостей для розширення наукових досліджень кафедри та впровадження результатів цих досліджень в 
навчальний процес. Реалізація освітньої програми має відбуватися послідовно через розробку, виконання та 
впровадження навчальних планів та робочих програм, з подальшим аналізом та внесенням змін і доповнень до них 
в установленому порядку.
Ключовим індикатором ефективної реалізації ОП має стати підвищення іміджу спеціальності 073 Менеджмент. як 
невід’ємної складової в підготовці інтелектуальних ресурсів країни та позитивні відгуки та рецензії громадських 
організацій та роботодавці щодо якості випускників спеціальності. Отже, стратегічними напрямками розвитку 
спеціальності є: продовження сформованого курсу на забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців 
згідно з вимогами галузевого стандарту освіти та нових підходів до формування знань, вмінь та навичок у вимірі 
компетенцій за рівнями освіти і кваліфікації; актуалізація освітніх програм за участі зовнішніх експертів та 
студентів; забезпечення дотримання вимог стандартів вищої освіти, врахування результатів наукової діяльності 
викладачів виходячи з регіональних та корпоративних потреб роботодавців; зростання переліку вибіркових 
дисциплін та практики їх попередньої презентації студентам та прийняття концепції «вільної траєкторії» у виборі 
студентами дисциплін; участь студентських органів самоврядування у формуванні вибіркової складової освітніх 
програм, організації науково-навчального процесу, оцінюванні його якості, адаптації першокурсників до системи 
навчання; підвищення якості навчально-методичного забезпечення, наукоємності та професійного спрямування 
дисциплін; 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.
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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

ОК 01. Ділова 
іноземна мова 

навчальна 
дисципліна

ОК 01 Ділова 
іноземна мова.pdf

vt1oTaCKwaij81qeNU
s43+usWyzGqN+5fv

w60H07cCQ=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

ОК 02. Соціальна 
відповідальність

навчальна 
дисципліна

ОК 02 Соціальна 
відповідальність.pd

f

P+oXXkO2LSztXMd
3wAMWlbIY2tewf22

hmcVlajII4L0=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

ОК 03. Методологія і 
методика наукових 
економічних 
досліджень

навчальна 
дисципліна

ОК 03 Методологія 
і методика 

наукових 
економічних 

досліджень.pdf

jTGhIuAGqsGolsuCx
fpzDGz9e4+2OaBOK

RrMsUgyxLs=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

ОК 04.Фінансовий 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

ОК 04 Фінансовий 
менеджмент.pdf

uoWYzLC13gWnUoA
IZZHEtzkL9qGStTA
KQcqs2KHEAhY=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

ОК 05.Вusiness 
intelligence – основи  
інформаційного 
аналізу діяльності 
підприємства

навчальна 
дисципліна

ОК 05 BUSINESS 
INTELLIGENCE-

основи 
інформаційного 

аналізу діяльності 
підприємства.pdf

GR+uJO+TdtKf6gPs
DqK37D0V6HUNa8
MVk/R2hqpgyrU=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

ОК 06.Публічне 
адміністрування

навчальна 
дисципліна

ОК 06 Публічне 
адміністрування.p

df

xyHpiYN8Sv7UcFTJ
0mTsiMZ6wfMZ3XF

m3qXISC9PE5o=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

ОК 07.Корпоративне 
управління

навчальна 
дисципліна

ОК 07 
Корпоративне 
управління.pdf

NndzHI+nP8Go/tpx
wt9a+k562u3SOQuw

jpu8gwQTlEE=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

ОК 08.Менеджмент 
організацій

навчальна 
дисципліна

ОК 08 
Менеджмент 
організації.pdf

rw4/NT3sjbWxNrn3
bCJHmSyhf0R2TC32

+WyzAOWS+1k=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

ОК 09.Управління 
змінами

навчальна 
дисципліна

ОК 09 Управління 
змінами.pdf

hyJ7p8S6Gi6NNP9vl
83Gzv0mGia+kIxPu1

Mjvo09KJM=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

ОК 10.Управління 
якістю

навчальна 
дисципліна

ОК 10 Управління 
якістю.pdf

nF2PeEelPb4Q9GHx
Yv2ddj0kCCpawRTQ

6mAKpnZF+IM=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

ОК 11.Управління 
бізнес-процесами  та 
проєктами

навчальна 
дисципліна

ОК 11 Управління 
бізнес-процесами 

та проєктами.pdf

b4Nyg3GiyAi6xVqW
YaJraETK1HcaBFAS

ZQ1dkvCaNH8=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

ОК 12.Виробнича 
практика

практика ОК 12 Робоча 
програма 

виробничої 
практики.pdf

zOMfKr5yvpdLdsne+
yDqjgwBjjfawx6lj98Q

+yZ7N0A=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

ОК 13. Підготовка і 
захист кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

ОК 13 Підготовка і 
захист 

кваліфікаційної 
роботи (1).pdf

kZtNxHekZbfFlM53d
/8bPLjgvxdzcYoWd7

vTwYElZ54=

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

195450 Наголюк 
Олена 
Євгенівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економічний

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2012, 
спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 

магістра, 
Національна 

юридична 
академія 

України імені 
Ярослава 

Мудрого, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 025103, 
виданий 

22.12.2014

6 ОК 
11.Управління 
бізнес-
процесами  та 
проєктами

Академічна 
кваліфікація:
1. Національна 
юридична академія 
України імені 
Ярослава Мудрого, у 
2011 році за 
спеціальністю 
«Правознавство», 
присвоєно 
кваліфікацію юрист 
(магістр), диплом ХА 
№40769554 від  9 
червня 2011р.
2. Луганський 
національний 
аграрний університет 
у 2012 році за 
спеціальністю «Облік і 
аудит» та здобула 
кваліфікацію 
спеціаліста з обліку і 
аудиту диплом АН № 
44033495 від  18 
грудня 2012р.
3. Кандидат 
юридичних наук, 
12.00.07 - 
Адміністративне 
право і процес; 
фінансове право; 
інформаційне право, 
тема: «Органи 
місцевого 
самоврядування 
України як суб’єкти 
бюджетного права», 
ДК № 025103 від 
22.12.2014 р.
Підвищення 
кваліфікації:
- Academy of 
Management and 
Adminisration in Opole, 
Poland, on April 19-26, 
2017, Course of 
Psychopedagogy of 
Creativity (Certificate of 
Completion #296-C, 
April 26, 2017).
Основні публікації:
1. Наголюк О.Є., 
Співак С.І., Монаєнко 
А.О. Органи місцевого 
самоврядування 
України як суб’єкти 
бюджетного права/– 
Харків: 2017. – 204 
с.Монографія.
2. Наголюк О.Є. 
Modern Management: 
Logistics and 
Education. // О.Є. 
Наголюк С.І. Співак, 
О.В. Прокопенко /  
Monograph.Opole: The 
Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole, 2018. – 177- 179.  
3. Наголюк О.Є. 
Перспективи розвитку 



баз даних в економіці. 
Збірник наукових 
праць./ Проблеми 
системного підходу в 
економіці/ 
Національний 
авіаційний 
університет.- Київ:-
2018.- «№ 3(2) С. 130–
134. Фахове видання.
4. Наголюк О.Є. 
Особливості 
антикризового 
управління в умовах 
економічної 
нестабільності/ 
Міжнародний 
науковий журнал 
«Інтернаука» Київ: 
2017. №7(7). С. 52–56.  
Фахове видання.
5. Наголюк О.Є. 
Управління стратегії 
забезпечення 
розвитку 
підприємства. Вісник 
ХНТУСГ Економічні 
науки. 2019. № 200. С. 
157-163. Фахове 
видання.
6. Наголюк О.Є. 
Формування
 кокурентних переваг 
в системі менедменту 
підприємств. Вісник
 ХНТУСГ Економічні 
науки. 2019. №3. С. 53 
– 61. Фахове видання.
8. Наголюк О. Є. 
Тенденції розвитку 
бізнес - аналітичних 
процесів // 
Український журнал 
прикладної 
економіки. Тернопіль, 
2020. Том 5. – № 1. – 
С. 304–311. Фахове 
видання.
9. Ihor, K., Larysa, V., 
Anatoly, L., Olena, L., 
Iryna, S., Мykola, Z & 
Olena, N. (2020). 
Adaptive accounting of 
production activities of 
transnational 
companies under the 
conditions of 
globalization. 
Accounting, Vol 6(6), 
913-922. Scopus. 
10. Наголюк О.Є. 
Визначення суб’єктів 
бюджетного права та 
бюджетних 
правовідносин / О.Є. 
Наголюк. // Тези 
доповідей звітної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету, м. 
Харків, 21-23 лютого 
2017. - С.149–150.
11. Наголюк О. Є. 
Формування місцевих 
бюджетів України в 
умовах 
децентралізації  / О. 
Є. Наголюк. // 



Збірник матеріалів 
Звітної науково-
практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету, м. 
Харків, 28лют.- 01 
берез. 2019 р.– С. 216-
217.
12. Наголюк О. Є. 
Юридична 
відповідальність за 
порушення 
податкового 
законодавства // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Сучасний маркетинг: 
стратегічне 
управління та 
інноваційний 
розвиток» до 90-річчя 
заснування ХНТУСГ, 
м. Харків, 30 квітня 
2020р. - С. 163-164.
13. Наголюк О. Є. Суть 
бюджетного права та 
його система // 
Матеріали звітної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету ( 26 лют. 
2020р.) – Харків:ФОП 
Бровків О.В.- 2020.- 
С.227. 
14. Наголюк О. Є. 
Адміністративна 
відповідальність за 
правопорушення в 
сфері економіки // 
Матеріали звітної 
науково-практичної 
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ДK 021372, 
виданий 

10.12.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
016963, 
виданий 

19.04.2007

20 ОК 
06.Публічне 
адмініструванн
я

Академічна 
кваліфікація:
1. Харківський 
сільськогосподарськи
й інститут ім. 
В.В.Докучаєва, 
спеціальність 
«Економіка та 
організація 
сільськогосподарськог
о виробництва», 
кваліфікація – 
економіст-організатор 
сільськогосподарськог
о виробництва,  ЛВ № 



351008, 30.01.1985.
2. Кандидат 
економічних наук, 
08.07.02  Економіка 
сільського 
господарства і АПК
тема: «Економічні 
засади використання 
різних за якістю 
земель в 
сільськогосподарських 
підприємствах»,
ДК № 021372, 
10.12.2003 р
3. Доцент кафедри 
статистики та 
економічного аналізу, 
12ДЦ № 016963, 
19.04.2007 р
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.
Сумський державний 
університет, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
№05408289/0510-20 
тема: «Організація 
дистанційного 
навчання в закладах 
освіти з 
використанням 
навчальної 
платформи Moodle»», 
від 25.05.2020 року.

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.Англійська мова: 
навчальний посібник/ 
Л.В. Герман, І.М. 
Сафронська, К.О. 
Утенкова, І.В. Шульга 
/ Посібник для 
студентів-магістрантів 
спеціальності 
071»Облік і 
оподаткування» Х.: 



ХНАУ, 2017.-165 с.
3.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.
4.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).
5.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
6. 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
7. 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.
8. 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)
9. 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
10. 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
11. 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.
12.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.
13. 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
14. 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.
15. Yeshchenko M., 
Safronska I. The 
current state of 
corporate management 
in Ukraine.
//The 6 th 
International scientific 
and practical 
conference “Actual 
trends of modern 
scientific research” 
(January 17-19, 2021) 
MDPC Publishing, 
Munich, Germany. 
2021. Р.604-606
https://sci-
conf.com.ua/wp-
content/uploads/2021/
01/ACTUAL-TRENDS-
OF-MODERN-
SCIENTIFIC-
RESEARCH-17-
19.01.21.pdf

Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
відповідає підпунктам 
1, 3, 8, 10, 11, 13, 15, 17.

370048 Мічківський 
Сергій 
Миколайови

Доцент, 
Суміщення

Факультет 
економічний

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014729, 

18 ОК 05.Вusiness 
intelligence – 
основи  

Академічна 
кваліфікація:
1. Донецький 



ч виданий 
12.06.2002, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

022430, 
виданий 

19.02.2009, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
003901, 
виданий 

10.11.2004

інформаційног
о аналізу 
діяльності 
підприємства

державний 
університет, 1997, 
диплом спеціаліста, 
кваліфікація: 
«Математик» за 
спеціальністю 
«Прикладна 
математика», ЛВВЕ 
№ 009955 від 
27.06.1997р.
2. Кандидат 
економічних наук, 
08.03.02 – економіко-
математичне 
моделювання, диплом 
ДК № 014729 від “12” 
червня 2002 р. (тема 
кандидатської 
дисертації: 
«Моделювання 
системи управління 
соціально-побутовою 
сферою діяльності 
ВНЗ, що функціонує в 
трансформаційній 
економіці України»)
3. Доцент кафедри 
прикладної 
математики і теорії 
систем управління, 
атестат 12ДЦ № 
022430 від “19” 
лютого 2009р.
4. Старший науковий 
співробітник зі 
спеціальності 
економіко-
математичне 
моделювання, атестат 
№ АС № 003901 від 10 
липня 2004 р. 
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.

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 ОК 
04.Фінансовий 
менеджмент

Академічна 
кваліфікація:
1. Кам’янець-
Подільський 
сільськогосподарськи
й інститут, 
«Бухгалтерський 
облік та аналіз 
господарської 
діяльності в 
сільському 
господарстві», 
економіст з 
бухгалтерському 
обліку, 1984 р., ЛВ 
№346157, 26.07.1984р.  
2. Кандидат 
економічних наук; 
08.06.02 – 
Підприємництво, 
менеджмент та 
маркетинг, 
тема «Управління 
економічним ризиком 
при розробці та 
реалізації проектів», 
ДК №003347, 
12.05.1999р.
3. Доцент кафедри 
організації 
сільськогосподарськог
о виробництва  та 
агробізнесу, 2004 р., 
02ДЦ №3000702, 
19.02.2004р.
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 публікаці:
1. Наголюк О.Є., 
Монаєнко А.О., Співак 
С.І. Органи місцевого 
самоврядування 
України як суб’єкти 
бюджетного права: 
Монографія. – Харків: 
2017. – 204 С.
2. Співак С.І. 
Управління 
логістичними 
процесами. Функції та 
класифікація 
логістичних потоків./ 
С. І. Співак, О.Є. 
Наголюк, О.В. 
Прокопенко //  
Modern Management: 
Logistics and 
Education. 
Monograph.Opole: The 
Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole, 2018. – Р. 177- 
179. 
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. Spivak S. 



Harmonization of land 
management in 
domestic agricultural 
sector with 
globalization prospects 
/ S.  Spivak,  M. Zos-
Kior, O. Goloborodko, 
O. Zerniuk // 
Innovative potential  Of 
the national economy: 
The implementation of 
priority the 
implementation of  
priority: [Monograph] / 
Under  the  general 
editorship of 
Raimbekov – Astana:  
L.N. Gumilyov Eurasian 
National  University, 
2017. – Р. 192-210
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. Сутність 
інноваційно-
інвестиційного 
розвитку підприємств 
в сільському 
господарстві// 
Матеріали звітної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету ( 26 лют. 
2020р.) – Харків:ФОП 
Бровків О.В.- 2020.- 
С.260-262
7.  Співак С.І., Бабко 
Н.М., Науменко І.В. 
Особливості 
маркетингових 
комунікаціи в 
інформаціи них 
мережах / С. І. Співак, 
Н.М. Бабко, І.В. 
Науменко, // 
Українськии журнал 
прикладної 
економіки. – 2020. – 
Том 5. – № 1. – С. 
297–303. 
 8. Spivak S. Theoretical 
fundamentals of 
formation of 
organizational and 
economic mechanism of 
land resources 
management /  S. 
Spivak, Ye. Spivak, V. 
Sevryukov //  Collective 
monograph -  Prague, 
2020.- Р. 180-185
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
відповідає підпунктам 
8, 13, 16, 18.

132373 Кочетков Професор, Факультет Диплом 37 ОК 03. Академічна 



Олексій 
Васильович

Основне 
місце 
роботи

економічний бакалавра, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

205 Лісове 
господарство, 

Диплом 
спеціаліста, 

Ворошилоград
ський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1977, 
спеціальність:  
економіка та 
організація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 018941, 

виданий 
29.05.1985, 

Атестат 
доцента ДЦ 

002153, 
виданий 

03.12.1987, 
Атестат 

професора ЛП 
0000019, 
виданий 

29.11.2001

Методологія і 
методика 
наукових 
економічних 
досліджень

кваліфікація:
1.Ворошиловградськи
й 
сільськогосподарськи
й інститут, 
спеціальність 
«Економіка та 
організація сільського 
господарства», 
кваліфікація – 
економіст-організатор 
сільськогосподарськог
о виробництва,  Б-1 № 
587940, 27.01.1977.
2. Луганський 
національний 
аграрний університет, 
кваліфікація – ступінь 
вищої освіти бакалавр 
спеціальність «Лісове 
господарство», В19 
№180408 від 
27.06.2019 р.
3. Кандидат 
економічних наук, 
08.00.04 Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності.,
тема: «Підвищення 
економічної 
ефективності 
вирощування 
кукурудзи на 
південному сході 
України»,
ЭК № 018941, 
29.05.1985 р
3.Професор кафедри 
статистики та 
економічного аналізу 
12ПР № 010462, 
28.04.2015 р
4. Підвищення 
кваліфікації: 
-НААН України ННЦ 
«Інститут аграрної 
економіки», свідоцтво 
№16/048, 
26.05.2016р;
-Заклад освіти 
«Білоруський 
державний аграрний 
технічний 
університет», 
свідотство, 26.05.2018.  
-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. Кочетков О. В.,  
Кобилкін О. М, 
Кобилкіна С. В., Ю. Г. 
Бережна Ю. Г., 
Марков Р. В., 
Брагінець. А. М. За 
ред.. проф. О. В. 
Кочеткова. 



Стратегічний аналіз : 
навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. усіх 
спец. /– 3-є вид., 
випр.. – Київ : 
Кондор-Видавництво , 
2017. -  412 с.
2. Кочетков А. В., 
Гончаренко С. И. 
Инновационные 
аспекты развития 
АПК Украины // 
Актуальные проблемы 
формирования 
кадрового потенциала 
для инновационного 
развития АПК : 
материалы 4-й 
Международной 
научно-практической 
конференции (Минск, 
5-6 октября 2017 г.) / 
редкол.: Н. Н. 
Романюк [и др.]. – 
Минск, БГАТУ, 2017. – 
412 с. 
3. Кочетков О. В., 
Гончаренко С. І., 
Кочетков Ю. О. 
Детермінанти 
виробництва біогазу в 
контексті сталого 
розвитку 
землеробства 
аграрних підприємств 
// Збірник наукових 
праць ТДАТУ. Серія: 
Економічні науки. 
2018. № 1. (фахова 
стаття)
4. Економічний аналіз 
: навчально-
методичний посібник 
. / І. М. Сафронська, 
Ю. С. Пеняк, О. С. 
Ментей, Кочетков О. 
В., Горкавий В. К. – 
Луган. нац. аграр. ун-
т. – Х., 2018. – 509 с. 
5. Кочетков О. В., 
Матичак П. П., 
Васюренко Л. В. 
Вдосконалення 
системи і організації 
обліку оплати праці на 
підприємстві як 
елемент підвищення 
ефективності 
виробництва // 
Збірник матеріалів 
звітної науково-
практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету (Харків 
20-23 лютого 2018 р.) 
/ Луганський 
національний 
аграрний університет. 
– Харків: 
Видавництво 
«Стильна 
типографія», 2018. – 
260 с.
6. Кочетков О. В. 
Принципи і завдання 
процесу управління 
капіталізацією 
аграрних підприємств 



// Тези міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Соціально-
економічні проблеми 
розвитку бізнесу та 
місцевого 
самоврядування»: зб. 
матер. конференц. – 
Мелітополь: 
Видавничий будинок 
Мелітопольської 
міської друкарні, 
2018. – 455 с.
7. Кочетков А.В. 
Эффективность 
инновационной 
модернизации 
производства 
аграрных 
предприятий 
Украины. Сборник 
научных статей ХI 
Международной 
научно-практической 
конференции, 30-31 
мая 2019 г, Минск 
БГАТУ С. 219-223
8.KochetkovO.V..Germa
nenkoO.M.,OlkhovikO.
V. Factors in fluencing 
customers intention 
topurchase. Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. (м. 
Полтава 15 травня 
2019р): ФОП Пусан 
А.Ф., 2019. С. 119-120
9. Кочетков О.В. 
Стратегія управління 
розвитком аграрного 
сектору економіки. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
присвяченої 90-річчю 
економічної освіти в 
ХНАУ ім. В.В. 
Докучаєва (3-4 жовтня 
2019р.), Харків: ХНАУ, 
2019. – 268с. С. 67-71
10. Кочетков О.В., 
Афанасова Ю.О.  
Формування 
механізму управління 
ресурсним 
потенціалом аграрних 
підприємств. 
Економічний дискурс. 
Міжнародний 
економічний журнал. 
Випуск 2. 2020. - 
С.117-125.  (фахова 
стаття)  
11. Кочетков О.В., 
Афанасова Ю.О.  
Формування концепції 
та методу 
оптимального 
управління ресурсним 
потенціалом аграрних 
підприємств. Інститут 
бухгалтерського 
обліку, контроль та 
аналіз в умовах 
глобалізації. 
Міжнародний 
економічний журнал. 
Випуск 2. 2020. – 



С.127-136. (фахова 
стаття)
12. 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.
13. Кочетков О.В., 
Федичева Х. 
Організаційні 
передумови 
вдосконалення 
контрорлінгу, 
моніторингу і 
діагностики 
менеджменту 
аграрних 
підприємств. 
Економічний дискурс. 
Міжнародний 
економічний журнал. 
Випуск 3. 2020. С. 71-
79 (фахова стаття)
14. Кочетков О.В., 
Гончаренко С.І. 
Біоекономіка як 
напрям інноваційно-
інвестиційного 
розвитку аграрного 
сектору. Вісник ХНАУ 
ім.. В.В. Докучаєва. 
Серія «Економічні 
науки» № 1 2020. 
(фахова стаття)
15. Кочетков О.В., 
Афанасова Ю.О. 
Дослідження впливу 
часового фактору на 
оптимальний план 
управління ресурсним 
потенціалом 
аграрного 
підприємства Вісник 
ХНАУ ім.. В.В. 
Докучаєва. Серія 
«Економічні науки» 
№ 3 2020. (фахова 
стаття)
16. Кочетков О.В., 
Кочетков Ю.О., Зиза 
О.М. Управління 
оптимізацією 
сівозмін. Збірник 
матеріалів І 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції   
«Використання 
інформаційних 
технологій для 
оптимізації процесів 
виробництва 
сільськогосподарської 
продукції та 
управління 
підприємствами», (м. 
Слов’янськ, 11-12 
берез. 2021 р.) / 
Луган. нац. аграр. ун-
т. – Слов’янськ, 2021. 
– 267 с.
17. Кочетков О.В., 
Федічева Х..  



Контролінг, 
моніторинг та 
діагностика 
управлінської 
діяльності в  
формуванні потокової 
моделі організації 
аграрних 
підприємств. Інститут 
бухгалтерського 
обліку, контроль та 
аналіз в умовах 
глобалізації. 
Міжнародний 
економічний журнал. 
Випуск 3-4. 2020. – 
С.76-85. (фахова 
стаття)
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов: 
відповідає 
підпунктам: 2, 3, 4, 8, 
11, 13, 15, 16, 18.

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 ОК 02. 
Соціальна 
відповідальніст
ь

Академічна 
кваліфікація:
1. Харківський 
національний 
технічний університет 
ім. П. Василенка, 
спеціальність 
автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами, 
кваліфікація інженер 
з автоматизації та 
комп'ютерно-
інтегрованих 
технологій, ХА № 
26022744, 01.03.2005 
р.
2.Луганський 
національний 
університет, 
спеціальність 
економіка 
підприємства, 
кваліфікація 
спеціаліст з економіки 
підприємства, С16 № 
097215, 30.07. 2016 р
3. Кандидат наук із 
соціальних 
комунікацій, 27.00.03 
Книгознавство, 
бібліотекознавство, 
бібліографознавство, 
тема «Динаміка 
технологічно-
організаційного 
розвитку бібліотек у 
комунікаційному 
просторі України», ДК 
№ 018368 від 
21.11.2013 р.
4. Підвищення 
кваліфікації: 
Харківський 
національному 
технічному 
університеті ім. П. 
Василенка, 
03.09.2018р. по 05.03 
2019р., посвідчення 
00493741/472-21
5.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
6.Кислюк Л. В. 
Соціальна 
відповідальність 
бізнесу аграрних 
компаній України. 
Інфраструктура 
ринку.2021 № 51. 
URL: www.market-
infr.od.ua/uk/51-2021 



7. Кислюк Л. В. 
Практики 
корпоративної 
соціальної 
відповідальності в 
компаніях України: 
сучасний стан. 
Приазовський 
економічний вісник». 
№6 (23). C. 91-96 URL: 
http: 
//pev.kpu.zp.ua/vypusk
-6-2.3
 8. Кислюк Л. В. Цілі 
та напрями діяльності 
сталого розвитку 
вітчизняних 
агрохолдингів. 
Обліково-аналітичні й 
статистичні методи та 
моделі в 
оподаткуванні, 
бізнесі, економіці : 
збірник тез за 
матеріалами ХVI 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції. 
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соціальної 
відповідальності в 
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територій: теорія і 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 4. 
Обґрунтовувати 
та управляти 
проектами, 
генерувати 
підприємницькі ідеї

ОК 13. Підготовка і 
захист кваліфікаційної 
роботи

Практичний, наочний, 
проблемного викладу
матеріалу та дослідницький
метод.
Публічний захист з 
використанням презентації 
або ілюстративних 
матеріалів, які висвітлюють 
основні положення, 
пропозиції стосовно обраної 
тематики кваліфікаційної 
роботи.

Атестація:
Підсумковий публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи на засіданні 
екзаменаційної комісії
(доповідь, презентація та 
опитування)

ОК 12.Виробнича 
практика

Логічний, проблемний, 
дослідницький.
Робота з навчально-
методичною літературою та 
Інтернет- ресурсами, робота 
із звітністю підприємства, 
консультації, самостійна 
робота

Оцінка поточної роботи 
здобувачів: рівень знань, 
продемонстрований на 
практиці; активність під час 
проходження практики; 
результати виконання та 
захисту звіту проходження 
практики; 
підсумковий/семестровий 
контроль (залік)

ОК 11.Управління 
бізнес-процесами  та 
проєктами

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

ОК 07.Корпоративне 
управління

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

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

ПРН 1. Критично 
осмислювати, 
вибирати та 
використовувати 
необхідний 
науковий 
методичний і 
аналітичний 
інструментарій 
для управління в 
непередбачуваних 
умовах

ОК 13. Підготовка і 
захист кваліфікаційної 
роботи

Практичний, наочний, 
проблемного викладу
матеріалу та дослідницький
метод.
Публічний захист з 
використанням презентації 
або ілюстративних 
матеріалів, які висвітлюють 
основні положення, 
пропозиції стосовно обраної 
тематики кваліфікаційної 
роботи.

Атестація:
Підсумковий публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи на засіданні 
екзаменаційної комісії
(доповідь, презентація та 
опитування)

ОК 12.Виробнича 
практика

Логічний, проблемний, 
дослідницький.Робота з 
навчально-методичною 

Оцінка поточної роботи 
здобувачів: рівень знань, 
продемонстрований на 



літературою та Інтернет- 
ресурсами, робота із 
звітністю підприємства, 
консультації, самостійна 
робота

практиці; активність під час 
проходження практики; 
результати виконання та 
захисту звіту проходження 
практики; 
підсумковий/семестровий 
контроль (залік)

ОК 11.Управління 
бізнес-процесами  та 
проєктами

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

ОК 10.Управління 
якістю

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

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

ОК 09.Управління 
змінами

Традиційні: 
лекції;  практичні заняття;  
самостійна аудиторна 
робота студентів;  
самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації, мозкової атаки,  
аналіз конкретних ситуацій, 
дискусії.

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

ОК 05.Вusiness 
intelligence – основи  
інформаційного 
аналізу діяльності 
підприємства

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття 
(пояснення, бесіда, 
інструктаж, розповідь);
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентація, робота в малих 
групах, дискусія, круглий 
стіл

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

ОК 04.Фінансовий 
менеджмент

Традиційні: лекції; 
практичні заняття; 
самостійна аудиторна 
робота студентів;  
самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
«відкритий мікрофон», 
дискусія, робота в малих 
групах.

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

ОК 03. Методологія і 
методика наукових 
економічних 
досліджень

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 
есе і тез доповідей; 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).



ОК 07.Корпоративне 
управління

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

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

ПРН 2. 
Ідентифікувати 
проблеми в 
організації та 
обґрунтовувати 
методи їх 
вирішення

ОК 13. Підготовка і 
захист кваліфікаційної 
роботи

Практичний, наочний, 
проблемного викладу
матеріалу та дослідницький
метод.
Публічний захист з 
використанням презентації 
або ілюстративних 
матеріалів, які висвітлюють 
основні положення, 
пропозиції стосовно обраної 
тематики кваліфікаційної 
роботи.

Атестація:
Підсумковий публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи на засіданні 
екзаменаційної комісії
(доповідь, презентація та 
опитування)

ОК 12.Виробнича 
практика

Логічний, проблемний, 
дослідницький.
Робота з навчально-
методичною літературою та 
Інтернет- ресурсами, робота 
із звітністю підприємства, 
консультації, самостійна 
робота

Оцінка поточної роботи 
здобувачів: рівень знань, 
продемонстрований на 
практиці; активність під час 
проходження практики; 
результати виконання та 
захисту звіту проходження 
практики; 
підсумковий/семестровий 
контроль (залік)

ОК 11.Управління 
бізнес-процесами  та 
проєктами

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

ОК 09.Управління 
змінами

Традиційні: 
лекції;  практичні заняття;  
самостійна аудиторна 
робота студентів;  
самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації, мозкової атаки,  
аналіз конкретних ситуацій, 
дискусії.

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

ОК 08.Менеджмент 
організацій

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

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

ОК 07.Корпоративне 
управління

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

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
студентів по тематиці, усне 
опитування; 
тестування);підсумковий/се
местровий контроль (залік). 

ОК 03. Методологія і 
методика наукових 
економічних 

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 



досліджень - самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: презентації.

самостійні роботи у формі 
есе і тез доповідей; 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ПРН 3. 
Проектувати 
ефективні системи 
управління 
організаціями

ОК 03. Методологія і 
методика наукових 
економічних 
досліджень

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 
есе і тез доповідей; 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);підсумковий/се
местровий контроль (іспит).

ОК 02. Соціальна 
відповідальність

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентація, світове кафе, 
дискусія.

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

ОК 04.Фінансовий 
менеджмент

Традиційні: лекції; 
практичні заняття; 
самостійна аудиторна 
робота студентів;  
самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
«відкритий мікрофон», 
дискусія, робота в малих 
групах.

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

ОК 07.Корпоративне 
управління

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

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

ОК 09.Управління 
змінами

Традиційні: 
лекції;  практичні заняття;  
самостійна аудиторна 
робота студентів;  
самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації,  мозкової атаки,  
аналіз конкретних ситуацій, 
дискусії.

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

ОК 08.Менеджмент 
організацій

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

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

ОК 13. Підготовка і 
захист кваліфікаційної 
роботи

Практичний, наочний, 
проблемного 
викладуматеріалу та 

Атестація:Підсумковий 
публічний захист 
кваліфікаційної роботи на 



дослідницькийметод.Публіч
ний захист з використанням 
презентації або 
ілюстративних матеріалів, 
які висвітлюють основні 
положення, пропозиції 
стосовно обраної тематики 
кваліфікаційної роботи.

засіданні екзаменаційної 
комісії(доповідь, 
презентація та опитування)

ОК 12.Виробнича 
практика

Логічний, проблемний, 
дослідницький.
Робота з навчально-
методичною літературою та 
Інтернет- ресурсами, робота 
із звітністю підприємства, 
консультації, самостійна 
робота

Оцінка поточної роботи 
здобувачів: рівень знань, 
продемонстрований на 
практиці; активність під час 
проходження практики; 
результати виконання та 
захисту звіту проходження 
практики; 
підсумковий/семестровий 
контроль (залік)

ОК 11.Управління 
бізнес-процесами  та 
проєктами

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

ПРН 5. Планувати 
діяльність 
організації в 
стратегічному та 
тактичному 
розрізах

ОК 13. Підготовка і 
захист кваліфікаційної 
роботи

Практичний, наочний, 
проблемного викладу
матеріалу та дослідницький
метод.
Публічний захист з 
використанням презентації 
або ілюстративних 
матеріалів, які висвітлюють 
основні положення, 
пропозиції стосовно обраної 
тематики кваліфікаційної 
роботи.

Атестація:
Підсумковий публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи на засіданні 
екзаменаційної комісії
(доповідь, презентація та 
опитування)

ОК 11.Управління 
бізнес-процесами  та 
проєктами

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

ОК 10.Управління 
якістю

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

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

ОК 09.Управління 
змінами

Традиційні: 
лекції;  практичні заняття;  
самостійна аудиторна 
робота студентів;  
самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації, мозкової атаки,  
аналіз конкретних ситуацій, 
дискусії.

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

ОК 08.Менеджмент 
організацій

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

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
студентів по тематиці, 



самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
консультації. Інтерактивні: 
лекції проблемного 
характеру, дискусії, 
презентації.

контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);підсумковий/се
местровий контроль (іспит).

ОК 07.Корпоративне 
управління

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

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

ОК 04.Фінансовий 
менеджмент

Традиційні: лекції; 
практичні заняття; 
самостійна аудиторна 
робота студентів;  
самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
«відкритий мікрофон», 
дискусія, робота в малих 
групах.

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

ОК 06.Публічне 
адміністрування

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

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

ПРН 6. Мати 
навички 
прийняття, 
обґрунтування та 
забезпечення 
реалізації 
управлінських 
рішень в 
непередбачуваних 
умовах, враховуючи 
вимоги чинного 
законодавства, 
етичні міркування 
та соціальну 
відповідальність

ОК 13. Підготовка і 
захист кваліфікаційної 
роботи

Практичний, наочний, 
проблемного викладу
матеріалу та дослідницький
метод.
Публічний захист з 
використанням презентації 
або ілюстративних 
матеріалів, які висвітлюють 
основні положення, 
пропозиції стосовно обраної 
тематики кваліфікаційної 
роботи.

Атестація:
Підсумковий публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи на засіданні 
екзаменаційної комісії
(доповідь, презентація та 
опитування)

ОК 12.Виробнича 
практика

Логічний, проблемний, 
дослідницький.
Робота з навчально-
методичною літературою та 
Інтернет- ресурсами, робота 
із звітністю підприємства, 
консультації, самостійна 
робота

Оцінка поточної роботи 
здобувачів: рівень знань, 
продемонстрований на 
практиці; активність під час 
проходження практики; 
результати виконання та 
захисту звіту проходження 
практики; 
підсумковий/семестровий 
контроль (залік)

ОК 11.Управління 
бізнес-процесами  та 
проєктами

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

ОК 07.Корпоративне 
управління

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

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
студентів по тематиці, усне 
опитування; 
тестування);підсумковий/се



консультації. Інтерактивні: 
презентації, дискусії.

местровий контроль (залік). 

ОК 09.Управління 
змінами

Традиційні: 
лекції;  практичні заняття;  
самостійна аудиторна 
робота студентів;  
самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації, мозкової атаки,  
аналіз конкретних ситуацій, 
дискусії.

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

ОК 10.Управління 
якістю

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

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

ОК 04.Фінансовий 
менеджмент

Традиційні: лекції; 
практичні заняття; 
самостійна аудиторна 
робота студентів;  
самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
«відкритий мікрофон», 
дискусія, робота в малих 
групах.

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

ОК 03. Методологія і 
методика наукових 
економічних 
досліджень

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 
есе і тез доповідей; 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ПРН 7. 
Організовувати та 
здійснювати 
ефективні 
комунікації 
всередині 
колективу, з 
представниками 
різних професійних 
груп та в 
міжнародному 
контексті

ОК 09.Управління 
змінами

Традиційні: 
лекції;  практичні заняття;  
самостійна аудиторна 
робота студентів;  
самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації, мозкової атаки,  
аналіз конкретних ситуацій, 
дискусії.

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

ОК 11.Управління 
бізнес-процесами  та 
проєктами

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

ОК 08.Менеджмент 
організацій

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

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
студентів по тематиці, 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);



Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
дискусії, презентації.

підсумковий/семестровий 
контроль (іспит). 

ОК 07.Корпоративне 
управління

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

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

ОК 06.Публічне 
адміністрування

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

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

ОК 02. Соціальна 
відповідальність

Традиційні:- лекції;- 
практичні заняття;- 
самостійна аудиторна 
робота студентів; - 
самостійна позааудиторна 
робота студентів; - 
консультації. Інтерактивні: 
лекції проблемного 
характеру, презентація, 
світове кафе, дискусія.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
студентів по тематиці, усне 
опитування; 
тестування);підсумковий/се
местровий контроль (іспит)

ОК 01. Ділова 
іноземна мова 

Традиційні: практичні 
заняття, самостійна робота. 
Інтерактивні: метод 
ілюстрацій, дискусія.

Кафедральний контроль:
поточний контроль: (усне та 
письмове оцінювання 
активності і знань студентів 
під час практичних занять)
підсумковий/семестровий 
контроль  (залік).

ПРН 8. 
Застосовувати 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення та 
інформаційні 
системи для 
вирішення задач 
управління 
організацією

ОК 13. Підготовка і 
захист кваліфікаційної 
роботи

Практичний, наочний, 
проблемного викладу
матеріалу та дослідницький
метод.
Публічний захист з 
використанням презентації 
або ілюстративних 
матеріалів, які висвітлюють 
основні положення, 
пропозиції стосовно обраної 
тематики кваліфікаційної 
роботи.

Атестація:
Підсумковий публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи на засіданні 
екзаменаційної комісії
(доповідь, презентація та 
опитування)

ОК 12.Виробнича 
практика

Логічний, проблемний, 
дослідницький.
Робота з навчально-
методичною літературою та 
Інтернет- ресурсами, робота 
із звітністю підприємства, 
консультації, самостійна 
робота

Оцінка поточної роботи 
здобувачів: рівень знань, 
продемонстрований на 
практиці; активність під час 
проходження практики; 
результати виконання та 
захисту звіту проходження 
практики; 
підсумковий/семестровий 
контроль (залік)

ОК 05.Вusiness 
intelligence – основи  
інформаційного 
аналізу діяльності 
підприємства

Традиційні:- лекції;- 
практичні заняття 
(пояснення, бесіда, 
інструктаж, розповідь);- 
самостійна аудиторна 
робота студентів; - 
самостійна позааудиторна 
робота студентів; - 
консультації. Інтерактивні: 
лекції проблемного 
характеру, презентація, 
робота в малих групах, 
дискусія, круглий стіл

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; усне 
опитування; виконання 
індивідуальних практичних 
завдань; 
тестування);підсумковий/се
местровий контроль (іспит)



ОК 03. Методологія і 
методика наукових 
економічних 
досліджень

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 
есе і тез доповідей; 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ПРН 9. Вміти 
спілкуватись в 
професійних і 
наукових колах 
державною та 
іноземною мовами

ОК 06.Публічне 
адміністрування

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

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

ОК 02. Соціальна 
відповідальність

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентація, світове кафе, 
дискусія.

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

ОК 01. Ділова 
іноземна мова 

Традиційні: практичні 
заняття, самостійна робота. 
Інтерактивні:метод 
ілюстрацій, дискусія.

Кафедральний контроль:
поточний контроль: (усне та 
письмове оцінювання 
активності і знань студентів 
під час практичних занять)
підсумковий/семестровий 
контроль  (залік).

ПРН 10. 
Демонструвати 
лідерські навички 
та вміння 
працювати у 
команді, 
взаємодіяти з 
людьми, впливати 
на їх поведінку для 
вирішення 
професійних задач

ОК 09.Управління 
змінами

Традиційні: 
лекції;  практичні заняття;  
самостійна аудиторна 
робота студентів;  
самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації, мозкової атаки,  
аналіз конкретних ситуацій, 
дискусії.

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

ОК 07.Корпоративне 
управління

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

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

ПРН 11. 
Забезпечувати 
особистий 
професійний 
розвиток та 
планування 
власного часу

ОК 01. Ділова 
іноземна мова 

Традиційні: практичні 
заняття, самостійна робота. 
Інтерактивні:метод 
ілюстрацій, дискусія.

Кафедральний контроль:
поточний контроль: (усне та 
письмове оцінювання 
активності і знань студентів 
під час практичних занять)
підсумковий/семестровий 
контроль  (залік).

ОК 03. Методологія і 
методика наукових 
економічних 
досліджень

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

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
есе і тез доповідей; 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 



- консультації. 
Інтерактивні: презентації.

тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ОК 13. Підготовка і 
захист кваліфікаційної 
роботи

Практичний, наочний, 
проблемного 
викладуматеріалу та 
дослідницькийметод.Публіч
ний захист з використанням 
презентації або 
ілюстративних матеріалів, 
які висвітлюють основні 
положення, пропозиції 
стосовно обраної тематики 
кваліфікаційної роботи.

Атестація:Підсумковий 
публічний захист 
кваліфікаційної роботи на 
засіданні екзаменаційної 
комісії(доповідь, 
презентація та опитування)

ОК 12.Виробнича 
практика

Логічний, проблемний, 
дослідницький.
Робота з навчально-
методичною літературою та 
Інтернет- ресурсами, робота 
із звітністю підприємства, 
консультації, самостійна 
робота

Оцінка поточної роботи 
здобувачів: рівень знань, 
продемонстрований на 
практиці; активність під час 
проходження практики; 
результати виконання та 
захисту звіту проходження 
практики; 
підсумковий/семестровий 
контроль (залік)

ПРН 12. Вміти 
делегувати 
повноваження та 
керівництво 
організацією 
(підрозділом)

ОК 02. Соціальна 
відповідальність

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентація, світове кафе, 
дискусія.

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

ОК 13. Підготовка і 
захист кваліфікаційної 
роботи

Практичний, наочний, 
проблемного викладу
матеріалу та дослідницький
метод.
Публічний захист з 
використанням презентації 
або ілюстративних 
матеріалів, які висвітлюють 
основні положення, 
пропозиції стосовно обраної 
тематики кваліфікаційної 
роботи.

Атестація:
Підсумковий публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи на засіданні 
екзаменаційної комісії
(доповідь, презентація та 
опитування)

ОК 11.Управління 
бізнес-процесами  та 
проєктами

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; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; 
тестування);підсумковий/се
местровий контроль (іспит).

ОК 10.Управління 
якістю

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

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

ОК 09.Управління 
змінами

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

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
студентів по тематиці, 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);



Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації, мозкової атаки,  
аналіз конкретних ситуацій, 
дискусії.

підсумковий/семестровий 
контроль (іспит). 

ОК 08.Менеджмент 
організацій

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

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

ОК 07.Корпоративне 
управління

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

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

ОК 06.Публічне 
адміністрування

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

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

ОК 04.Фінансовий 
менеджмент

Традиційні: лекції; 
практичні заняття; 
самостійна аудиторна 
робота студентів;  
самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
«відкритий мікрофон», 
дискусія, робота в малих 
групах.

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

ОК 12.Виробнича 
практика

Логічний, проблемний, 
дослідницький.
Робота з навчально-
методичною літературою та 
Інтернет- ресурсами, робота 
із звітністю підприємства, 
консультації, самостійна 
робота

Оцінка поточної роботи 
здобувачів: рівень знань, 
продемонстрований на 
практиці; активність під час 
проходження практики; 
результати виконання та 
захисту звіту проходження 
практики; 
підсумковий/семестровий 
контроль (залік)

ПРН 13. Вміти 
планувати і 
здійснювати 
інформаційне, 
методичне, 
матеріальне, 
фінансове та 
кадрове 
забезпечення 
організації 
(підрозділу)

ОК 12.Виробнича 
практика

Логічний, проблемний, 
дослідницький.
Робота з навчально-
методичною літературою та 
Інтернет- ресурсами, робота 
із звітністю підприємства, 
консультації, самостійна 
робота

Оцінка поточної роботи 
здобувачів: рівень знань, 
продемонстрований на 
практиці; активність під час 
проходження практики; 
результати виконання та 
захисту звіту проходження 
практики; 
підсумковий/семестровий 
контроль (залік)

ОК 11.Управління 
бізнес-процесами  та 
проєктами

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



ОК 10.Управління 
якістю

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

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

ОК 08.Менеджмент 
організацій

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

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

ОК 07.Корпоративне 
управління

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

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

ОК 05.Вusiness 
intelligence – основи  
інформаційного 
аналізу діяльності 
підприємства

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття 
(пояснення, бесіда, 
інструктаж, розповідь);
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентація, робота в малих 
групах, дискусія, круглий 
стіл

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

ОК 04.Фінансовий 
менеджмент

Традиційні: лекції; 
практичні заняття; 
самостійна аудиторна 
робота студентів;  
самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
«відкритий мікрофон», 
дискусія, робота в малих 
групах.

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

ОК 03. Методологія і 
методика наукових 
економічних 
досліджень

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 
есе і тез доповідей; 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ОК 13. Підготовка і 
захист кваліфікаційної 
роботи

Практичний, наочний, 
проблемного викладу
матеріалу та дослідницький
метод.
Публічний захист з 
використанням презентації 
або ілюстративних 
матеріалів, які висвітлюють 

Атестація:
Підсумковий публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи на засіданні 
екзаменаційної комісії
(доповідь, презентація та 
опитування)



основні положення, 
пропозиції стосовно обраної 
тематики кваліфікаційної 
роботи.

ОК 09.Управління 
змінами

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

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

 


