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ПРЕАМБУЛА 

Склад робочої групи освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»: 

Гарант освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – 

Панчук Анастасія Сергіївна, завідувачка кафедри економіки підприємства та організації 

бізнесу, кандидат економічних наук, доцент. 

1. Салун Марина Миколаївна, завідувачка кафедри підприємництва і готельно-

ресторанного бізнесу, доктор економічних наук, професор. 

2. Литвиненко Аліна Олександрівна, доцент кафедри підприємництва і готельно-

ресторанного бізнесу, кандидат економічних наук, доцент. 

3. Матвієнко-Біляєва Галина Леонідівна доцент кафедри економіки підприємства та 

організації бізнесу, кандидат економічних наук, доцент. 

4. Лугіна Дмитро Сергійович, випускник освітньої програми. 

5. Мірошниченко Павло Володимирович, комерційний директор спільного Українсько-

Ізраїльського підприємства ТОВ «Полюс Лтд». 

 

Розглянуто на засіданні кафедри підприємництва і готельно-ресторанного бізнесу, 

Протокол № 3 від 19.02.2021 р. 

Розглянуто вченою радою факультету Міжнародної економіки та підприємництва, 

Протокол № від ___ 2021 р. 

Освітньо-професійна програма оновлена на підставі: 

1. Законодавчих та нормативних актів:  

Національної рамки кваліфікацій, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 1341 від 23.11.2011 р. (із змінами відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

№ 519 від 26.06.2020 р.); 

2. Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду проведення наукових досліджень у галузі 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, результатів опитування роботодавців та 

споживачів, громадського обговорення (протокол № 3 від 19.02.2021 р. засідання кафедри 

підприємництва і готельно-ресторанного бізнесу).  

3. Нормативних документів ХНЕУ ім. С. Кузнеця:  

Положення про організацію освітнього процесу у ХНЕУ ім. С. Кузнеця;  

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, періодичний перегляд та 

оновлення освітніх програм у Харківському національному економічному університеті імені 

Семена Кузнеця (введено в дію Наказом ректора № 237 від 30.12.2020 р.);  

Кодекс академічної доброчесності Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця. 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів (додаються).  
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І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

НРК України – 7 рівень FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 

рівень 

Ступінь, що 

присвоюється 

Магістр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Освітня програма 

Назва освітньої 

програми українською 

та англійською 

мовами 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Business, trade and exchange activities 

Форми здобуття 

освіти, обсяг 

освітньої програми в 

кредитах ЄКТС та 

терміни навчання 

Очна (денна) форма – 90 кредитів, 1 рік 4 місяці; 

заочна форма – 90 кредитів, 1 рік 4 місяці 

Наявність 

акредитації 

Сертифікат про акредитацію Серія НД № 2190914 Термін дії 

сертифіката до 1 липня 2024 р. 

Мова навчання / 

оцінювання 

українська 

Структурний 

підрозділ 

відповідальний за 

ОП 

Кафедра підприємництва і готельно-ресторанного бізнесу 

Вимоги до 

зарахування (згідно 

умов прийому) 

Набір на спеціальність 076 «Підприємництво торгівля та біржова 

діяльність» освітню програму Підприємництво торгівля та біржова 

діяльність на другий магістерський рівень здійснюється на основі 

освітнього ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра на основі 

конкурсного відбору за ЄВI з іноземної мови та фахових вступних 

випробувань. 

Правила прийому до ХНЕУ ім. С. Кузнеця в 2021 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/02/Pravyla-pryjomu-do-HNEU-2021.pdf 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Немає 

Освітня 

кваліфікація 

Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за 

освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

Кваліфікація(-ї) Не надається 
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професійна(-і) 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – магістр 

Спеціальність – 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Освітня програма – Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Мета освітньої 

програми 

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і 

проблеми у галузі підприємництва, торгівлі та/або біржової 

діяльності, що передбачає проведення експертиз, досліджень та 

консультацій та/або комерціалізації інновацій за невизначених 

умов і вимог підприємницького середовища.  

Фокус та 

особливості 

(унікальність) 

програми 

Підготовка магістрів з підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність», що фокусується на формуванні 

системи соціального інноваційного підприємництва, соціально 

відповідального бізнесу, соціально активного підприємства для 

досягнення цілей сталого розвитку держави та територіальних 

громад. 

Ключові слова: соціальне підприємництво, соціально 

відповідальний бізнес, наукоємне інноваційне підприємництво, 

виробниче підприємництво, комерційне підприємництво, 

комерціалізація прав інтелектуальної власності, міжнародна 

комерція та торгівля. 

Опис предметної 

області 

Об'єкти вивчення: діяльність суб'єктів господарювання 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структур з 

виробництва та обігу товарів і послуг, яка здійснюється з метою 

забезпечення їх ефективного управління і розвитку. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні 

завдання і проблеми у галузі підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і 

вимог 

Теоретичний зміст предметної області: теоретико- 

методологічні, науково-методичні і прикладні засади 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності, які 

забезпечують прийняття обґрунтованих професійних рішень 

Методи, методики та технології: інформаційно-комунікаційні 

системи, прилади та обладнання (комп’ютерна техніка, пакети 

прикладних програм, програмні продукти тощо) 

Інструментарій та обладнання: інформаційно-комунікаційні 

системи, прилади та обладнання (комп’ютерна техніка, пакети 

прикладних програм, програмні продукти тощо). 

Академічна 

мобільність 

Право здобувача освітньо-професійної програми на академічну 

мобільність підтверджується Положенням про порядок реалізації 

права на академічну мобільність учасників освітнього процесу в 

Харківському національному економічному університеті імені 

Семена Кузнеця (затвердженого Наказом ректора №150/1 від 

07.09.2016 р.). 
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На теперішній час укладено між інституційні угоди: 

ISMA University (Латвія) «Еразмус+» Мобільність працівників і 

студентів вищих навчальних закладів аплікаційний номер 2019-1-

LV01-KA107-060169. 

Polytechnic Institute of Beja (Португалія)«Еразмус+» Мобільність 

працівників і студентів вищих навчальних закладів аплікаційний 

номер 2020-1-PT01-KA107-070184. 

Академічні права 

випускників 

Продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 

освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти 

Професійні права Право професійної діяльності відповідно до отриманої освітньої 

кваліфікації 

Працевлаштування 

випускників  

Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за 

освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» здатний виконувати професійні види робіт й 

обіймати первинні посади згідно з Національним класифікатором 

України ДК 003: 2010: 

Керівники: Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та 

посередництві у торгівлі (1452), Менеджери (управителі) в 

роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та 

їх ремонті (1453), Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі 

продовольчими товарами (1454), Менеджери (управителі) з права, 

бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної 

думки, консультацій з питань комерційної діяльності та 

управління (1475).  

Професіонали: Професіонали, зайняті роботою з цінними 

паперами (2413), Професіонали у сфері маркетингу, ефективності 

господарської діяльності, раціоналізації виробництва, 

інтелектуальної власності та інноваційної діяльності (2419.2), 

Професіонали у сфері управління проектами та програмами (2447), 

Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання 

(2490). 

Фахівці: Фахівці в галузі фінансів та торгівлі (341), Агенти з 

комерційного обслуговування та торговельні брокери (342), 

Помічники керівників (3436). 

ІІ – ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 

підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій за невизначених умов і вимог зовнішнього 

середовища. 

Загальні 

компетентності 

ЗК 1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 
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економічної діяльності).  

ЗК 5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК 1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.  

СК 2. Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг 

в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності  

СК 3. Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів 

господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової 

діяльності.  

СК 4. Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття 

управлінських рішень у професійній діяльності.  

СК 5. Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів 

в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності 

 

З метою забезпечення кореляції визначених компетентностей з 

класифікацією компетентностей НРК використовується матриця відповідності 

визначених компетентностей та дескрипторів НРК, яка є інформаційним 

додатком (Таблиця 1 Пояснювальної записки). 

 

ІІІ – НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ 

ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМНИЦТВО, 

ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

РН1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які 

виникають в професійній діяльності.  

РН2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення.  

РН3. Вміти розробляти заходи матеріального і морального заохочення та 

застосовувати інші інструменти мотивування персоналу й партнерів для 

досягнення поставленої мети.  

РН4. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з 

представниками різних професійних груп.  

РН5. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією 

виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або 

біржової діяльності.  

РН6. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення якості 

виконуваних робіт і визначати їх ефективність.  

РН7. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів 

господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.  

РН8. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються 

в підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, і робити 

відповідні висновки для прийняття управлінських рішень.  
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РН9. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності 

діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної 

та/або біржової діяльності.  

РН10. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов 

невизначеності та ризиків.  

РН11. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для 

ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних та/або 

біржових структур. 

 

ІV. СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ 
4.1 СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА 

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

№ 

Освітні компоненти (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), 

практики,кваліфікаційна робота) 

кредитів 

ЄКTC 
годин 

Структура, 

% 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1 ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 10 300 11 

2 ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 20 600 22 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

3 ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 57 1710 64 

4 ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 3 90 3 

 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ: 90 2700 100% 

 в тому числі: вибіркова складова 23 690 25 

Код ОК 
Освітні компоненти  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОБОВ'ЯЗКОВІ  ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

ОК1 УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ 

ОК2 МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

ММ 1 МАГ-МАЙНОР 

ММ 2 МАГ-МАЙНОР 

ММ 3 МАГ-МАЙНОР 

ММ 4 МАГ-МАЙНОР 
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ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОБОВ'ЯЗКОВІ  ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

ОК3 СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 

ОК4 ІНЖИНІРИНГ КРИЗ ТА РИЗИКІВ 

ОК5 СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 

КП Курсова робота: БІЗНЕС-ПЛАН СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ОК6 ІННОВАЦІЙНЕ ТА ВЕНЧУРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 

ОК7 КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ОК8 РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА КОГНІТИВНІ ПРАКТИКИ НАУКИ 

ПП ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 

Д ДИПЛОМНА РОБОТА 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

Т КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ 

 

Вибіркова складова освітньо-професійної програми складається з: 

20 кредитів ЄКТС дисциплін МАГ-МАЙНОР (умовна назва вибіркових 

дисциплін із загального переліку Університету / загальноуніверситетського 

пулу) для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, які входять до загального 

обсягу кредитів. Ідея дисциплін МАГ-МАЙНОР полягає у вільному виборі 

студентами дисциплін таких напрямків, які відображають його інтереси та плани 

на майбутнє працевлаштування; 

3 кредитів ЄКТС Комплексного тренінгу, який обирається із пулу кафедри 

підприємництва і готельно-ресторанного бізнесу відповідно до інтересів 

студента. Головною метою Комплексного тренінгу є формування у студентів 

навичок із започаткування, організації та ведення власного бізнесу. 

Комплексний тренінг носить міждисциплінарний характер та виступає 

завершальним етапом у підготовці магістрів з підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. В рамках тренінгу студенти набувають практичних навичок 

щодо застосуванню отриманих теоретичних знань. 
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4.2 Структурно-логічна схема освітньої-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (ОБОВ`ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ) 

ОК1 Управління бізнесом 
ОК2 Міжнародний бізнес та 

підприємництво 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ) 

МАГ-МАЙНОР 

МАГ-МАЙНОР 

МАГ-МАЙНОР 

МАГ-МАЙНОР 

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (ОБОВ`ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ) 

ОК3 Стратегічне управління 

ОК4 Інжиніринг криз та ризиків 

ОК5 Соціальне підприємництво 

КП Курсова робота: Бізнес-план 

соціального підприємництва 

ОК6 Інноваційне та венчурне 

підприємництво 

ОК7 Комерціалізація 

інтелектуальної власності 

ОК8 Розвиток критичного 

мислення та когнітивні 

практики науки 

ПП Переддипломна практика 

Д Дипломна робота 

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ) 

Т Комплексний тренінг 
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V. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форми атестації здобувачів 

вищої освіти 

Атестація за спеціальністю здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

ОПП 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

відповідно до Положення про атестацію випускників 

Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця. Режим доступу: https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-atestatsiyu-

vypusknykiv-HNEU.pdf 

Вимоги до кваліфікаційної 

роботи(за наявності) 

Кваліфікаційна робота магістра має бути спрямована на 

розв’язання теоретичних завдань та вирішення практичних 

проблем у сферах підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій.  

У кваліфікаційній роботі не повинно міститись академічного 

плагіату, фальсифікації та фабрикації результатів відповідно 

до Кодексу академічної доброчесності Харківського 

національного економічного університету імені Семена 

Кузнеця. Режим доступу: https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/11/Kodeks-akademichnoyi-

dobrochesnosti.pdf. 

Кваліфікаційна робота має бути розміщена в репозитарії 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця.  

Вимоги до публічного захисту 

(демонстрації за наявності) 

У процесі публічного захисту кандидат на присвоєння 

ступеня магістра повинен показати уміння чітко і упевнено 

викладати зміст проведених досліджень, аргументовано 

відповідати на запитання та вести дискусію.  

Доповідь студента повинна супроводжуватися 

презентаційними матеріалами та пояснювальною запискою, 

призначеними для загального перегляду. 

Ухвалення екзаменаційною комісією рішення про 

присудження ступеня вищої освіти – магістр з 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за освітньо-

професійною програмою «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», та видачу диплома магістра за 

результатами підсумкової атестації здобувачів вищої освіти, 

оголошується після оформлення в установленому порядку 

протоколів засідань екзаменаційної комісії. 

 

VІ. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості в Університеті 

розроблені на підставі Європейських стандартів та рекомендацій щодо 

забезпечення якості вищої освіти (ESG), статті 16 Закону України «Про вищу 

освіту», Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 

07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, 
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торгівля та біржова діяльність», затвердженого та введеного в дію наказом 

Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 961. 

 

Політика щодо 

забезпечення якості вищої 

освіти 

У ХНЕУ ім. С. Кузнеця функціонує система забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості), яка ґрунтується на принципах: 

відповідальності; відповідності; адекватності; автономності; 

вимірюваності; академічної культури; відкритості. 

Основні процедури внутрішнього забезпечення якості освіти в 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця: формалізація політики якості, стратегічних 

цілей, завдань постійного поліпшення якості; розроблення, 

затвердження, моніторинг та періодичний перегляд освітніх 

програм; забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, 

наукових і науково-педагогічних працівників; забезпечення 

студентоцентрованого навчання, викладання та оцінювання 

здобувачів вищої освіти; забезпечення наявності необхідних 

ресурсів для організації освітнього процесу; забезпечення наявності 

інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом; забезпечення публічності інформації про освітні 

програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; забезпечення 

дотримання академічної доброчесності працівниками закладів 

вищої освіти та здобувачами вищої освіти; підготовка та 

проведення маркетингово-моніторингових та соціально-

психологічних досліджень для визначення потреб ринку праці, 

вимог стейкголдерів вищої освіти, якості надання освітніх послуг і 

задоволеності якістю освітньої діяльності та якістю освіти; 

залучення стейкголдерів вищої освіти (здобувачів вищої освіти, 

роботодавців, представників академічної спільноти тощо) до 

прийняття рішень за напрямами внутрішнього забезпечення якості; 

зовнішнє оцінювання якості діяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця за 

результатами участі в національних та міжнародних рейтингах 

вищих навчальних закладів, виконання ліцензійних вимог, 

акредитації. 

Забезпечення якості 

розроблення, 

затвердження, 

моніторингу, перегляду та 

оновлення освітніх 

програм 

Забезпечення якості розроблення, затвердження,мониторингу, 

перегляду та оновлення освітніх програм здійснюється згідно з 

діючими нормативними актами ХНЕУ ім. С. Кузнеця:  

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Режим доступу:https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-VZYaO-2018.pdf; 

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, 

періодичний перегляд та оновлення освітніх програм у ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця (нова редакція). Режим доступу: 

https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Polozhennya-pro-

OP.pdf;  

Положення про моніторинг та самооцінку якості результатів 

навчання студентів. Режим доступу: https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/04/Polozhennya-Monitoryng-ta-samootsinka.pdf;  

Положення про облік та моніторинг результатів навчання 

студентів з використанням програмного забезпечення 

корпоративної інформаційної системи управління ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця. Режим доступу:  https://www.hneu.edu.ua/polozhennya-

pro-el-zhurnal/;  

Порядок формування та реалізації вибіркової складової освітніх 

file:///C:/Users/User/Downloads/Положення%20про%20систему%20внутрішнього%20забезпечення%20якості%20освітньої%20діяльності%20та%20якості%20вищої%20освіти%20у%20ХНЕУ%20ім.%20С. Кузнеця
file:///C:/Users/User/Downloads/Положення%20про%20систему%20внутрішнього%20забезпечення%20якості%20освітньої%20діяльності%20та%20якості%20вищої%20освіти%20у%20ХНЕУ%20ім.%20С. Кузнеця
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-VZYaO-2018.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-VZYaO-2018.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Polozhennya-pro-OP.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Polozhennya-pro-OP.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Polozhennya-pro-OP.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Polozhennya-pro-OP.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Polozhennya-pro-OP.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Polozhennya-Monitoryng-ta-samootsinka.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Polozhennya-Monitoryng-ta-samootsinka.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/Положення%20про%20облік%20та%20моніторинг%20результатів%20навчання%20студентів%20з%20використанням%20програмного%20забезпечення%20корпоративної%20інформаційної%20системи%20управління%20ХНЕУ%20ім.%20С.%20Кузнеця
file:///C:/Users/User/Downloads/Положення%20про%20облік%20та%20моніторинг%20результатів%20навчання%20студентів%20з%20використанням%20програмного%20забезпечення%20корпоративної%20інформаційної%20системи%20управління%20ХНЕУ%20ім.%20С.%20Кузнеця
file:///C:/Users/User/Downloads/Положення%20про%20облік%20та%20моніторинг%20результатів%20навчання%20студентів%20з%20використанням%20програмного%20забезпечення%20корпоративної%20інформаційної%20системи%20управління%20ХНЕУ%20ім.%20С.%20Кузнеця
file:///C:/Users/User/Downloads/Положення%20про%20облік%20та%20моніторинг%20результатів%20навчання%20студентів%20з%20використанням%20програмного%20забезпечення%20корпоративної%20інформаційної%20системи%20управління%20ХНЕУ%20ім.%20С.%20Кузнеця
https://www.hneu.edu.ua/polozhennya-pro-el-zhurnal/
https://www.hneu.edu.ua/polozhennya-pro-el-zhurnal/
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Poryadok-formuvannya-ta-realizatsiyi-vybirkovoyi-skladovoyi-osvitnih-program-HNEU-im.-S.-Kuznetsya.pdf
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програм ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Режим доступу: 

https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Poryadok-

formuvannya-ta-realizatsiyi-vybirkovoyi-skladovoyi-osvitnih-program-

HNEU-im.-S.-Kuznetsya.pdf 

Забезпечення зарахування 

досягнення, визнання та 

атестація здобувачів 

Забезпечення зарахування досягнення, визнання та атестація 

здобувачів вищої освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснюється згідно 

з діючими нормативними актами ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 

Положення про порядок переведення студентів та поновлення 

відрахованих осіб в ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Режим доступу: 

https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-

poryadok-perevedennya-studentiv-ta-ponovlennya-vidrakhovanykh-

osib-v-HNEU.pdf. 

Положення про порядок організації та проведення підготовки 

фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти у ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця. Режим доступу:https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/09/Polozhennya-pro-dualnu-osvitu.pdf. 

Положення про атестацію випускників ХНЕУ ім. С. 

КузнецяРежим доступу:https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-atestatsiyu-vypusknykiv-

HNEU.pdf. 

Положення про порядок формування рейтингу успішності 

студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця для призначення академічних 

стипендійРежим доступу:https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-poryadok-formuvannya-

reytynhu-uspishnosti-studentiv-1.pdf. 

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої 

освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Режим доступу: 

https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-

indyvidualnyj-navchalnyj-plan-zdobuvacha-vyshhoyi-osvity.pdf. 

Порядок проведення атестації в умовах карантину в ХНЕУ ім. С. 

КузнецяРежим доступу:https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/11/Poryadok-provedennya-atestatsiyi-v-umovah-

karantynu.pdf. 

Порядок проведення екзаменаційної сесії в умовах карантину в 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Режим доступу: https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/12/Poryadok-provedennya-ekzamenatsijnoyi-

sesiyi-v-umovah-karantynu-v-HNEU.pdf. 

Положення про порядок визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній та інформальній освіті в ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. Режим доступу: https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Polozhennya-pro-neformalnu-inf-osvitu.pdf. 

Наказ № 34 від 15.01.2019 р.«Про перезарахування навчальних 

дисциплін в рамках неформальної освіти» Режим доступу: 

https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Nakaz-34-vid-

15.01.2019-Pro-perezarahuvannya-navchalnyh-dystsyplin-v-ramkah-

neformalnoyi-osvity.pdf. 

Наказ №115 від 28.05.2019 р. «Про перезарахування навчальних 

дисциплін в рамках неформальної освіти» Режим доступу: 

https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Nakaz-115-vid-

28.05.2019-Pro-perezarahuvannya-navchalnyh-dystsyplin-v-ramkah-

neformalnoyi-osvity.pdf. 

Наказ №158 від 02.09.2019 р. «Про перезарахування навчальних 

дисциплін в рамках співпраці з ГО Прометеус» Режим доступу: 

https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Nakaz-158-vid-

02.09.2019-Pro-perezarahuvannya-navchalnyh-dystsyplin-v-ramkah-

https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Poryadok-formuvannya-ta-realizatsiyi-vybirkovoyi-skladovoyi-osvitnih-program-HNEU-im.-S.-Kuznetsya.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Poryadok-formuvannya-ta-realizatsiyi-vybirkovoyi-skladovoyi-osvitnih-program-HNEU-im.-S.-Kuznetsya.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Poryadok-formuvannya-ta-realizatsiyi-vybirkovoyi-skladovoyi-osvitnih-program-HNEU-im.-S.-Kuznetsya.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Poryadok-formuvannya-ta-realizatsiyi-vybirkovoyi-skladovoyi-osvitnih-program-HNEU-im.-S.-Kuznetsya.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-poryadok-perevedennya-studentiv-ta-ponovlennya-vidrakhovanykh-osib-v-HNEU.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-poryadok-perevedennya-studentiv-ta-ponovlennya-vidrakhovanykh-osib-v-HNEU.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-poryadok-perevedennya-studentiv-ta-ponovlennya-vidrakhovanykh-osib-v-HNEU.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-poryadok-perevedennya-studentiv-ta-ponovlennya-vidrakhovanykh-osib-v-HNEU.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-poryadok-perevedennya-studentiv-ta-ponovlennya-vidrakhovanykh-osib-v-HNEU.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Polozhennya-pro-dualnu-osvitu.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Polozhennya-pro-dualnu-osvitu.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Polozhennya-pro-dualnu-osvitu.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Polozhennya-pro-dualnu-osvitu.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Polozhennya-pro-dualnu-osvitu.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-atestatsiyu-vypusknykiv-HNEU.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-atestatsiyu-vypusknykiv-HNEU.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-atestatsiyu-vypusknykiv-HNEU.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-atestatsiyu-vypusknykiv-HNEU.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-atestatsiyu-vypusknykiv-HNEU.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-poryadok-formuvannya-reytynhu-uspishnosti-studentiv-1.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-poryadok-formuvannya-reytynhu-uspishnosti-studentiv-1.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-poryadok-formuvannya-reytynhu-uspishnosti-studentiv-1.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-poryadok-formuvannya-reytynhu-uspishnosti-studentiv-1.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-poryadok-formuvannya-reytynhu-uspishnosti-studentiv-1.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-poryadok-formuvannya-reytynhu-uspishnosti-studentiv-1.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-indyvidualnyj-navchalnyj-plan-zdobuvacha-vyshhoyi-osvity.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-indyvidualnyj-navchalnyj-plan-zdobuvacha-vyshhoyi-osvity.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-indyvidualnyj-navchalnyj-plan-zdobuvacha-vyshhoyi-osvity.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-indyvidualnyj-navchalnyj-plan-zdobuvacha-vyshhoyi-osvity.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Poryadok-provedennya-atestatsiyi-v-umovah-karantynu.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Poryadok-provedennya-atestatsiyi-v-umovah-karantynu.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Poryadok-provedennya-ekzamenatsijnoyi-sesiyi-v-umovah-karantynu-v-HNEU.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Poryadok-provedennya-ekzamenatsijnoyi-sesiyi-v-umovah-karantynu-v-HNEU.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Poryadok-provedennya-ekzamenatsijnoyi-sesiyi-v-umovah-karantynu-v-HNEU.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Poryadok-provedennya-ekzamenatsijnoyi-sesiyi-v-umovah-karantynu-v-HNEU.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Poryadok-provedennya-ekzamenatsijnoyi-sesiyi-v-umovah-karantynu-v-HNEU.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Polozhennya-pro-neformalnu-inf-osvitu.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Polozhennya-pro-neformalnu-inf-osvitu.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Polozhennya-pro-neformalnu-inf-osvitu.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Polozhennya-pro-neformalnu-inf-osvitu.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Polozhennya-pro-neformalnu-inf-osvitu.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Nakaz-34-vid-15.01.2019-Pro-perezarahuvannya-navchalnyh-dystsyplin-v-ramkah-neformalnoyi-osvity.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Nakaz-34-vid-15.01.2019-Pro-perezarahuvannya-navchalnyh-dystsyplin-v-ramkah-neformalnoyi-osvity.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Nakaz-115-vid-28.05.2019-Pro-perezarahuvannya-navchalnyh-dystsyplin-v-ramkah-neformalnoyi-osvity.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Nakaz-115-vid-28.05.2019-Pro-perezarahuvannya-navchalnyh-dystsyplin-v-ramkah-neformalnoyi-osvity.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Nakaz-158-vid-02.09.2019-Pro-perezarahuvannya-navchalnyh-dystsyplin-v-ramkah-spivpratsi-z-GO-Prometeus.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Nakaz-158-vid-02.09.2019-Pro-perezarahuvannya-navchalnyh-dystsyplin-v-ramkah-spivpratsi-z-GO-Prometeus.pdf
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spivpratsi-z-GO-Prometeus.pdf. 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

учасників освітнього процесу у ХНЕУ ім. С. Кузнеця Режим 

доступу: https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-poryadok-realizatsiyi-prava-

na-akademichnu-mobilnist-uchasnykiv-osvitnoho-protsesu-u-

HNEU.pdf. 

Положення про організацію практики за кордоном студентів 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Режим доступу: https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/02/Polozhennya-pro-organizatsiyu-praktyky-za-

kordonom-studentiv-HNEU-im.-S.-Kuznetsya.pdf. 

Внутрішнє забезпечення якості освіти у сфері зарахування 

досягнень, визнання та атестації здобувачів гарантує, що всі 

необхідні ресурси відповідають цілям навчання, є 

загальнодоступними, а студенти поінформовані про їх наявність. 

Забезпечення якості 

студентоцентрованого 

навчання, викладання та 

оцінювання 

Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання – це 

процес, орієнтований на формування такої моделі навчання у 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, за якої ключові знання, уміння та навички, 

якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти, спрямовані на 

задоволення його власних потреб і забезпечують його 

затребуваність на ринку праці, високу здатність до 

працевлаштування. 

Реалізація студентоцентрованого освітнього процесу у ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця забезпечується через: 

оприлюднення освітньо-професійних програм; 

експертизу роботодавцями актуальності змісту ОПП; 

оцінювання стану організації освітнього процесу здобувачами 

вищої освіти; 

створення можливостей для реалізації гнучких траєкторій 

навчання; 

організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 

формування корпоративної культури університету. 

Внутрішнє забезпечення якості студентоцентрованого навчання, 

викладання та оцінювання здобувачів гарантує, що всі необхідні 

ресурси відповідають цілям навчання, є загальнодоступними, а 

студенти поінформовані про їх наявність. 

Забезпечення якості 

науково-педагогічних 

працівників  

Забезпечення якості науково-педагогічних працівників 

здійснюється згідно з діючими нормативними актами ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця: 

Положення про атестацію педагогічних працівників ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. Режим доступу: https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/02/Polozhennya-pro-atestatsiyu-pedagogichnyh-

pratsivnykiv-HNEU.pdf. 

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників  ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Режим доступу: 

https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/Polozhennya-pro-

pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-pedagogichnyh-naukovogo-

pedagogichnyh-pratsivnykiv-HNEU-im-S.Kuznetsya.pdf. 

Положення про порядок конкурсного відбору науково-

педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів) в ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Режим доступу: 

https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Polozhennya-pro-

poryadok-konkursnoho-vidboru-naukovo-pedahohichnykh-

pratsivnykiv.pdf. 

https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-poryadok-realizatsiyi-prava-na-akademichnu-mobilnist-uchasnykiv-osvitnoho-protsesu-u-HNEU.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-poryadok-realizatsiyi-prava-na-akademichnu-mobilnist-uchasnykiv-osvitnoho-protsesu-u-HNEU.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Polozhennya-pro-organizatsiyu-praktyky-za-kordonom-studentiv-HNEU-im.-S.-Kuznetsya.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Polozhennya-pro-organizatsiyu-praktyky-za-kordonom-studentiv-HNEU-im.-S.-Kuznetsya.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Polozhennya-pro-atestatsiyu-pedagogichnyh-pratsivnykiv-HNEU.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Polozhennya-pro-atestatsiyu-pedagogichnyh-pratsivnykiv-HNEU.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/Polozhennya-pro-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-pedagogichnyh-naukovogo-pedagogichnyh-pratsivnykiv-HNEU-im-S.Kuznetsya.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/Polozhennya-pro-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-pedagogichnyh-naukovogo-pedagogichnyh-pratsivnykiv-HNEU-im-S.Kuznetsya.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Polozhennya-pro-poryadok-konkursnoho-vidboru-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Polozhennya-pro-poryadok-konkursnoho-vidboru-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Polozhennya-pro-poryadok-konkursnoho-vidboru-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv.pdf
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Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників, кафедр і факультетів ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. Режим доступу: https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/11/Polozhennya-pro-rejtyng-NPP.pdf. 

Рекомендації МОН «Щодо проведення конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 

укладання з ними трудових договорів (контрактів)». Режим 

доступу:  https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/12/Rekomendatsyy-MON-2015.pdf. 

Ресурсне забезпечення 

освітнього процесу 

(навчальні ресурси та 

підтримка здобувачів 

вищої освіти) 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця забезпечує освітній процес необхідними та 

доступними для здобувачів вищої освіти ресурсами (кадровими, 

методичними, матеріальними, інформаційними та ін.) та здійснює 

відповідну підтримку студентів.  

При плануванні, розподілі та наданні навчальних ресурсів і 

забезпеченні підтримки здобувачів вищої освіти враховуються 

потреби різноманітного студентського контингенту та принципи 

студентоцентрованого навчання. 

Організаційно-методична підтримка самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти полягає у розробці методичних, дидактичних, 

інструктивних матеріалів, наданні можливості формувати, 

закріплювати, поглиблювати й систематизувати отримані під час 

аудиторних занять знання та вміння, здійснювати самопідготовку й 

самоконтроль опанування освітньої-професійної програми та 

реалізується через Персональну навчальну систему ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця. 

Внутрішнє забезпечення якості освіти гарантує, що всі необхідні 

ресурси відповідають цілям навчання, є загальнодоступними, а 

студенти поінформовані про їх наявність. 

Інформаційне забезпечення 

(інформаційний 

менеджмент) 

З метою управління освітнім процесом ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

розроблено ефективну політику в сфері інформаційного 

менеджменту та відповідну інтегровану інформаційну систему 

управління освітнім процесом/ корпоративна інформаційна система 

управління. Дана система передбачає автоматизацію основних 

функцій управління освітнім процесом, зокрема: забезпечення 

проведення вступної кампанії, планування та організація освітнього 

процесу; доступ до навчальних ресурсів; облік та аналіз успішності 

здобувачів вищої освіти; адміністрування основних та допоміжних 

процесів забезпечення освітньої діяльності; управління кадрами та 

ін. 

Публічність інформації про 

освітні програми, освітню, 

наукову діяльність 

Достовірна, об’єктивна, актуальна, своєчасна та легкодоступна 

інформація для потенційних здобувачів вищої освіти, випускників, 

інших стейкхолдерів і громадськості про діяльність за 

спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

публікується на сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця у розділі «Освітні 

програми ХНЕУ ім. С. Кузнеця» (https://www.hneu.edu.ua/osvitni-

programy-hneu-im-s-kuznetsya/).  

Забезпечення академічної 

доброчесності  

Забезпечення академічної доброчесності здійснюється згідно з 

діючими нормативними актами ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Режим доступу: https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-VZYaO-2018.pdf. 

https://www.hneu.edu.ua/polozhennya-pro-reytynh-npp/
https://www.hneu.edu.ua/polozhennya-pro-reytynh-npp/
https://www.hneu.edu.ua/polozhennya-pro-reytynh-npp/
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Rekomendatsyy-MON-2015.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Rekomendatsyy-MON-2015.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Rekomendatsyy-MON-2015.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-VZYaO-2018.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-VZYaO-2018.pdf
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Положення про моніторинг та самооцінку якості результатів 

навчання студентів у ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Режим доступу: 

https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Polozhennya-

Monitoryng-ta-samootsinka.pdf. 

Положення про облік та моніторинг результатів навчання 

студентів з використанням програмного забезпечення 

корпоративної інформаційної системи управління ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. Режим доступу: https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/11/Polozhennya-pro-oblik-ta-monitoryng-

rezultativ-navchannya-studentiv.pdf. 

Положення про комісію з питань академічної доброчесності 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Режим доступу: https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/12/Polozhennya-pro-komisiyu-z-pytan-

akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf; 

Кодекс академічної доброчесності ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Режим 

доступу: https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/11/Kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf. 

Регламент перевірки на унікальність рукописів у ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. Режим доступу: https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/1/Reglament-perevirky-na-unikalnist.pdf. 

Забезпечення академічної досбоческості гарантує, що всі 

необхідні ресурси є загальнодоступними, а студенти поінформовані 

про їх наявність. 

 

 

https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Polozhennya-Monitoryng-ta-samootsinka.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Polozhennya-Monitoryng-ta-samootsinka.pdf
https://www.hneu.edu.ua/polozhennya-pro-el-zhurnal/
https://www.hneu.edu.ua/polozhennya-pro-el-zhurnal/
https://www.hneu.edu.ua/polozhennya-pro-el-zhurnal/
https://www.hneu.edu.ua/polozhennya-pro-el-zhurnal/
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Polozhennya-pro-komisiyu-z-pytan-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Polozhennya-pro-komisiyu-z-pytan-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.hneu.edu.ua/kodeks-akadem-dobrochesnosti/
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Пояснювальна записка 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК та матриця відповідності 

визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей представлені в Таблицях 1 і 2. 

Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК  

спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Класифікація компетентностей за НРК 

Знання 

Зн1 Спеціалізовані 

концептуальні знання, 

набуті у процесі навчання 

та/або професійної 

діяльності на рівні новітніх 

досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та 

інноваційної діяльності, 

зокрема в контексті 

дослідницької роботи  

Зн2 Критичне осмислення 

проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на 

межі предметних галузей 

Уміння 

Ум1 Розв’язання складних 

задач і проблем, що 

потребує оновлення та 

інтеграції знань, часто в 

умовах 

неповної/недостатньої 

інформації та суперечливих 

вимог  

Ум2 Провадження 

дослідницької та/або 

інноваційної діяльності 

Комунікація 

К1 Зрозуміле і недвозначне 

донесення власних 

висновків, а також знань та 

пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців і 

нефахівців, зокрема до осіб, 

які навчаються  

К2 Використання іноземних 

мов у професійній 

діяльності 

Автономія та 

Відповідальність 

АВ1 Прийняття рішень у 

складних і 

непередбачуваних умовах, 

що потребує застосування 

нових підходів та 

прогнозування  

АВ2 Відповідальність за 

розвиток професійного 

знання і практик, оцінку 

стратегічного розвитку 

команди  

АВ3 Здатність до 

подальшого навчання, яке 

значною мірою є 

автономним та самостійним 

Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації Зн2 Ум1 К1 АВ1 

ЗК2. Вміння виявляти, ставити, вирішувати 

проблеми 
Зн2 Ум2  АВ1 

ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети 
Зн2 Ум1 К1 АВ2 

ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань / видів 

економічної діяльності). 

Зн2 Ум2 К1 АВ2 

ЗК5. Визначеність і наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків. 
Зн2 Ум1 К1 АВ2 
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Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 1. Здатність розробляти та реалізовувати 

стратегію розвитку підприємницьких, торговельних 

та/або біржових структур.  
Зн1 Ум1 К1 АВ2 

СК 2. Здатність проводити оцінювання продукції, 

товарів і послуг в підприємницькій, торговельній 

та/або біржовій діяльності 
Зн1 Ум2 К1  

СК 3. Здатність до ефективного управління 

діяльністю суб’єктів господарювання в сфері 

підприємництва, торгівлі та/або біржової 

діяльності. 

Зн2 Ум1  АВ1 

СК 4. Здатність до вирішення проблемних питань і 

прийняття управлінських рішень у професійній 

діяльності. 
Зн2 Ум1  АВ1 

СК 5. Здатність до ініціювання та реалізації 

інноваційних проектів в підприємницькій, 

торговельній та/або біржовій діяльності 
Зн1 Ум1 К1 АВ1 
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Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених результатів навчання, компетентностей та освітніх компонентів 

Програмні результати навчання 

Компетентності 

Ін
т
ег

р
а

л
ь

н
а

 

к
о

м
п

е
т
е
н

т
н

іс
т
ь

 

Загальні компетентності (ЗК) Спеціальні (фахові) компетентності 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 

РН1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в 

ситуаціях, які виникають в професійній діяльності. 

 ОК1, 

ОК2, 

ОК6 

ОК2 ОК1, 

ОК6 

ОК2, 

ОК6 

  ОК2 ОК1, 

ОК2 

ОК1, 

ОК2, 

ОК6 

ОК6 

РН2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення. 

 ОК1, 

ОК2, 

ОК4 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК8 

ОК1 ОК2, 

ОК3, 

ОК8 

ОК3 ОК3 ОК2, 

ОК4, 

ОК8 

ОК1, 

ОК2, 

ОК3 

ОК1, 

ОК2, 

ОК8 

ОК4 

РН3. Вміти розробляти заходи матеріального і морального 

заохочення та застосовувати інші інструменти мотивування 

персоналу й партнерів для досягнення поставленої мети. 

 ОК6 ОК5, 

ОК7 

ОК5, 

ОК6 

ОК6, 

ОК7 

ОК7 ОК5 ОК7  ОК5, 

ОК6 

ОК5, 

ОК6, 

ОК7 

РН4. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з 

представниками різних професійних груп. 

 ОК2, 

ОК6 

ОК2, 

ОК5, 

ОК7, 

ОК8 

ОК5, 

ОК6 

ОК2, 

ОК6, 

ОК7, 

ОК8 

ОК7 ОК5 ОК2, 

ОК7, 

ОК8 

ОК2 ОК2, 

ОК5, 

ОК6, 

ОК8 

ОК5, 

ОК6, 

ОК7 

РН5. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою 

самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері 

підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності. 

 ОК2 ОК2, 

ОК3, 

ОК5, 

ОК7 

ОК5 ОК2, 

ОК3, 

ОК7 

ОК3, 

ОК7 

ОК3, 

ОК5 

ОК2, 

ОК7 

ОК2, 

ОК3 

ОК2, 

ОК5 

ОК5, 

ОК7 

РН6. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення  ОК4 ОК4, ОК5 ОК7, ОК7 ОК5 ОК4,  ОК5, ОК4, 
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якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність. ОК5, 

ОК7, 

ОК8 

ОК8 ОК7, 

ОК8 

ОК8 ОК5, 

ОК7 

РН7. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку 

суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або 

біржової діяльності. 

 ОК6 ОК3 ОК6 ОК3, 

ОК6 

ОК3 ОК3  ОК3 ОК6 ОК6 

РН8. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що 

відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових 

структурах, і робити відповідні висновки для прийняття 

управлінських рішень. 

 ОК4 ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК7, 

ОК8 

ОК5 ОК3, 

ОК7, 

ОК8 

ОК3, 

ОК7 

ОК3, 

ОК5 

ОК4, 

ОК7, 

ОК8 

ОК3 ОК5, 

ОК8 

ОК4, 

ОК5, 

ОК7 

РН9. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері 

підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності 

 ОК1, 

ОК2, 

ОК6 

ОК2, 

ОК3, 

ОК8 

ОК1, 

ОК6 

ОК2, 

ОК3, 

ОК6, 

ОК8 

ОК3 ОК3 ОК2, 

ОК8 

ОК1, 

ОК2, 

ОК3 

ОК1, 

ОК2, 

ОК6, 

ОК8 

ОК6 

РН10. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в 

діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових структур 

за умов невизначеності та ризиків. 

 ОК1, 

ОК2, 

ОК4 

ОК2, 

ОК4, 

ОК5 

ОК1, 

ОК5 

ОК2  ОК5 ОК2, 

ОК4 

ОК1, 

ОК2 

ОК1, 

ОК2, 

ОК5 

ОК4, 

ОК5 

РН11. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов 

для ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, 

торговельних та/або біржових структур. 

 ОК4, 

ОК6 

ОК4, 

ОК5, 

ОК7 

ОК5, 

ОК6 

ОК6, 

ОК7 

ОК7 ОК5 ОК4, 

ОК7 

 ОК5, 

ОК6 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6, 

ОК7 

 

 

 

 

Гарант ОП          Анастасія ПАНЧУК 
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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

Освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

 

Назва структурного/функціонального підрозділу Дата, підпис 

1. Навчальний відділ  

2. Відділзабезпечення якості освітита інноваційного розвитку  

3. Завідувач кафедри підприємництва і готельно-ресторанного бізнесу  

4. Проректор з навчально-методичної роботи  

 

 


