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І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

НРК України – 8 рівень, 

FQ-EHEA- третій цикл 

EQF-LLL – 8 рівень 

Ступінь вищої 

освіти 

Доктор філософії 

Doctor of Philosophy 

Галузі знань 29  Міжнародні  відносини 

Спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини 

Спеціалізація  

Освітня 

програма (укр. 

та англ. мовою) 

Міжнародні економічні відносини 

International Economic Relations 

Форми здобуття 

освіти, обсяг 

освітньої 

програми в 

кредитах ЄКТС 

та терміни 

навчання 

очна (денна, вечірня),– 55 кредитів, 4 роки  

заочна форма – 55 кредитів, 4 роки  

 

Наявність 

акредитації 

– 

Мова(и) 

навчання / 

оцінювання 

українська, англійська 

Структурний 

підрозділ 

відповідальний 

за ОП 

кафедра міжнародних економічних відносин 

Вимоги до 

зарахування  

Згідно з Правилами прийому до аспірантури і докторантури 

Харківського національного економічного університету імені Семена 

Кузнеця, до аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які 

здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних 

випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для 

вступу документи згідно з Правилами. 

Набір до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії 

здійснюється за результатами вступного іспиту з іноземної мови 

(англійської, німецької, французької  на вибір в обсязі, який відповідає 

рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій в мовній освіті) у 

письмовій формі та вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі 

програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) у 

письмовій формі за білетами. 

при розрахунку конкурсного балу вступника до аспірантури також 

враховується: середній бал за додатком до диплому 



(магістра/спеціаліста) та додаткові бали, що нараховуються за 

попередні науково-дослідницькі досягнення за спеціальністю 

(Правила прийому до аспірантури і докторантури Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця). 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Немає 

Освітня 

кваліфікація 

доктор філософії міжнародних економічних відносин 

 

Кваліфікація(-ї) 

професійна(-і) 

– 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – Доктор філософії 

Спеціальність – 292 Міжнародні економічні відносини 

Освітня програма – Міжнародні економічні відносини 

Опис предметної 

області 

Об’єкт вивчення – функціонування та розвиток міжнародних 

економічних відносин між суб’єктами світового економічного простору в 

процесі еволюції міжнародного співробітництва  

Мета навчання – підготовка висококваліфікованих науково-

педагогічних кадрів, що передбачає глибоке переосмислення наявних і 

створення нових комплексних знань і їх впровадження у професійну 

практику, шляхом формування та розвитку у здобувачів програмних 

компетентностей, необхідних для розв’язання ними актуальних проблем 

дослідницько-інноваційної, професійної та викладацької діяльності у 

сфері міжнародних економічних відносин та відображення їх у власному 

науковому дослідженні з урахуванням сучасних тенденцій світового 

розвитку: цифровізації, смартизації бізнес-процесів, трансферу високих 

технологій, якісних змін на ринку праці  

Теоретичний зміст предметної області – поняття, концепції, принципи 

глобального економічного розвитку та їх використання для пояснення 

закономірностей суспільних відтворювальних процесів у їх 

взаємозв’язку і взаємозалежності на основі міжнародної економічної 

діяльності, міжнародного поділу праці та інституційного механізму 

регулювання в процесі трансформації міжнародних економічних 

відносин та міжнародного економічного співробітництва. 

Методи, методики та технології: загально-логічні, теоретичні, 

емпіричні методи наукового пізнання, методи економіко-математичного 

моделювання, фінансово-економічного та статистичного аналізу; 

методики оцінювання, моделювання та прогнозування розвитку 

міжнародних економічних відносин на різних рівнях у поєднанні із 

сучасними технологіями. 

Інструменти та обладнання включають сучасні універсальні та 

спеціалізовані інформаційні системи та програмні продукти. 



Академічна 

мобільність 

Право здобувача освітньо-наукової 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 07.09.2016р.), 

зокрема: 

навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в 

іншому ЗВО (науковій установі) на території України чи за її межами;  

на виконання результатів навчання індивідуальної академічної 

мобільності за умови попереднього узгодження обов’язкових умов та 

процедури пере зарахування кредитів (освітніх компонент, інших 

навчальних досягнень); 

на укладання угоди про навчання (педагогічну практику) між 

приймаючим закладом вищої освіти (науковою установою) та ХНЕУ 

ім.. С. Кузнеця; 

на отримання академічної довідки з метою зарахування на програму 

мобільності, у т.ч. міжнародної; 

на консультації з відповідними структурними підрозділами ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця щодо вирішення організаційних питань стосовно 

підготовки та участі у програмах академічної мобільності; 

вчасно отримувати інформацію та вільно ознайомлюватися із 

пропозиціями щодо академічної мобільності, у яких здобувач може 

брати участь у разі відповідності освітнього рівня підготовки та 

спеціальності 

Академічні 

права  

Має право продовжувати підготовку в докторантурі для здобуття 

ступеня доктора наук та набувати додаткових кваліфікацій в системі 

освіти дорослих, продовжувати навчання протягом життя згідно 

чинного законодавства 

Професійні 

права 

Програма готує фахівця здатного виконувати науково-дослідну, 

викладацьку, експертну та прикладну діяльність у сфері міжнародних 

економічних відносин 

Працевлаштуван

ня випускників 

Фахівці згідно з чинною редакцією Національного класифікатора 

України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) а саме: 

12 – керівники підприємств, установ та організацій; 

2310.2 – викладачів вищої освіти;  

2419.2 – експерти із зовнішньоекономічних питань;  

2441.1 – наукові співробітники (біржові операції); 

3439 – дипломатичні агенти; 3436 – помічники керівників 

 

ІІ – ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність виявляти та розв’язувати комплексні проблеми в сфері 

міжнародних економічних відносин, висувати гіпотези та генерувати 

нові ідеї їх комплексного розв’язання, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань у процесі 

дослідницько-інноваційної діяльності та професійної практики. 



Загальні 

компетентності 
ЗК1. Здатність до набуття універсальних навичок дослідника: 

пошуку, систематизації і синтезу інформації з різних джерел. 

ЗК2. Здатність формувати системний науковий світогляд, 

проявляти креативність, продукувати і приймати обґрунтовані 

рішення 

ЗК.3. Здатність до абстрактного, критичного мислення, аналізу та 

синтезу на основі логічних аргументів і перевірених фактів в умовах 

обмеженості часу і ресурсів з урахуванням принципів тайм-

менеджменту 

ЗК.4. Здатність демонструвати культуру наукового усного і писемного 

мовлення державною та іноземними мовами при оформленні наукових 

та академічних текстів, демонстрації результатів наукових досліджень 

у ході дискусій та наукової полеміки. 

ЗК5. Здатність працювати в команді дослідників, виявляти ініціативу, 

брати на себе відповідальність, мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети, сповідуючи та дотримуючись принципів наукової етики 

ЗК.6. Здатність до організації та проведення навчальних занять з 

використанням теоретичних та методологічних напрацювань 

власного наукового дослідження. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1. 1. Здатність демонструвати глибокі знання сучасних 

теоретичних, методологічних та методичних засад функціонування 

і розвитку світового господарства та міжнародних економічних 

відносин 

СК2. 2. Здатність до формування наукового цілісного уявлення про 

економічну єдність світу, регуляторні механізми міжнародних 

економічних відносин на національному, регіональному та 

міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і 

дивергенції. 

СК3. 3. Здатність до аналітичного мислення та практичних 

навичок систематизації інформації з метою обробки великих 

масивів даних, здійснення оцінювання та прогнозування 

міжнародних економічних та соціальних явищ. 

СК4. 4. Здатність застосовувати інформаційні технології, сучасні 

методи моделювання та прогнозування із використанням новітніх 

прикладних пакетів і програмних продуктів для наукового 

обґрунтування та підтвердження / спростування гіпотез 

СК5. Здатність здійснювати публічну апробацію результатів 

досліджень, сприяти їх поширенню в науковій та практичній 

сферах як українською, так і іноземними мовами 

СК6. 6. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати 

результати міждисциплінарних наукових досліджень у сфері 

міжнародних економічних відносин та бізнесу 

 

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  

292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» 

 

РН1. Провадити міждисциплінарні наукові дослідження економічних 

процесів, володіючи належним рівнем загальнонаукових компетентностей, які 

сприяють формуванню цілісного наукового підходу, професійної етики та 

загального культурного кругозору. 

РН2. Демонструвати системний науковий світогляд, уміння креативно 

мислити, формулювати висновки і розробляти рекомендації, пропонувати 

неординарні підходи з використанням новітніх технології у розв’язанні 

поставлених завдань. 

РН3. Узагальнювати, критично мислити й аналізувати явища та проблеми, 

які вивчаються, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на 

засадах загальнонаукової методології. 

РН4. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові тексти 

та доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень як 

державною так і іноземними мовами, демонструвати усну та письмову 

комунікацію. 

РН5. Демонструвати лідерські якості, навички міжособистісної взаємодії, 

вміння працювати в команді дослідників, ефективно спілкуватися на 

професійному та соціальному рівнях, дотримуючись принципів наукової етики. 

РН6. Знати систему вищої освіти в Україні, специфіку професійно-

педагогічної діяльності викладача вищої школи; використовувати законодавче 

та нормативно-правове забезпечення вищої освіти, сучасні засоби і технології 

організації та здійснення освітнього процесу, різноманітні аспекти виховної 

роботи зі студентами, інноваційні методи навчання. Критично оцінювати власні 

наукові розробки при впровадженні у навчальний процес. 

РН7. Аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, науковий доробок 

вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні постулати та теорії, 

парадигми глобального економічного розвитку, новітні підходи до 

функціонування і розвитку світового господарства та міжнародних 

економічних відносин. 

РН8. Мати наукове цілісне уявлення про економічну єдність світу, 

регуляторні механізми міжнародних економічних відносин на національному, 



регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів 

конвергенції і дивергенції. 

РН9. Володіти аналітичним мисленням та методиками систематизації 

інформації обробки великих масивів даних, оцінювання та прогнозування 

економічних та соціальних явищ. 

РН10. Застосовувати інформаційні технології, сучасні методи моделювання 

та прогнозування із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних 

продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження / спростування 

гіпотез. 

РН11. Здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, сприяти їх 

поширенню в науковій та практичній сферах як українською, так і іноземними 

мовами. 

 

 

ІV. СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ  

ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ 
 

4.1. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ТА ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

 

№ 

Освітні компоненти (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кредити ЄКTC Структура, % 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ  ПІДГОТОВКИ 

1 ОБОВ'ЯЗКОВІ  ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 26 47,3 

2 ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 5 9 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

3 ОБОВ'ЯЗКОВІ  ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 9 16,4 

4 ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 15 27,3 

 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ : 55 100% 

 в тому числі: вибіркова складова 20 36,4% 

Код ОК 

Освітні компоненти 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кредити ЄКTC 

Форми 

підсумкового 

контролю 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОБОВ'ЯЗКОВІ  ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

ОК1 Іноземна мова* 6 залік 

ОК2 Філософія науки 4 іспит 

ОК3 Методологія та організація наукових 6 залік 



досліджень 

ОК4 Математичні методи та моделі у наукових 

дослідженнях 
5 

залік 

ОК5 Педагогічна практика 5 звіт 

ОК6 Українська мова як іноземна** 4 залік 

 ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

ВК1 Вибіркова навчальна дисципліна 1.1 5 залік 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОБОВ'ЯЗКОВІ  ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

ОК7 Світове господарство,тенденції та 

закономірності його розвитку 
5 іспит 

ОК8 Конкуренція на міжнародних ринках 4 залік 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

ВК2 Вибіркова навчальна дисципліна 2.1 5 залік 

ВК3 Вибіркова навчальна дисципліна 2.2 5 залік 

ВК4 Вибіркова навчальна дисципліна 2.3 5 залік 

 

 

 

4.2. ВИБІРКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО- НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

Вибіркова складова освітньо-наукової програми складається з 20 кредитів 

ЄКТС та входять до загального обсягу кредитів. Індивідуальний навчальний 

план здобувача, крім обов’язкових складових, містить перелік дисциплін за 

вибором здобувача.  

Вибіркова складова полягає у вільному виборі здобувачами дисциплін, 

які формують здобуття знань із спеціальності, а також вибір дисциплін, що 

пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням із своїм 

науковим керівником. Здобувач також має право обрати дисципліну, яка 

пропонується для інших рівнів вищої освіти. Взяти участь у формуванні 

вибіркової складової можуть усі кафедри університету. 

 

 

 

 

 



4.3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ   

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК4 
Математичні 

методи та моделі 

у наукових 

дослідженнях 

ОК2 

Філософія науки 

ОК7 
Світове 

господарство,тен
денції та 

закономірності 
його розвитку 

ВК2 

Вибіркова 
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V. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої освіти 

Атестація здійснюється разовою спеціалізованою 

вченою  радою  закладу  вищої освіти чи  

наукової установи на підставі публічного захисту 

наукових   досягнень у формі дисертації.  

Обов’язковою умовою допуску до захисту є 

успішне виконання здобувачем його 

індивідуального навчального плану та плану 

наукової роботи. Звітування за  виконанням 

плану проводиться 2 рази на рік на засіданні 

випускової  кафедри. 

Вимоги до 

кваліфікаційної роботи 

(за наявності)  

Дисертація на здобуття наукового ступеня  

доктора  філософії  за спеціальністю  292  

«Міжнародні економічні відносини»  є  

самостійним розгорнутим дослідженням, що 

пропонує  розв’язання актуального наукового 

завдання на межі  економічних,  географічних,  

педагогічних  наук, державного  управління, 

результати якого становлять оригінальний внесок 

у суму знань з  міжнародних економічних 

відносин та  наук, що входять до її структури і 

оприлюднені у відповідних публікаціях.  

Вимоги до оформлення дисертацій встановлює 

МОН України. 

Обсяг основного тексту дисертації 6,5-8,5 

авторський аркуша. 

Вимоги до публічного 

захисту (за наявності) 

Вимоги щодо процедури та особливих умов 

проведення публічного захисту  визначаються  

Постановою  Кабінету Міністрів України № 44 

від 12.01.2022 р. «Про затвердження Порядку 

присудження ступеня доктора філософії та 

скасування рішення разової спеціалізованої 

вченої ради закладу вищої освіти, наукової 

установи про присудження ступеня доктора 

філософії». 

 

 

 



VІ. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Визначаються відповідно до Європейських стандартів та рекомендацій 

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

вищу освіту», а також відповідно до існуючої системи забезпечення якості 

вищої освіти в Університеті. 

Політика щодо 

забезпечення якості 

вищої освіти 

Політика Університету щодо забезпечення якості реалізується 

через внутрішні процеси забезпечення якості із залученням всіх 

структурних підрозділів  Університету  та  учасників освітнього 

процесу. Є публічною  та  відкритою  для  всіх  учасників  

освітнього  процесу, а також різних стейкхолдерів. Основні  

принципи  внутрішнього забезпечення  якості  освіти  у ХНЕУ  

ім. С. Кузнеця:  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 

Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм 

здійснюється згідно з діючими нормативними актами в ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. Перегляд освітніх програм  здійснюється на 

основі аналізу задоволення освітніх  потреб  здобувачів  вищої  

освіти: можливості побудови індивідуальної траєкторії 

навчання, дотримання академічних свобод в освітньому 

процесі, задоволеності якістю освітньої програми, тощо; 

роботодавців: якості  формування загальних та фахових 



компетентностей, актуальних та соціальних навичок (soft 

skills); інших стейкголдерів. Для перегляду освітніх програм  

використовуються: онлайн опитування, проведення 

дослідження фокус-групи, аналіз документів, аналіз ситуації, 

самооцінка робочою групою відповідно до вимог щодо 

структури та змісту освітньої програми. Періодичність 

перегляду освітніх програм здійснюється: а) щорічно за 

результатами моніторингу; б) після завершення освітньої 

програми здобувачами вищої освіти. 

Забезпечення 

зарахування, 

досягнення, визнання 

та атестація здобувачів 

Оцінювання здобувачів вищої освіти є  послідовним,  прозорим  

та проводиться  відповідно  до  встановлених  в  Університеті  

процедур згідно з нормативними актами.  Щорічне оцінювання 

здобувачів освіти здійснюється відповідно до визначених 

освітньою програмою форм контролю; порядку оцінювання  

результатів навчання,  що  висвітлюється в робочих програмах 

навчальних  дисциплін, робочих планах (технологічних картах)  

навчальних дисциплін,  силабусах  навчальних  дисциплін;  

обліку результатів навчання, який ведеться з  використанням 

програмного забезпечення корпоративної інформаційної 

системи управління  (електронний  журнал)  та  інформаційного  

середовища Персональної навчальної системи (ПНС) 

Університету. Оприлюднення результатів успішності, 

оцінювання результатів навчання відбувається через звіт 

«Інформація про поточну успішність та відвідування занять за 

навчальними дисциплінами семестру» (сайт Університету) та 

на сайті Персональних навчальних систем. Оцінювання  

здобувачів  вищої освіти здійснюється на основі 100-бальної 

накопичувальної бально-рейтингової системи. Підготовка 

здобувачів  вищої освіти ступеня доктора філософії на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти завершується 

атестацією, яка здійснюється постійною (або  спеціалізованою) 

вченою радою Університету (або іншого закладу  вищої освіти), 

утвореною для проведення разового захисту, на підставі 

публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. 

Забезпечення якості 

студентоцентрованого 

навчання, викладання 

та оцінювання 

Студентоцентроване навчання реалізується через організацію 

освітнього процесу, що передбачає: заохочення здобувачів  

вищої освіти до ролі автономних і  відповідальних суб’єктів 

освітнього процесу; створення освітнього середовища, 

орієнтованого на задоволення  потреб та інтересів здобувачів 

вищої освіти, зокрема надання можливостей для формування 

індивідуальної освітньої траєкторії; побудову освітнього 

процесу на засадах взаємної поваги  і партнерства між 

учасниками освітнього процесу. Передбачає надання 

можливості вибору здобувачем вищої освіти змісту, темпу, 

способу та місця навчання, а також ґрунтується на 

реалістичності  запланованого навчального навантаження. 

Забезпечення якості 

науково-педагогічних 

працівників 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники  Університету 

можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами 

та у різних суб’єктів  підвищення кваліфікації. Забезпечення 



підвищення кваліфікації відбувається за рахунок: 

удосконалення раніше набутих та/або набуття нових 

компетентностей у межах професійної діяльності або галузі 

знань з урахуванням вимог відповідного професійного 

стандарту (у разі його наявності); набуття досвіду виконання 

додаткових завдань  та обов’язків у межах спеціальності  та/або 

професії, та/або займаної  посади; формування  та  розвитку  

цифрової, управлінської, комунікаційної,  медійної, 

інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо. Щорічне 

рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних 

працівників, кафедр і факультетів  Університету здійснюється 

за рахунок використання механізмів оцінювання та 

самооцінювання результативності науково-педагогічної 

діяльності, її спрямованості на пріоритети розвитку 

національної системи вищої освіти, стратегії розвитку 

Університету, особистісного професійного розвитку науково-

педагогічних працівників. Підсумки рейтингового  оцінювання 

підводяться за результатами діяльності,  досягнутими  протягом 

навчального  року. Оприлюднення  результатів щорічного  

оцінювання науково-педагогічних працівників, кафедр та 

факультетів відбувається на засіданні вченої ради 

Університету. 

Ресурсне забезпечення 

освітнього процесу 

(навчальні ресурси та 

підтримка здобувачів 

вищої освіти) 

Заклад вищої освіти забезпечує освітній процес  необхідними 

та доступними ресурсами (кадровими,  методичними, 

матеріальними, інформаційними та  ін.) та  здійснює  

відповідну  підтримку  здобувачів вищої освіти. При 

плануванні, розподілі та наданні навчальних  ресурсів  і 

забезпеченні підтримки здобувачів вищої освіти  враховуються 

їх потреби та принципи студенто-центрованого 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  вищої освіти  гарантує, що  всі 

необхідні  ресурси  відповідають  цілям  навчання, є 

загальнодоступними,  а  здобувачі  вищої  освіти  

поінформовані  про  їх наявність 

Інформаційне 

забезпечення 

(інформаційний 

менеджмент) 

З метою управління освітнім процесом розроблено  ефективну 

політику в сфері інформаційного  менеджменту  та відповідну 

інтегровану інформаційну систему  управління  освітнім  

процесом. Дана система передбачає автоматизацію основних 

функцій управління освітнім  процесом, зокрема: забезпечення  

проведення  вступної кампанії, планування та  організацію 

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 про освітню діяльність за  спеціальністю 292 

«Міжнародні економічні відносин» публікується на сайті 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця  та на  сторінці кафедри міжнародних 

економічних відносин http:// kafmev.hneu.edu.ua/, включаючи 

програми для потенційних здобувачів, випускників, інших  

стейкхолдерів і громадськості. Надається  інформація  про  

освітню діяльність за спеціальністю 292 «Міжнародні 

економічні відносини», включаючи програми, критерії  відбору 

на навчання; заплановані результати навчання  за  цими 

програмами; кваліфікації; процедури навчання,  викладання та 

оцінювання, що використовуються;  прохідні бали та навчальні 

можливості, доступні для здобувачів тощо. 

Забезпечення 

академічної 

доброчесності 

Забезпечення  запобігання  та  виявлення  академічного  

плагіату у наукових працях працівників закладу вищої освіти та 

здобувачів вищої освіти реалізується через політику, стандарти 

і процедури дотримання академічної  доброчесності,  

регулюється  такими  документами  ХНЕУ  

ім. С. Кузнеця: Кодекс академічної доброчесності; Кодекс 

професійної етики та організаційної культури  працівників  і 

здобувачів вищої освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця;  Положення про 

комісію з питань академічної доброчесності ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця. Перевірка наукових  праць  науково-педагогічних  

працівників Університету  та  здобувачів вищої освіти 

здійснюється за допомогою інтернет-сервісів  на  основі  

відкритих  інтернет-ресурсів  та системи StrikePlagiarism.com, 

що діє на підставі  Ліцензійного Договору про надання  права  

користування  антиплагіатним  програмним забезпеченням. 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця у своїй діяльності дотримується 

законодавства України в сфері виявлення, протидії та 

запобігання  корупції, забезпечення  гендерної  рівності,  

недопущення  дискримінації. Положення  про політику та 

процедури  врегулювання конфліктних ситуацій регламентує  

застосування  заходів  щодо  виявлення  та попередження  

конфліктних ситуацій, алгоритм дій у зв'язку із встановленням 

таких ситуацій та способи їх врегулювання. Зокрема, у 

наукових  публікаціях та усних  висловлюваннях забороняється 

вживання дискримінаційної лексики, дискримінаційних 

висловлювань та мови ненависті, заохочується (у  випадку  

доречності) наголошення на важливості принципів  гендерної 

рівності та недискримінації, запобігання корупції, 

презентування даних у аналітичних матеріалах з урахуванням 

гендерної та недискримінаційної компоненти аналізу. 

 

 

 



Пояснювальна записка 

 

Матриця відповідності визначених проектом Стандарту  компетентностей 

дескрипторам НРК та матриця відповідності визначених Стандартом 

результатів навчання та компетентностей представлені  

в Таблицях 1 і 2. 

 

 

Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених компетентностей дескрипторам НРК  

Класифікація 
компетентностей за 

НРК 

Знання ЗН1…ЗНn Уміння УМ1… 
УМn. 

Комунікація 
К1… Кn. 

Автономія та 
відповідальність 

АВ1… АВn 

Загальні компетентності 

ЗК1  УМ1, УМ2   

ЗК2 ЗН1  УМ1     

ЗК3      АВ1 

ЗК4   К1  

ЗК5   К1 АВ2 

ЗК6 ЗН1  К1  

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1 ЗН1  К1    

СК2 ЗН1  УМ1, УМ2     

СК3  УМ1, УМ2   

СК4  УМ1, УМ2   

СК5   К1 АВ1, АВ2 

СК6 ЗН1 УМ1, УМ2   

 

Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених результатів навчання, 

компетентностей та освітніх компонентів 

Програмні 
результати 
навчання 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

ЗК1 ЗК 2 ЗК 3 ЗК 4 ЗК 5 ЗК 6 n 1 2 3 4 5 6 7 8 n 

РН1 ОК3                

РН2 
 

ОК2 
ОК3 

     
ОК3 

       
 

РН3 
  

ОК2 
ОК3 

    
 

       
 

РН4 
   

ОК1 
ОК6 

   
 

   
ОК1 
ОК6 

   
 



РН5 
    

ОК7 
ОК8 

  
 

       
 

РН6      ОК5           

РН7 
 

ОК7 
ОК8 

     
ОК7 
ОК8 

       
 

РН8 ОК7 
ОК8 

      
 ОК7 

ОК8 
   

ОК7 
ОК8 

  
 

РН9  ОК4        ОК4       

РН10           ОК4      

РН11    ОК5        ОК5     

 

Гарант ОНП               _______________       І.П. Отенко 

(підпис)   
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