
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 48460 Міжнародний 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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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 229

Повна назва ЗВО Поліський національний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493681

ПІБ керівника ЗВО Скидан Олег Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.znau.edu.ua/

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/229

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 48460

Назва ОП Міжнародний 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 міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції

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

Кафедра іноземних мов, кафедра економічної теорії, інтелектуальної 
власності та публічного управління, кафедра правознавства

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7.

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 99157

ПІБ гаранта ОП Куцмус Наталія Миколаївна

Посада гаранта ОП професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

nataliia.kutsmus@polissiauniver.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(063)-117-59-95

Додатковий телефон гаранта ОП +38(097)-616-28-67
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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 
 
Тенденції розвитку ринку праці, диктовані посиленням впливу глобальних факторів економічного зростання, з 
одного боку, та еволюція освітньої діяльності у ЗВО – з іншого, обумовили у 2020 р. початок підготовки здобувачів 
вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Міжнародний менеджмент” другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Адміністрування та управління” в Поліському 
національному університеті. Навчання на ОП провадиться за денною та заочною формами навчання. ОП була 
введена в освітній процес рішенням вченої ради Поліського національного університету з 23 вересня 2020 р. (наказ 
№ 194 від 23 вересня 2020 р.). 
До формування ОП залучалися науково-педагогічні працівники кафедри міжнародних економічних відносин та 
європейської інтеграції, зовнішні стейкхолдери. ОП розроблялася відповідно до Стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 073 “Менеджмент”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 р., 
№ 959.
ОП оприлюднюється на сайті університету перед початком вступної кампанії. Основною метою ОП “Міжнародний 
менеджмент” є поглиблення у здобувачів вищої освіти теоретичних та прикладних знань, формування умінь та 
навичок у сфері менеджменту, що дасть змогу у професійній діяльності ефективно виконувати завдання 
інноваційного характеру, орієнтовані на дослідження та розв’язання складних практичних задач у процесі 
управління діяльністю міжнародних компаній.
ОП для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент” 
відображає: обсяг кредитів ECTS, необхідний для здобуття відповідного рівня вищої освіти; перелік 
компетентностей випускника; програму підготовки, спрямовану на досягнення результатів навчання; форми 
атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; перелік 
нормативних документів.
 
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 23 9 14 0 0

2 курс 2019 - 2020 13 6 7 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 10739 Менеджмент
34231 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

другий (магістерський) рівень 10903 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
48460 Міжнародний менеджмент
51444 Менеджмент туристичного бізнесу
6170 Менеджмент організацій і адміністрування
23829 Менеджмент

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37289 Менеджмент

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

 Загальна площа Навчальна площа
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Усі приміщення ЗВО 36711 16252

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

36711 16252

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

0 0

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 Міжнародний менеджмент 
2020 р.pdf

nVI+UUpJ5zr7Uqh50PxynBM5ldXIUZp+rypMDRreDlc=

Освітня програма ОПП Міжнародний менеджмент 
2021 р..pdf

fqKU6pl8K7YkefTenJeRChkk4qJyUO6C+nWaedeBsAY=

Навчальний план за ОП НП_ММ_2020.pdf HHgosPNqArCSkvZ+QK3EGVADcF7tCXDLXjW7xk8bkc
g=

Навчальний план за ОП НП_ММ_2021.pdf TPeRpxceyiyp8JSmsBJnEeVu/QLfwV5mz32PgyRcOaY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Листи стейкхолдерів, ОП 
ММ_2020 .pdf

9Ysx0Pv8Ck03dCvVnLeelbt+826OmdgQjkMIGq9oDoA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Листи стейкхолдерів, ОП 
ММ_2021 .pdf

P1QDgbyMekLSQhm3JkYNH+PNS9iP7HvfQAnVVxgfZhs
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

ОП спрямована на поглиблення у здобувачів вищої освіти теоретичних та прикладних знань, формування умінь та 
навичок у сфері менеджменту, що дасть змогу у професійній діяльності ефективно виконувати завдання 
інноваційного характеру, орієнтовані на дослідження та розв’язання складних практичних задач у процесі 
управління діяльністю міжнародних компаній. Цілями ОП є: 
формування компетентностей на основі оволодіння методами дослідження та прогнозування розвитку міжнародних 
бізнес-процесів; 
набуття навичок та вмінь щодо управління діяльністю міжнародних компаній в умовах динамічності та 
невизначеності глобального середовища; 
розвиток професійних компетентностей здобувачів у сфері управління ресурсами та потенціалом компаній в умовах 
інтеграції у світовий бізнес-простір; 
оволодіння здобувачами прикладним інноваційним інструментарієм управління міжнародними бізнес-процесами з 
орієнтацією на відповідність концепції сталого розвитку та принципам людиноцентризму.
Унікальність ОПП «Міжнародний менеджмент» полягає у синергії управлінських, економічних, правових і 
лінгвістичних знань та мультипрофільності набутих програмних результатів; пріоритетності розвитку сучасних 
компетентностей здобувачів щодо розв’язання складних професійних завдань з управління міжнародними бізнес-
процесами в середовищі реалізації Цілей сталого розвитку.

 

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

Формулювання цілей ОП відбувалося з орієнтацією на сприяння реалізації стратегії ЗВО (https://cutt.ly/NkYzjVT ; 
https://cutt.ly/RkTZMIn ). Відповідно, внесок ОП у досягнення місії ЗВО (підготовка експертної екосистеми для 
сталого розвитку) полягає у формуванні компетентностей здобувачів вищої освіти здійснювати професійну 
діяльність з дотриманням міжнародних принципів і цілепокладання сталого розвитку.
Цілі ОП реалізуються в межах стратегічних напрямів розвитку ЗВО, а саме: 1) освіта – формування сприятливого 
освітнього середовища для розвитку інноваційного, професійного, дослідницького та особистісного потенціалу 
здобувачів в рамках індивідуальної освітньої траєкторії; 2) дослідження – навчання сучасним методам дослідження 
міжнародних бізнес-процесів, забезпечення доступу до міжнародних баз даних та ліцензованих інформаційних 
технологій; 3) творення державної та регіональної політики – підготовка компетентних фахівців, спроможних бути 
активними агентами політикотворення у сфері управління міжнародними бізнес-процесами; 4) підприємництво та 
залучення інвестицій – набуття навичок управління діяльністю суб’єктів міжнародного бізнесу, реалізацією проєктів 
із залученням іноземних партнерів та капіталу; 5) соціальна відповідальність та етичне лідерство – оволодіння 
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здобувачами прикладними методами управління міжнародними компаніями з дотриманням глобальних принципів 
та ідей соціальної відповідальності і сталого розвитку. 

 

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

Перелік професійних компетентностей та програмних результатів сформовано у 2020 р. відповідно до стандарту 
вищої освіти і сучасних тенденцій регіонального, національного та світового ринку праці й не підлягав змінам у 2021 
р. Їх забезпечення і посилення відбувається в процесі коригування набору освітніх компонент за результатами 
постійного моніторингу наукових та професійних інтересів здобувачів.
З метою ідентифікації запитів здобувачів освіти щодо поглиблення фахових компетентностей та програмних 
результатів навчання на засіданнях кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції 
відбуваються обговорення проєкту ОП на наступний навчальний рік та доцільності внесення змін до каталогу 
вибіркових компонент (протокол №12 від 30.03.2021 р.). Зокрема, у відповідь на висловлену здобувачами ініціативу 
щодо необхідності посилення управлінських компетентностей з урахуванням динамічних змін міжнародного бізнес-
середовища (СК 11, СК12, РН14), до ОП було включено обов’язкову освітню компоненту «Міжнародний бізнес-
економікс» (ОК7). Оцінка рівня задоволення освітніх потреб здобувачів здійснюється також через проведення 
періодичних опитувань (https://cutt.ly/LWkEq6N; https://cutt.ly/7WkW3h9; https://cutt.ly/VWkEdgh) Зокрема, 
результати засвідчили високий ступінь (81,8 %) задоволеності здобувачів переліком освітніх компонент ОП, що 
аргументувало незначні зміни в ОП в редакції 2021 р.

- роботодавці

Процес удосконалення ОП є результатом активної співпраці з роботодавцями, що беруть участь у формуванні бази 
практичної підготовки та тренінгів для здобувачів освіти, здійснюють об’єктивну оцінку якості надання освітніх 
послуг в рамках ОП на предмет відповідності сучасним запитам ринку праці та слугують джерелом інформації про 
його кон’юнктуру. На розширених засіданнях кафедри роботодавці вносять експертні пропозиції щодо напрямів 
удосконалення ОП. Зокрема, Берладин Ірина (ПрАТ «УСК «Княжа В.І.Г.») акцентувала на доцільності посилення 
практичної підготовки здобувачів, в результаті чого було збільшено обсяг кредитів ECTS на переддипломну 
практику. Воєвуцька Ольга (ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна ЖУ») зауважила на необхідності розширення 
об’єкту та предмету вивчення і наукових досліджень здобувачів, що зміцнить їх управлінські (СК1, СК9, СК10) та 
аналітичні компетентності (ЗК3, ЗК7). Як наслідок, було замінено ОК «Кон’юнктура світових товарних ринків» на 
ОК «Міжнародний бізнес-економікс» (протокол №12 від 30.03.2021 р.). 
За рекомендацією роботодавців було суттєво розширено каталог вибіркових компонент, вивчення яких сприятиме 
формуванню управлінських компетенцій у сфері реалізації різних форм міжнародного бізнесу.

- академічна спільнота

Забезпечення якісної підготовки здобувачів ОС «Магістр» потребує кооперації з представниками академічної 
спільноти. Обмін досвідом щодо використання сучасних освітніх технологій відбувається на постійній основі: під час 
проведення розширених засідань кафедри (протокол №12 від 30.03.2021 р.), он-лайн тренінгів (посилання), 
двосторонніх візитів у заклади вищої освіти і наукові установи. 
Позиція представників академічної спільноти (Наталія Карасьова – д.е.н., професор, професор кафедри 
міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтва; Микола Пугачов – заступник 
директора з наукової роботи ННЦ «Інститут аграрної економіки», керівник відділу економіки аграрного 
виробництва та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки, д.е.н., професор, академік Національної 
академії аграрних наук України, Віра Тимчак – помічник ректора з питань системи внутрішнього контролю 
Буковинського державного медичного університету) була спільною щодо необхідності посилення аналітичних та 
прогностичних компетенцій (ЗК1, ЗК3, ЗК7, СК9) здобувачів, що підвищують їх спроможність до прийняття 
ефективних управлінських рішень (РН1, РН2, РН3, РН5, РН6, РН8, РН13, РН14). За їх рекомендацією було збільшено 
кількість кредитів на ОК «Моделювання та прогнозування міжнародних бізнес-процесів», доповнено каталог 
вибіркових компонент.

- інші стейкхолдери

До процесу модернізації ОП залучалися інші стейкхолдери: представники органів державної влади (Ірина 
Шпонарська – заступник директора департаменту, начальник управління зовнішньоекономічної політики та 
підприємництва Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської 
облдержадміністрації); міжнародних організацій (Віктор Шуткевич – заступник директора Швейцарського бюро 
співробітництва посольства Швейцарії в Україні), які підтверджують необхідність підсилення класичних 
компетентностей менеджера знаннями та вміннями враховувати специфіку сучасного міжнародного середовища 
(посилення впливу викликів соціально-економічному зростанню, ризиків глобалізації, інтенсифікація міжнародних 
зусиль у напрямі реалізації Цілей сталого розвитку). Врахування їх позиції було відображено у змістовному 
наповненні усіх освітніх компонент ОП, що забезпечує зміцнення СК11-12, РН14.

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

Глобалізація бізнес-середовища суттєво вплинула на тенденції розвитку ринку праці (зростання попиту та вимог до 
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якості підготовки фахівців з боку міжнародних компаній), що обумовило коригування запитів в частині 
професійних компетентностей та програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти за спец. 073 
«Менеджмент». Це знайшло відображення в ОП «Міжнародний менеджмент», яка націлена на врахування 
пріоритетів сучасного регіонального, національного та світового ринку праці, основними з яких є: посилення впливу 
глобалізації (СК11, СК12); просування на світовому рівні ідей сталого та інклюзивного розвитку (ЗК5); зростання 
ролі людського капіталу (СК6, СК8, ЗК4); динамічність бізнес-середовища та підвищення вимог до професійної 
компетенції фахівців (СК3); володіння іноземними мовами як базова компетентність менеджера (ЗК2, ЗК3, СК5). 
Моніторинг змін у запитах ринку праці та відповідності сформованих компетенцій та програмних результатів 
навчання здобувачів освіти здійснюється в результаті співпраці з установами-базами практик, потенційними 
роботодавцями, аналізу офіційної інформації служб зайнятості, органів державної влади, даних статистичних і 
експертних обстежень вітчизняних та зарубіжних організацій. Про відповідність ОП трендам розвитку ринку праці 
свідчить кореляція критеріїв підбору фахівців у сфері міжнародного менеджменту (лінгвістичних, аналітичних, 
комунікаційних, управлінських, правових) і компетенцій та програмних результатів навчання.

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

ОП зорієнтована на підготовку конкурентоспроможних фахівців на регіональному, національному та світовому 
ринку праці. Програмні результати навчання першочергово визначені Стандартом вищої освіти за спец. 073 
“Менеджмент” і додатково доповнені таким, що враховує специфіку управління міжнародною діяльністю суб’єктів 
мікро-, мезо- та макрорівня (РН14). На регіональному ринку праці високий попит на фахівців, що володіють 
компетентностями, необхідними для діяльності у сфері міжнародного менеджменту, забезпечується завдяки 
активізації міжнародних операцій бізнес-структур локального рівня, ТНК, органів державної влади та 
громадянського суспільства. Зокрема, на території Житомирської області, яка є ключовим регіональним сегментом 
формування контингенту здобувачів ОП, функціонують: ТОВ “Церсаніт Інвест”, ПрАТ “Вайдманн-МПФ”, компанія 
“Кромберг енд Шуберт Україна ЖУ”, ПАТ “Ферпласт-Україна”, ІП “Євроголд Індестріз ЛТД”, Насіннєвий завод 
“Байєр”, ПП “Galeks-Agro”, ПАТ “Житомирський маслозавод”, ПрАТ “Ліктрави”, ЗАТ “Житомирські ласощі”, 
Фабрика банктнотного паперу НБУ та ін. У Києві та Київській області, Вінницькій, Волинській, Рівненській областях 
України масштабують діяльність численні представництва міжнародних компаній, які формують стійкий попит на 
інноваційно-орієнтованих фахівців.

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

Цілі та програмні результати навчання ОП формулювалися з урахуванням сильних сторін аналогічних програм ЗВО 
України. За результатами перегляду ОП Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця 
введено обов’язкові компоненти ОК4 «Глобальна економіка», ОК10 «Менеджмент міжнародних проєктів», ОК5 
«Моделювання та прогнозування міжнародних бізнес-процесів»; Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка – ОК7 «Міжнародний бізнес-економікс»; Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара (Соціальна відповідальність у міжнародному бізнесі) та ін. З метою 
посилення у здобувачів загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для реалізації у професійній 
діяльності, за результатами аналізу вищезазначених ОП було суттєво розширено каталог вибіркових компонент.
З метою забезпечення компетентності здобувачів вищої освіти за ОП працювати у міжнародних компаніях у 
національному та глобальному просторі зміст ОП адаптовано до ОП зарубіжних ЗВО (ESSCA School of Management 
(Франція), Rome Business School (Італія), University of Birmingham (Великобританія), GISMA Kingston (Німеччина) та 
ін.). Зокрема, при розробці ОП-2021 враховано: зміст та структуру аналогічних ОП; компетентності, програмні 
результати та методи їх формування і розвитку. Результати перегляду ОП зарубіжних ЗВО підтвердили доцільність 
включення таких освітніх компонент (ОК5, ОК9, ОК11-12).

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

ОП розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 “Управління та 
адміністрування” спец. 073 “Менеджмент”, введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України № 959 від 
10 липня 2019 р.
Загальні і спеціальні компетентності та програмні результати навчання, передбачені в ОП, відповідають 
рекомендованим у стандарті вищої освіти зі спец. 073 “Менеджмент” другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
враховують специфіку управління суб’єктами міжнародної діяльності, запити зовнішніх та внутрішніх 
стейкхолдерів. 
Освітні компоненти відбиралися з огляду на їх відповідність об’єкту вивчення, предметній області, цілям та 
інструментам, методам і технологіям навчання, загальним та спеціальним компетентностям, програмним 
результатам навчання, балансу теоретичної і практичної підготовки, визначених Стандартом, метою і цілями ОП. 
Обов’язкові та вибіркові освітні компоненти націлені на формування у здобувачів освіти 14-ти програмних 
результатів навчання, що забезпечуються використанням сучасного методичного інструментарію та технологіями. 
Таким чином розкривається професійний, науковий, творчий та комунікативний потенціал здобувачів освіти, 
розвиваються лідерські здібності, формується здатність до командної роботи і саморозвитку, використання набутих 
знань й навичок у професійній діяльності в сфері управління суб’єктами міжнародної діяльності.
ОП через сукупність РН відображає об’єктивну і конкретну інформацію стосовно потенційних досягнень, вмінь, 
знань та здібностей, які забезпечать професійну реалізацію здобувачів вищої освіти, їх здатність до саморозвитку та 
подальшого навчання. Оскільки ОП чітко відображає кореляцію професійних компетентностей, програмних 
результатів навчання та освітніх компонент, вона є інформаційною основою для прийняття рішень здобувачами 
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вищої освіти при виборі компонент у процесі формування індивідуальної освітньої траєкторії. 
Для роботодавців програмні результати, передбачені в ОП, відображають потенційну сукупність компетентностей, 
фахових умінь і здібностей здобувачів вищої освіти, слугують основою для оцінки їх професійних переваг, 
характеризують спроможність до вирішення оперативних, тактичних і стратегічних завдань у процесі управління 
діяльністю міжнародних компаній в умовах трансформацій та невизначеності зовнішнього середовища.

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

Стандарт вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент" 
завтверджено 10.07.2019 р. № 959

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 повною мірою відповідає предметній області, що визначена Стандартом вищої освіти за спеціальністю 
“Менеджмент”. ОП складається з обов’язкової та варіативної компонент, які поділяються на цикли загальної і 
професійної підготовки. Зміст ОП та НП є збалансованим в контексті загального часу навчання (дотримання 30 
кредитів ECTS в семестр); мають чітку та логічну структуру, оскільки освітні компоненти одного семестру 
доповнюють та поглиблюють попередньо отримані компетентності та результати навчання, вивчені в межах 
попередніх ОК. Структура ОП передбачає інтегративно-інтерактивне та динамічне навчання, що свідчить про її 
прикладний характер. Це дозволяє сформувати у здобувачів вищої освіти сукупність необхідних знань, вмінь та 
навичок, які будуть ключовим у творенні кар’єрного шляху випускника ЗВО. Обов’язкові освітні компоненти циклу 
професійної підготовки, практична підготовка та захист кваліфікаційної роботи відповідають окресленому об’єкту 
вивчення ОП. Так, теоретичний зміст предметної області ОП реалізується через освітні компоненти, які сприяють 
формуванню у здобувачів вищої освіти фахових компетентностей з розуміння основних парадигм, законів та 
закономірностей менеджменту (ОК8-10), історичних передумов його розвитку (ОК4, ОК7), концепції системного, 
ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проєктного менеджменту (ОК5, 7-10); 
функцій, методів, технологій та управлінських рішень в менеджменті (ОК7-12). ОП сформована з метою набуття 
теоретичних та практичних знань зі спеціальності, що в даному контексті повністю відображає цілі навчання, які 
зорієнтовані на підготовку 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 та 
характеризуються невизначеністю умов і вимог. Водночас, загальнонаукові та специфічні методи дослідження, 
методи реалізації функцій менеджменту і методи міжнародного менеджменту відображені при вивченні 
обов’язкових освітніх компонент (3-12), проходженні переддипломної практики (ПП1), підготовці кваліфікаційної 
роботи (КР1-2).
За спеціальністю “Менеджмент”, в рамках визначеної Стандартом предметної області, у Поліському університеті уже 
реалізується дві ОПП: “Менеджмент”, “Міжнародний менеджмент”; ОПП “Менеджмент туристичного бізнесу” 
проходить процес запровадження.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОП 
“Міжнародний менеджмент” реалізується за такими напрямами:
1) вибір форми навчання (денна, заочна (дистанційна), дуальна), також передбачено можливість навчання за 
індивідуальним графіком;
2) вільний вибір навчальних дисциплін і формування варіативної компоненти індивідуального навчального плану;
3) участь як основних стейкхолдерів в удосконаленні ОП та НП;
4) корегування розкладу занять та висунення пропозицій стосовно вибору або зміни викладачів, які 
забезпечуватимуть викладання ОК;
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5) індивідуальний вибір тематики та керівників наукових досліджень за профілем спеціальності, тем 
кваліфікаційних і курсових робіт, індивідуальних завдань, баз для проходження переддипломної практики;
6) участь у конкурсному відборі на призначення іменних академічних стипендій державного та обласного рівнів, 
переведення на вакантні місця державного замовлення;
7) академічна мобільність та участь в міжнародних грантових програмах;
8) участь у студентських професійно-орієнтованих конкурсах, студентських олімпіадах;
9) реалізація права на здобуття дуальної або перезарахування результатів неформальної освіти.

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

Варіативна компонента ОП та НП формується з ОК циклів загальної та професійної підготовки, що покликані 
забезпечити баланс між глибоким засвоєнням фахових компетентностей та набуттям додаткових професійних і 
соціальних навичок (soft skills) з урахуванням особистих прагнень та вподобань здобувача вищої освіти. Вільний 
вибір навчальних дисциплін за ОП відбувається згідно алгоритму положення (https://cutt.ly/7kT1NTV ). У структурі 
ОП на варіативну компоненту виділено 24 кредити ECTS, що становить 26,7 % загального обсягу кредитів. 
З метою уникнення несумісності кредитного забезпечення Положенням врегульовано питання мінімального обсягу 
кредитів ECTS за різними ОП для вибіркових ОК. Щороку, враховуючи сучасні тенденції розвитку вищої освіти, 
вимоги ринку праці та зважаючи на необхідність ефективного використання ресурсів університету, гарант ОП 
ініціює проведення розширеного засідання проєктної групи із залученням зовнішніх стейкхолдерів, здобувачів усіх 
форм навчання ОП “Міжнародний менеджмент”, науково-педагогічних працівників, що забезпечують реалізацію 
ОП, органів студентського самоврядування щодо перегляду ОП та, безпосередньо, внесення змін до каталогу 
вибіркових дисциплін.
Порядок вільного вибору ОК здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти реалізується за таким 
алгоритмом:
1) узгодження переліку дисциплін за курсами, які будуть відображені в ОП та НП;
2) складання експлікаційних форм та формування каталогу дисциплін вільного вибору з подальшим розміщенням 
на загальноуніверситетській платформі Moodle;
3) інформування здобувачів вищої освіти про право вибору дисциплін варіативної компоненти навчального плану 
через гаранта ОП, представників випускової кафедри;
4) проведення процедури вибору для здобувачів, написання заяв та формування проєкту наказу щодо формування 
груп і складання розкладу занять з врахуванням перехресного вибору. Для здобувачів магістерського рівня 1-го року 
навчання, процедура вибору проводиться при вступній кампанії, а вивчення таких дисциплін розпочинається з 2 
семестру 1-го року навчання. 
5) формування навчального навантаження викладачів з урахуванням уточненого контингенту в частині 
затвердження груп варіативної компоненти. Здобувачі вищої освіти мають право змінити свій вибір і долучитися до 
іншої групи. Відтак передбачено можливість зміни варіативної складової НП на іншу з перезарахуванням кредитів 
ECTS та годин, отриманих за іншої дисципліною.

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

Практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до діючої нормативної бази університету 
(https://cutt.ly/PkYpAOj ). Практична складова ОП сформована у вигляді переддипломної практики (5 кредитів 
ECTS), при цьому база практики є основним об’єктом дослідження при написанні кваліфікаційної роботи. 
Переддипломна практика за магістерським рівнем вищої освіти націлена на формування фахових компетентностей: 
ЗК6-7, СК5, СК7, СК10, СК12 мта досягнення результатів навчання: РН1-3, РН5, РН13. У контексті реалізації 
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачі мають можливість самостійно обирати місце проходження 
переддипломної практики (за умови її відповідності програмі), або для вибору використовувати каталог баз 
практики, з якими кафедра має укладені договори. При визначенні цілей, завдань та напрямів практичної 
підготовки враховуються рекомендації зовнішніх стейкхолдерів, зокрема потенційних роботодавців, відгуки 
здобувачів освіти, які вже проходили виробничу практику, тенденції розвитку спеціальності та ринку праці. 
Договори про співпрацю оприлюднені на сторінці кафедри (https://cutt.ly/7WkE370).

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

У межах ОП набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) забезпечується використанням 
сучасних технологій та методів навчання при викладанні дисциплін циклу загальної та професійної підготовки, 
зокрема: кейс-стаді, мозковий штурм, сторітелінг, хакатони, кіно-кейси, воркшопи, гейміфікація, телемости, 
практичні тренінги. Також використання інноваційних заходів навчання передбачає набуття комунікативних 
навичок, які реалізуються через  публічні виступи, вирішення різних ситуаційних завдань, роботи в групах, 
самопрезентації тощо. Це дозволяє формувати у здобувачів навички критичного і креативного мислення, соціальної 
та взаємної відповідальності, гнучкості й етичності, розвитку професійних та лідерських якостей, налагодженню 
комунікацій (домовлятися, йти на компроміс, аргументувати власну позицію).
Поза аудиторною роботою формуванню soft skills сприяють заходи, які реалізуються кафедрою міжнародних 
економічних відносин та європейської інтеграції, зокрема студентські конференції, святкування Дня Європи в ЗВО, 
участь у Днях кар’єри ЄС, практичні тренінги з роботодавцями, провідними практиками міжнародного 
менеджменту (https://cutt.ly/MWgmsqS; https://cutt.ly/wWgmgON; https://cutt.ly/aWgmWrx; 
https://cutt.ly/uWgmRQU; https://cutt.ly/6WgmIVM; https://cutt.ly/cWgmDT2; https://cutt.ly/sWgmHea; 
https://cutt.ly/aWgmqm6). Здобувачі вищої освіти (вступ 2021 р.) є представниками органів студентського 
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самоврядування, активні учасники наукових заходів та освітніх проєктів.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт за спеціальністю 073 “Менеджмент” (ОП “Міжнародний менеджмент”) відсутній.

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

Загальний обсяг ОП становить 90 кредитів ECTS (1800 год.). Навчальний час, відведений для самостійної роботи 
здобувачів, визначається НП – не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для 
вивчення ОК. Для здобувачів передбачено 18 год. активного тижневого навантаження з метою вивільнення одного 
робочого дня для ведення наукових досліджень за темою кваліфікаційної роботи. Для реалізації обов’язкової 
компоненти НП виділено 66 кредитів, з яких обов’язкові навчальні дисципліни – 56 кредитів ECTS (аудиторне 
навантаження – 552 год., або 33 % структури навчального часу). З них: лекції – 228 год, практичні заняття – 244 
годин, лабораторні – 80 год.), практична підготовка – 5 кредитів ECTS (150 год.); атестація – 5 кредитів ECTS (150 
год., з яких 4 кредити ECTS – на написання роботи і 1 кредит – на її захист). Варіативна компонента складає 240 год. 
аудиторного навчання, що становить не менше 25 % від загального кредитного забезпечення НП та ОП. Політикою 
університету визначено, що навчальні складові, які плануються в тижнях (практики, кваліфікаційні роботи) 
визначаються в обсязі: 1 тиждень = 1 кредит ECTS = 30 год. 
Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи здобувачів визначається з урахуванням специфіки 
та змісту кожної ОК, її місця у реалізації ОП, а також узгоджуються при обговоренні ОП проєктною групою зі 
стейкхолдерами та групою забезпечення. Інформація про форми та засоби консультування представлені у силабусах 
дисциплін.

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 здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
“Міжнародний менеджмент” за дуальною формою не здійснюється, однак в університеті така практика існує 
(https://cutt.ly/IkYszDa ). 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu

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

Вимоги до абітурієнтів сформовані у відповідності до законодавства та актуальних умов прийому до закладів вищої 
освіти України. Прийом здобувачів вищої освіти на ОП у Поліському національному університеті здійснюється 
приймальною комісією відповідно до Правил прийому (корегуються щорічно), які оприлюднені на офіційному сайті 
ЗВО у розділі “Вступнику” http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu.
До участі в конкурсі допускаються вступники, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний 
рівень спеціаліста) за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови 
(англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, 
передбачених Правилами прийому) та фахового вступного випробування (http://znau.edu.ua/m-
vstupnuku/umovivstupu). 
Відбір на конкурсній основі проводиться на умовах відкритого доступу до інформації на національній платформі 
“Вступ”. У Поліському національному університеті чітко сформовано прозорі умови для ознайомлення абітурієнтів з 
ліцензією на провадження освітньої діяльності, правилами прийому, відомостями про ліцензований обсяг та обсяг 
прийому за державним замовленням за ОП через оприлюднення на офіційному веб-сайті університету.

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

У разі наявності документально підтвреджених результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, процес їх визнання 
регулюється Положенням про перезарахування результатів навчання (https://cutt.ly/hf19b0c); Положенням про 
порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу (https://cutt.ly/df19CT3); 
Положенням про організацію освітнього процесу в університеті (https://cutt.ly/mf13eq2).
Алгоритм визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, передбачає: 1) написанння здобувачем заяви на 
ім’я ректора університету; 2) подання академічної довідки в деканат; 3) визнання (невизнання) результатів 
навчання з освітніх компонент на підставі їх співставлення з освітніми компонентами обраної ОП Поліського 
університету; 4) прийняття рішення деканом факультету та гарантом ОП про перезарахування освітніх компонент.
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Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Наразі у Поліському університеті відсутні здобувачі вищої освіти освітнього ступеня магістр за ОП, які б 
потребували застосування вказаних правил.

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

Визнання результатів навчання, отриманих у процесі використання можливостей неформальної освіти, 
регламентується Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті 
(https://cutt.ly/of0rm3z). Положенням передбачено таку послідовність дій: 1) здобувач вищої освіти звертається з 
відповідною заявою до ректора університету. Додатком до заяви є документи, що підтверджують компетентності, які 
отримав здобувач під час навчання; 2) за результатами розгляду заяви створюється предметна комісія, членами якої 
є гарант ОП, декан факультету та викладач ОК, яка дотична до змісту відповідної освітньої ініціативи та забезпечує 
аналогічні компетентності; 3) комісія визначає допустимий обсяг годин, які можуть бути перезараховані в межах 
ОК; 4) предметна комісія приймає рішення про визнання (невизнання) результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті, доводить його до відома здобувача вищої освіти.

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

За період реалізації ОП необхідність визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, виникла у 
2021 р. після звернення з відповідною заявою здобувача 1-го року навчання в магістратурі Віктора Кучерука щодо 
визнання результатів, отриманих під час проходження он-лайн-курсу «Економіка на кожен день», організованого 
Bendukidze Free Market Center на платформі Prometheus. Предметною комісією визнано результати вивчення курсу 
та зараховано 1 кредит ECTS (30 год.) з ОК “Глобальна економіка”.

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

Згідно діючих нормативних документів (https://cutt.ly/9kYfQ7z), в університеті застосовуються традиційні форми та 
методи навчання. У процесі підготовки здобувачів поєднуються: очна (денна), заочна, дистанційна та дуальна 
форми навчання. Освітній процес в ЗВО здійснюється за такими формами: навчальні заняття, самосійна робота, 
практична підготовка, контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять у ЗВО є лекція, практичне, семінарське, індивідуальне заняття та 
консультація. Аудиторна робота базується на різних методах навчання: проблемні лекції, кейс-стаді, індивідуальні 
та групові проєкти, майстер-класи з індивідуальних дослідницьких розробок; є базисом для успішного виконання 
самостійної роботи. Самостійна робота зорієнтована на розкриття індивідуального потенціалу здобувачів через такі 
сучасні методи: гейміфікація, сторітелінг, кіно-кейси, брейнштормінг, перевернутий клас та ін. 
Методи навчання за ОП спрямовані на забезпечення програмних РН при підготовці здобувачів, формування таких 
програмних результатів:
- індивідуально-креативного розвитку (РН1, РН8, РН9, РН10, РН11);
- управлінсько-комунікативних (РН2, РН4, РН6, РН7, РН12); 
- аналітично-прикладних (РН3, РН5, РН13, РН14).
Діапазон компетентностей на ОП сприяє розвитку інтелектуального потенціалу для освітньо-професійної 
діяльності, має мультипрофільний характер, розширює світогляд, спрямований на адаптацію здобувачів до вимог 
ринку праці та глобальних викликів, просуває ідеологію сталого розвитку.

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?

Форми та методи навчання і викладання на ОП відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам 
академічної свободи здобувачів освіти, який в освітньому процесі забезпечується за рахунок:
- систематичного інформування здобувачів про ОК (робочі програми дисциплін та силабуси); 
- активного залучення здобувачів до процесу моніторингу та удосконалення ОП;
- щорічного оновлення каталогу дисциплін вільного вибору. 
Потреби здобувачів щодо вибору форм та методів навчання й викладання ОК максимально враховуються групою 
забезпечення ОП “Міжнародний менеджмент”. Здобувачі можуть коригувати використовувані методи викладання 
(формат лекцій (вербальний, візуалізований, змішаний), проведення контрольних заходів (тестування, творчі 
роботи, усне опитування, презентації аналітичних завдань тощо).
В рамках діалогу з викладачами ОП та систематичних соціологічних зрізів оцінюється рівень задоволеності 
здобувачів формами та методами навчання. Так, за результатами анкетування щодо внутрішнього забезпечення 
якості освітнього процесу, здобувачі засвідчили високий рівень задоволеності отриманими знаннями та уміннями 
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(16,7% опитаних оцінили його на 7 (із 10); 16,7% – на 8; 41,7% – на 9; 25,0% – на 10). Здобувачі зазначили, що 
вважають своє навчання сучасним та практично орієнтованим (85,8%), що досягнуто за рахунок інноваційних 
методів навчання: майстер-класів, навчальних дискусій, мозкових штурмів та тренінгів, що підтвердили 75,0 % 
респондентів (протокол № 14 від 13.10.2020 р.)

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

На ОП при виборі методів навчання і викладання реалізується принцип академічної свободи для всіх учасників 
освітнього процесу з урахуванням чинного законодавства у сфері вищої освіти. НПП мають змогу формувати 
методичне, тематичне наповнення ОК за власною ініціативою в межах Стандарту освіти з урахуванням пріоритетів 
здобувачів. Дотримання принципів академічної свободи сприяє інтеграції всіх учасників освітнього процесу, 
визначенню оптимальних форм взаємодії, синтезу наукової та освітньої діяльності, що створює умови для 
ефективної реалізаці власного потенціалу.
Просування індивідуальних творчих ідей та досліджень НПП сприяє науковій самоідентифікації здобувачів, вибору 
наукового керівника. Так, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, ОП “Міжнародний менеджмент”, 
Сидоренко Сергій здійснював дослідження на тему: “Менеджмент міжнародної торгівлі агропродовольчою 
продукцією: вплив наслідків пандемії” під керівництвом д.е.н. проф. Зінчук Т.О., до наукових інтересів якої 
належать торгівельні відносини між Україною та ЄС в умовах глобальних викликів. Результати дослідження були 
представлені на Всеукранському конкурсі студентських наукових робіт за спец. “Міжнародна торгівля” на базі 
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця та відзначені призовим місцем.
Завдяки дотриманню принципів академічної свободи забезпечується взаємна відповідальність учасників освітнього 
процесу за досягнуті результати та набуті компетентності у процесі навчання.

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 *

В університеті для здобувачів вищої освіти створено відповідні умови для інформування про цілі, зміст та очікувані 
результати навчання, порядок та критерії оцінювання у межах окремих ОК. 
Інформація щодо освітньої діяльності надається здобувачу вищої освіти в рамках комунікацій під час аудиторних 
занять, так і через використання он-лайн можливостей мережі Internet, зокрема соціальних мереж 
(https://cutt.ly/RWgQMNQ; https://cutt.ly/LWgQXX0). Ключовим джерелом інформації є офіційний сайт 
університету (http://znau.edu.ua/). 
Проведені результати опитування показали, що 85,7% здобувачів вищої освіти позитивно оцінили рівень доступу до 
інформаційних ресурсів університету (протокол № 14 від 13.10.2020 р.).
Здобувачі вищої освіти отримують інформацію щодо цілей та змісту ОП у різних формах та на всіх етапах освітнього 
процесу, починаючи з профорієнтаційної роботи та вступної кампанії, коли визначаються інтереси та уподобання 
абітурієнтів, окреслюються потенційні результати навчання. 
У процесі навчання здобувачів, основними документами, де міститься інформація про цілі, зміст та очікувані 
результати навчання, порядок та критерії оцінювання у межах окремих освітніх компонент, є ОП, навчальний та 
індивідуальний плани, робочі програми навчальних дисциплін, силабуси, навчально-методичні матеріали. 
Вищезазначені матеріали розміщені на платформі Moodle у відкритому доступі. 

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

Під час реалізації ОП відбувається інтеграція навчання та досліджень учасників освітнього процесу. На ОП 
передбачено впровадження результатів наукових напрацювань з метою підвищення рівня якості та адекватності 
змісту навчальних матеріалів сучасним вимогам академічного сердовища. Поєднання освітніх і наукових скадових 
ОП відбувається через наукові заходи за участю учасників освітнього процесу. Науковий потенціал здобувачів 
активізується завдяки науковому студентському гуртку “Student scientific corporation” (https://cutt.ly/kkYzXMG ), 
який робить внесок у творення креативного наукового простору. Здобувачі залучаються до участі у всеукраїнських, 
міжнародних конференціях й форумах. 
Так, під час проведення V-ї студентської наукової конференції: “Сучасні тренди міжнародних економічних відносин” 
(2019р.) обговорювалися теми: “Транснаціоналіація економіки: кейс України”, “Формування експортного потенціалу 
підприємств в умовах лібералізації світової торгівлі”, “Адаптація антидемпінгової політики регулювання зовнішньої 
торгівлі України до ЄС”, “Перспективи розвитку антикризового управління підприємствами в умовах ЗЕД”, тощо. 
Враховуючи природу глобальних викликів та тенденції розвитку міжнародного бізнесу, у 2020 р. проведена VI-а 
студентська наукова конференція: “Сучасний профіль міжнародних економічних відносин в умовах пандемії”, в 
процесі проведення якої відбулися дискусії щодо проблематики функціонування системи управління розвитком 
світових економічних процесів, механізмів багатостороннього міжнародного співробітництва в умовах пандемії, 
напрямів трансформації систем менеджменту ТНК. Заходи за участю студентської молоді та НПП сприяють 
просуванню ідей щодо необхідності реалізації цілей сталого розвитку у глобальному просторі.
Результати досліджень здобувачів ОП презентуються на студентських наукових конкурсах різних рівнів. Так, у 2021 
р. представлено роботу К. Копаниці на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за темою: “Антикризове 
управління міжнародною діяльністю аграрних підприємств”. 
Наукові дослідження здобувачів трансформуються у кваліфікаційні роботи, тематика яких корелюється з науковими 
напрацюваннями та темами виступів на конференціях, наприклад: “Стратегічне управління міжнародною 
діяльністю аграрних підприємств” (Копаниця К. ), “Менеджмент міжнародної торгівлі в умовах глобальних 
викликів” (Сидоренко С.), “Ризик-менеджмент інвестиційної діяльності” (Кучерук В.) та ін.
Спостерігається залежність між тематикою наукових досліджень НПП кафедри (“Інноваційна модель 
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зовнішньоекономічної політики в умовах кризи глобалізації”, ДР № 0120U101915) та ОК ОП: глобалізація та 
регіоналізація економічних відносин (Прокопчук О. (ОК10), Горбачова І. (ОК9)); інноваційні трансформації 
глобальних ринків (Данкевич В. (ОК11)); інституційне середовище формування зовнішньоекономічної політики: 
гіпер-, макро-, мезо- та мікрорівень (Усюк Т. (ОК7)); трансмісія цінностей глобального розвитку (Куцмус Н. (ОК4).

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

На ОП “Міжнародний менеджмент” НПП систематично оновлюють зміст освітніх компонент на основі власних 
наукових результатів та моніторингу сучасних практик міжнародного менеджменту. Оновлення навчально-
методичного забезпечення дисциплін ОП та організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу ЗВО 
регулюється Положенням про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін (https://cutt.ly/6WgWegc) 
та Положенням про силабус (https://cutt.ly/nWgWtGY).
Викладачі кафедри постійно підвищують свій професійний рівень завдяки поєднанню викладацької діяльності з 
науковою, громадською та проєктною. Так, для прикладу, наукове стажування проф. Куцмус Н. в ІАМО, Німеччина, 
забезпечило приріст компетентностей викладача при висвітленні особливостей функціонування та регулювання 
міжнародних торгівельних відносин в системі глобальної економіки (ОК4, ОК8); наукове стажування проф. 
Данкевича В. в “Social entrepreneur school IBSFil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Норвегія, забезпечило приріст 
дослідницьких компетентностей у галузі міжнародної економічної та інформаційної безпеки (ОК11).
Програма зарубіжного стажування доц. Усюк Т. в Університеті штату Огайо, США включала курси: “International 
Economics”, “International Economics Development”, які відповідають науковому профілю викладача та підсилили 
ОК7.
Програма стажування доц. Пивовара П. (Faculty Exchange Program) в Департаменті сільського господарства США 
(USDA) та Університеті штату Огайо, була спрямована на освоєння курсів, повязаних з аналітичною обробкою даних 
економетричного спрямування, що сприяло підвищенню рівня забезпечення ОК5.
Оновленню змісту ОК ОП сприяє використання результатів досліджень НПП, які презентовані в основу наукових 
публікацій, оприлюднених в фахових міжнародних виданнях. В статті “Clustering of the international agricultural trade 
between Ukraine and the EU” (WoS) проф. Данкевич В. та доц. Пивовар П. змоделювали вплив реалізації окремих 
частин Угоди про ПВЗВТ між Україною та ЄС на обсяги двосторонньої торгівлі, що використано при оновленні ОК11, 
ОК5.
Результати дослідження особливостей транснаціоналізації бізнесу, тенденцій розвитку міжнародної торгівлі 
товарами та ресурсами на сучасному етапі глобалізації, висвітлені у статті проф. Зінчук Т., проф. Куцмус Н., доц. 
Прокопчук О., доц. Ковальчука О., доц. Усюк Т. “Disproportionality of Ukraine's participation in international business: 
rethinking under conditions of new stage of global development” (Scopus), імплементовано в процес викладання ОК7, 
ОК10. Проф. Куцмус Н. та доц. Пивовар П. стали слухачами курсу "Деривативи на агропромисловому ринку в 
Україні", ініційований Київською школою економіки за підтримки USAID (10.08–02.09.2021 р.), результати 
вивчення якого будуть використані при викладанні ОК 4 та ОК5.

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

Системне посилення міжнародної компоненти освітньо-наукової діяльності, інтернаціоналізація ЗВО передбачає: 
залучення іноземних лекторів; участь НПП та здобувачів у міжнародних проєктах і програмах; ведення 
міжнародних наукових досліджень. Механізм реалізації стратегії інтернаціоналізації ЗВО (https://cutt.ly/fkYlek1) 
побудований довкола ідеї безальтернативності міжнародного партнерства для розвитку науково-освітнього 
потенціалу університету в сучасному академічному просторі та якісної реалізації ОП за міжнародними стандартами.
Інтернаціоналізація досягається через єдність освітньої та науково-дослідної діяльності, завдяки міжнародних 
проектним ініціативам (http://euagpol.znau.edu.ua/ua/ ; https://cutt.ly/qkYlk9x ). 
Розширення міжнародного співробітництва ЗВО відбувається завдяки таким заходам: патисипація у програмах 
стажування в міжнародних організаціях (ООН, ОБСЄ, ЄК); консультативна участь у проєктах міжнародних 
організацій (Світовий банк); підтримка реалізації проєктів ПРОООН в Україні, Представництва ЄС в Україні, 
Глобального екологічного фонду тощо; створення нетворкінгу за угодами з Консорціумом американських 
університетів CURAD, Міжнародним консорціумом AGMEMOD, Інститутом Я. У. Сандала, Університетами Індонезії, 
Польщі, Литви, США. Викладачі кафедри проф. Куцмус Н. та проф. Данкевич В. є учасниками міжнародних 
форумів (IAMO FORUM 2016, 2019-2021) – які є міжнародними дискусійними платформами з обміну концептами 
досліджень у сфері міжнародного бізнесу та менеджменту

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?

Диференціація форм контрольних заходів в університеті регламентується Положенням про організацію освітнього 
процесу (https://cutt.ly/nkYxq2z ). П.3.14 положення детермінує такі види контролю: вхідний, поточний, модульний, 
підсумковий і відстрочений, які мають відповідний перелік контрольних заходів й цільове призначення.
Проведення заходів вхідного контролю є індивідуалізованим з огляду на їх мету – наприклад, визначення рівня 
володіння здобувачами ПРН дисциплін, що формують пререквізити для нових курсів. Такі форми контролю 
сприяють адаптації змісту ОК та методів викладання з урахуванням рівня знань здобувачів, визначенню доцільності 
поділу академічної групи на підгрупи (як наприклад, для вивчення іноземної мови). Застосування заходів поточного 
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контролю відбувається на безперервній основі та має множину можливих форм реалізації – від тестування рівня 
оволодіння навчальним матеріалом до моніторингу результатів залучення здобувачів до поза-аудиторних заходів 
(конкурсів наукових робіт, конференцій, олімпіад). 
Формат та частота проведення модульного контролю встановлюється у відповідності до структури й змісту РП ОК та 
сприяє формуванню релевантної оцінки рівня опанування здобувачами окремих змістовних модулів. Виконання 
пакету модульних завдань відбувається здобувачами переважно у письмовій формі, що сприяє створенню рівних 
умов для всіх учасників освітнього процесу та об’єктивному аналізу ситуацій, в яких можуть виникати прецеденти з 
оскарженням результатів оцінювання. В період дистанційного навчання заходи рубіжного контролю реалізуються 
за допомогою комп’ютерних сервісів та платформ Moodle, Classroom, Google-Forms та ін. 
Проведення заходів підсумкового контролю (заліків та екзаменів) відбувається з чітким дотриманням графіку 
освітнього процесу та на основі завдань, пакети яких обговорюються та затверджуються на засіданнях кафедри 
перед початком навчального року (протокол №1 від 26.08.2021 р.). Розклад екзаменів формується ННЦ організації 
освітнього процесу за допомогою програми ПС-Деканат (забезпечує он-лайн доступ до інформації) з дотриманням 
3-денного інтервалу задля створення повноцінного режиму підготовки здобувачів. 
Відповідно до п. 2.4 Положення про силабус навчальної дисципліни (https://cutt.ly/4hmGXEj), деталізація критеріїв 
оцінювання контрольних заходів, їх оприлюднення відбувається за допомогою силабусів ОК, доступ до яких 
реалізується через сайт університету (http://moodle.znau.edu.ua/). 
Оцінка успішності здобувачів ведеться за допомогою 100-бальної системи, яка декомпонується на дві складові – 60 
балів (максимальна сума балів за заходи поточного та рубіжного контролю, які акумулюються до проведення 
екзамену) та 40 балів (максимальна сума балів за результатами екзамену). 
Проведення заходів відтермінованого контролю відбувається спільно ННЦ організації освітнього процесу (розробка 
графіку) та НПП (формування завдань) з метою аналізу якості навчання та стійкості знань через певний період 
після вивчення ОК.

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

Виклад особливостей формування та впровадження критеріїв оцінювання здобутих результатів оцінювання 
відбувається НПП у робочих програмах навчальних дисциплін та їх силабусах, що передбачено положеннями 
відповідних внутрішніх документів, що регламентують освітній процес у Поліському університеті: п. 3.3 
(https://cutt.ly/FhE3kWX) та п. 2.4 (https://cutt.ly/4hmGXEj). Мінімальні порогові та максимально можливі значення 
оцінок встановлюються у спосіб, що робить можливим для здобувача отримати 60 балів за результатами поточного 
контролю за умов повного виконання поставлених завдань на високому творчому рівні. При цьому мінімальна 
допустима кількість балів (36) відповідає обсягу знань, що є достатнім для продовження навчання. Встановлено, що 
обсяг балів, відведений на проведення заходів рубіжного контролю, є не меншим від 20% від максимально 
можливого їх обсягу, відведеного на заходи поточного контролю. Забезпечення транспарентності критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів досягається НПП через їх оприлюднення на початку вивчення 
дисципліни, під час консультацій, а також деталізуються в робочих програмах і силабусах, розміщених як в системі 
Moodle Поліського університету (http://moodle.znau.edu.ua/), так і на веб-сторінці кафедри міжнародних 
економічних відносин та європейської інтеграції (https://cutt.ly/2kO48YO ).

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

Інформація про форми, критерії та часові рамки для контрольних заходів є предметом комунікацій між НПП та 
здобувачами, а також обов’язковою складовою інформаційного середовища освітнього процесу в ЗВО. Її 
оприлюднення відбувається згідно положення (https://cutt.ly/FhE3kWX), а також доводиться до здобувачів усно на 
початковому етапі вивчення дисципліни. В умовах дистанційного навчання, що актуалізує використання 
інтерактивних форм контролю, така інформація доповнюється дедлайнами виконання завдань, умовами доступу до 
розміщених інформаційних ресурсів, супроводом в процедурах реєстрації і т.д. Джерелом оперативної інформації 
про підсумкові контрольні заходи, передбачені НП та графіком освітнього процесу на факультетах університету 
(https://cutt.ly/hkYbMvy ), слугує розклад занять (https://cutt.ly/ShPwdxw), до якого вносяться строки їх проведення 
не пізніше, ніж за місяць до визначеної дати. 
В ЗВО практикується моніторинг сприйняття здобувачами інформації про форми і критерії оцінювання за 
допомогою комунікацій в бінарі «викладач-здобувач» та соціологічних досліджень. Анкетування 
(https://cutt.ly/RWkRDXD) виявило, що 91,7 % респондентів вважають встановлені системи та критерії оцінювання 
чіткими і зрозумілими, а для 83,3 % з них представлені системи накопичення балів доступні і прозорі. У випадках 
виявлення недостатнього розуміння здобувачами рамок та критеріїв оцінювання ініціюється додаткова 
роз’яснювальна робота з залученням кураторів, гаранта ОП.

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

Відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», формою підсумкової атестації 
здобувачів за ОП є публічна презентація кваліфікаційної роботи, яка є авторським результатом спроби розв’язання 
актуальної науково-практичної проблеми у сфері міжнародного менеджменту. Підготовка кваліфікаційної роботи 
передбачає використання методології економічних досліджень, що уможливлює відображення теоретичних та 
прикладних знань, а також комунікативних навиків здобувачів. Допуск кваліфікаційної роботи до захисту 
відбувається за таких умов: 1) апробація результатів магістерського дослідження – не менше трьох публікацій, у т. ч. 
одноосібних – не менше однієї, або не менше однієї наукової фахової статті (п. 3.1.3 Положення про кваліфікаційні 
роботи (https://cutt.ly/cWgRxew); 2) позитивний висновок перевірки роботи на відсутність ознак академічного 
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плагіату (https://cutt.ly/uf2OynD). Згідно діючого в ЗВО Порядку (https://cutt.ly/8kYWaxW), перевірка робіт 
здійснюється фаховою експертною комісією кафедри за допомогою онлайн-сервісів Unicheck та Strike Plagiarism 
компанії ТОВ “Антиплагіат”, застосування яких забезпечує ідентифікацію наявних запозичень, підміну символів, 
редагування тощо, а також дозволяє відокремити виявлені факти співпадінь та плагіату. Терміни та тривалість 
атестації встановлюються згідно графіку освітнього процесу в ЗВО, регламентуються Положенням про порядок 
створення та організацію роботи екзаменаційної комісії (https://cutt.ly/GkYQ4Cr). 

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

Процедура проведення контрольних заходів в університеті врегульовується у відповідності до Положення про 
організацію освітнього процесу (п. 3.14) та Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної 
комісії (пп. 3, 4, 5). Дані документи оприлюднені у розділі «Публічна інформація» сайту Поліського університету 
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya) та роз’яснюють проведення контрольних заходів в 
рамках освітнього процесу. Затвердження складу екзаменаційних комісії відбувається за наказами ректора у 
встановлені терміни, але не пізніше ніж за місяць до початку проведення контрольних заходів.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів та запобігання конфлікту інтересів є базовими принципами реалізації освітнього 
процесу в університеті, умови для дотримання яких створюються у відповідності до п.4 Положення про внутрішню 
систему забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/chPav0D). Положення визначає уніфіковані строки та 
критерії проведення контрольних заходів, регламентує процедуру оскарження здобувачами результатів атестації. 
Запобігання конфлікту інтересів врегульовується Положенням про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації 
та сексуальним домаганням (https://cutt.ly/ahPsdDO ), п. 3 якого ідентифікує перелік допустимих заходів. У разі 
виникнення ситуацій, які можуть трактуватися як конфлікт інтересів, до їх розв’язання можуть долучатися куратор 
академічної групи, керівництво факультету та випускової кафедри. Необхідний обсяг повноважень щодо захисту 
прав та інтересів здобувачів передбачено Положенням про студентське самоврядування (https://cutt.ly/yhPsCJ5 ) 
для органів студентського самоврядування.
Випадків необ’єктивного оцінювання чи виникнення конфлікту інтересів на ОП не зафіксовано.

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

Внутрішні положення Поліського університету гарантують здобувачам можливість оскарження оцінки, що була 
отримана в ході реалізації контрольних заходів, у випадку незгоди з її значенням. З цією метою здобувач повинен 
подати письмову апеляцію завідувачу кафедри або декану факультету та, за умов письмового дозволу ректора, 
повторно пройти процедуру контролю (п. 3.14.2.3 https://cutt.ly/nkYxq2z ).
Здобувачі, які при проходженні підсумкового контролю отримали негативну оцінку, набувають можливості для 
ліквідації академічної заборгованості через повторну процедуру контролю, яка проводиться за участі лектора 
дисципліни. Третя спроба проходження підсумкового контролю реалізується перед комісією викладачів, яка 
створюється деканом факультету, а її рішення вважається остаточним. 
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу, оскарження оцінки перескладання екзаменів 
можливе за потреби підвищення позитивної оцінки, що не пов'язано з використанням бюджетних коштів, або 
незгоди з оцінкою. 
Ситуацій щодо урегулювання повторного проходження контрольних заходів за час реалізації ОП не виникало.

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

У Поліському університеті механізм оскарження процедури проведення або результатів контрольних заходів 
базується на Положенні про організацію освітнього процесу та проєкту Положення про оскарження результатів 
підсумкового контролю знань студентів (https://cutt.ly/4h85q9C). Положеннями передбачено можливість 
оскарження результатів контрольних заходів у разі потреби підвищення позитивної оцінки, що не пов'язано з 
використанням бюджетних коштів, або незгоди з оцінкою. Якщо подібна ситуація виникає в процесі підсумкової 
атестації здобувачів вищої освіти, то її врегулювання детермінується Положенням про порядок створення та 
організацію роботи екзаменаційної комісії (https://cutt.ly/HhPts5q). Просування обізнаності здобувачів щодо 
можливостей оскарження результатів проходження підсумкової атестації (зокрема, захисту кваліфікаційної роботи) 
відбувається на системній основі – інформація доводиться як на функціональному рівні голови комісії (після усного 
оприлюднення результатів захисту), так і на рівні кураторів академічних груп, які представляють інтереси 
здобувачів одночасно з органами студентського самоврядування. 
Оскарження результатів підсумкової атестації ініціюється за допомогою письмової апеляції здобувача, у відповідь на 
яку наказом ректора створюється відповідна комісія, повноваження якої спрямовані на розгляд звернення та 
напрацювання рішення про відповідність рівня знань отриманій оцінці.

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

Внутрішня політика університету, використовувані стандарти та процедури у сфері забезпечення академічної 
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доброчесності деталізовані в наступних документах: 
1. Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення антиплагіату (https://cutt.ly/uf2OynD);
2. Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/fhGjJog); 
3. Порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного 
плагіату (https://cutt.ly/fkYRj06);
4. Положення про кваліфікаційні роботи (https://cutt.ly/KhGjEOC)
5. Проєкт Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності  (https://cutt.ly/MkYRbQL);
6. Наказ ректора ЖНАЕУ № 61 від 29.03.2019 р. Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного 
плагіату (https://cutt.ly/IhGh0xb).
Перелік наведених документів утворює внутрішні інституційні рамки академічної доброчесності усіх учасників 
освітнього процесу Поліського університету

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

Технологічну основу для протидії академічній недоброчесності в освітньому процесі Поліського університету 
формують системи онлайн-сервісів Unicheck та Strike Plagiarism, рекомендовані МОН України до використання у 
ЗВО, функціонування яких підтримується провайдером ТОВ “Антиплагіат”. Дані системи формують необхідні 
функціональні можливості для виявлення ознак академічного плагіату, недотримання правил цитування та 
недостовірності джерел використаної інформації в процесі перевірки кваліфікаційних та курсових робіт, звітів про 
проходження практики здобувачів, а також наукових та методичних публікацій викладачів.
Алгоритм перевірки робіт на плагіат містить такі етапи: а) ініціювання перевірки роботи здобувача / НПП на 
наявність запозичень та встановлення рівня унікальності; б) тестування роботи за допомогою функціоналу онлайн-
сервісів; в) підготовка звіту за результатами перевірки, обов’язковими атрибутами якого є відсоток схожості тексту з 
джерелами в Інтернеті, кількість цитат та вилучених джерел, а також модифікацій тексту (підміна символів та 
підозріле форматування). Допустимий пороговий рівень унікальності роботи повинен бути не меншим 50%. 
Первинна перевірка робіт здобувачів на наявність ознак плагіату є безкоштовною. 
Кінцеве рішення про допуск наукових праць до публікації або кваліфікаційних робіт до захисту з урахуванням 
результатів перевірки приймає фахова експертна комісія випускової кафедри.

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

Академічна доброчесність є безальтернативним принципом розвитку освітньо-наукового простору в ЗВО, 
популяризується серед здобувачів та НПП. Політика ЗВО щодо академічної доброчесності передбачає: 
консультативний супровід кваліфікаційних та наукових робіт; поширення інформації про відповідальність за 
недотримання правил етики цитування; обговорення принципів академічної доброчесності та боротьби з плагіатом; 
просування інформаційної культури. 
Зусиллями бібліотеки ЗВО проводяться інформаційні заходи (https://cutt.ly/BhJDPi7, https://cutt.ly/uhJFq0M), 
консультативні заняття з запобігання плагіату (https://cutt.ly/SkYTovS) та академічної доброчесності, основ 
академічного письма (http://surl.li/xnbw), практичні тренінги “Інформаційна культура студента”. Створена 
корпоративна пошта для оперативного обміну файлами, які підлягають перевірці (antiplagiat@polissiauniver.edu.ua).  
Сенситивний інформаційний простір до прав інтелектуальної власності в ЗВО створюється за участю Наукового 
товариства студентів та молодих вчених (проєкт Положення про наукове товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених, https://cutt.ly/8h85S6A ), а також ННЦ інтелектуальної власності, інноватики та 
управління проєктами (https://cutt.ly/MkYTnZe). 
Ефективність доведення принципів академічної доброчесності серед здобувачів ОП підтверджується результатами 
опитування (https://cutt.ly/zWkTbxg): 91,7 % респондентів відмітили належну поінформованість щодо академічної 
доброчесності.

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

Відповідно до Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату 
(https://cutt.ly/qkYTCWo ) встановлення факту академічного плагіату є підставою для повернення роботи здобувачу 
вищої освіти для подальшого доопрацювання й усунення фактів недоброчесності. Відповідальність за порушення 
прав інтелектуальної власності та виявлення плагіату несе безпосередньо автор. Наприклад, при перевірці тез 
доповідей здобувачів вищої освіти для участі у VI Студентській науковій конференції “Сучасний профіль 
міжнародних економічних відносин в умовах пандемії”, у роботі Сергія Сидоренка було виявлено 80,5% запозичень 
з порушенням норм цитування, після доопрацювання тез доповіді проблему було усунено, а роботу – допущено до 
публікації у збірнику матеріалів конференції. Тези доповіді Карини Копаниці характеризувалися високим рівнем 
унікальності (83,0 %), проте, програмою було встановлено факт модифікації тексту в окремих абзацах. Після зміни 
параметрів форматування тексту, повторної його перевірки, тези були включені до збірника матеріалів.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
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Рівень професіоналізму викладачів, що претендують на викладання в рамках ОП, визначається завдяки оцінці 
науково-педагогічного профілю, складовими якого є: - наукові публікації, що відповідають ОК, які забезпечуються 
НПП, та рівень їх цитованості у міжнародних наукометричних базах; - авторські методичні розробки; - участь у 
наукових заходах, програмах підвищення педагогічної майстерності та наукових стажуваннях/обмінах; - проектна 
діяльність; - залучення до діяльності в професійних об’єднаннях та інших інститутах громадянського суспільства; - 
інші критерії.
Конкурсний відбір викладачів здійснюється відповідно до Статуту університету (https://cutt.ly/NWgSF1r), Порядку 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів 
(https://cutt.ly/hWgSMhB), Положення про конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору при заміщенні 
вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів (https://cutt.ly/1WgDqsb). Процедура конкурсу є прозорою і 
публічною та передбачає чітко визначені етапи: оголошення конкурсу, розгляд пакету документів кандидатів на 
кафедрі та формування рекомендації, подача претендентами необхідного пакету документів конкурсній комісії, 
обрання на посаду на засіданні вченої ради університету (таємне голосування), укладання контракту.
Процедура конкурсного відбору стимулює до постійного професійного розвитку, підвищення педагогічної 
майстерності та активізації наукової діяльності НПП ЗВО.

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

Роботодавці залучаються до рецензування діяючої та обговорень проєкту нової редакції ОП, реалізації заходів 
практичного спрямування для здобувачів. Зокрема, теоретичний зміст ОК «Моделювання та прогнозування 
міжнародних бізнес-процесів» було доповнено прикладними дослідженнями, презентованими Дмитром 
Кирилюком (менеджер комітетів Європейської бізнес-асоціації) при проведенні он-лайн-тренінгу «Інвестиційна 
привабливість України: виклики та перспективи» (https://cutt.ly/zWgDpP9); практичні кейси управління 
міжнародним бізнесом були представлені Віктором Шуткевичем (заступник директора Швейцарського бюро 
співробітництва Посольства Швейцарії в Україні) (https://cutt.ly/qWgDxTH), Наталією Маєвською (виконавчий 
директор Ukrainian Food Valley, агростартапер, координатор програми USAID), Русланом Лавриненко (митний 
брокер ДКП «Фармацевтична фабрика Vashpha») в рамках семінарів, що сприяло просуванню емпіричного досвіду 
менеджменту міжнародних компаній та організацій (ОК 8, ОК9).
В університеті щорічно проводяться публічні заходи (тренінги, хакатони, ярмарки вакансій, дні кар’єри, дні Європи, 
конференції, філд-тріпи (https://cutt.ly/SWgDYQ2; https://cutt.ly/0WgDPrq), метою яких є налагодження співпраці 
між потенційними роботодавцями та здобувачами, розширення баз практики, визначення пріоритетів наукових 
досліджень здобувачів, налагодження стійких комунікацій між академічним та бізнес середовищами.

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

Альтернативною формою проведення аудиторних занять є гостьові лекції, семінари, тренінги, інтерактивні зустрічі 
за участю професіоналів-практиків та галузевих експертів, Прикладами успішної колаборації з представниками 
експертного середовища є: - семінар «Штучний інтелект і проблеми контролю» (М. Хмара, к.е.н., доц. кафедри 
міжнародного бізнесу інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка,) (https://cutt.ly/SWgFoyB)); - гостьова лекція «Порівняння державного управління на міжнародному 
рівні та в Україні» (А. Дацій, стажерка з питань зміни клімату в Міжнародному союзі електрозв‘язку в ООН, 
(https://cutt.ly/LWgFjam)); - семінар «Управління інтелектуальною власністю» (І. Литвинчук, д.е.н., проф., керівник 
центру інтелектуальної власності, інноватики та управління проєктами Поліського національного університету, 
(https://cutt.ly/zWgFbt4)); - семінар «Грантові можливості для здобувачів вищої освіти» (О. Замора, к.е.н, доц. 
кафедри міжнародних економічних відносин ННІ БІЕМ Сумського державного університету). 
В університеті є поширеною практика залучення до викладання гостьових лекторів в рамках міжнародних проектів. 
Наприклад, на базі інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» за підтримки Посольства США в Україні 
(https://cutt.ly/QWgFYMG) Карлосом Паласіо (волонтером Корпусу Миру) було проведено серію тренінгів в рамках 
проєкту «Лідерство для молоді».

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

ННЦ забезпечення якості освіти ЗВО планує, організовує та контролює графік підвищення кваліфікації НПП згідно 
з Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників університету 
(https://cutt.ly/jWgFKQc). НПП мають можливість професійного розвитку за рахунок реалізації права на академічну 
мобільність. 
Зокрема, за сприянням університету міжнародне стажування пройшли: Зінчук Т. (CiSEP, level B «Trade and 
Sustainable Development», 2018-2019 рр., Німеччина),Зінчук Т., Куцмус Н., Пивовар П., Данкевич В. (ІАМО, 
Німеччина, 2016 р., 2019 р.); Данкевич В. (Social entrepreneur school IBSFil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Норвегія, 2019 
р.); Усюк Т. (Університет штату Огайо та Каліфорнійський університет, Фресно, США (Faculty Exchange Program), 
2018 р.); Горбачова І., Прокопчук О. (Міжнародні міжурядові організації (ООН, ОБСЄ, ЄК), Австрія, 2019 р.); 
Пивовар П. (проєкти: «UaAgriDialog», 2019 р.; AGMEMOD (Польща-Нідерланди), 2019 р.); Ковальчук О. (Woskob 
International Research in Agriculture. (WIRA) Scholar Program, США, 2018 р.). 
Викладачі кафедри (Куцмус Н., Данкевич В., Усюк Т., Пивовар П.) підтвердили володіння іноземною (англійською) 
мовою на рівні В2 з отриманням відповідного сертифікату.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
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Стимулювання необхідного рівня професіоналізму НПП здійснюється відповідно до Колективного договору ЗВО, 
Положення про організацію освітнього процесу, Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої 
освіти, Положення про преміювання працівників (https://cutt.ly/NWgJggZ), Положення про нагороди та почесні 
звання (https://cutt.ly/DWgJxA5). 
Преміювання здійснюють за умови запровадження НПП інновацій в освітньому процесі, досягнення високого рівня 
викладацької майстерності (наказ №17 від 27 лютого 2020 р. «Про виплати премій науково-педагогічним 
працівникам» (https://cutt.ly/8WgJEYD). ЗВО стимулює наукову та/або інноваційну діяльність через як матеріальне, 
так і нематеріальне заохочення.
Система матеріального заохочення передбачає виплату премії за такі досягнення НПП:- публікації статей у 
виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science; - присудження наукового ступеня кандидата 
та доктора наук; - отримання патентів; - призові місця переможцям за участь здобувачів у Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт; - призові місця за результатом олімпіад з навчальних дисциплін тощо. 
При укладанні контрактів з НПП ЗВО визначає необхідний рівень кваліфікації встановлюючи персоналізовані 
завдання щодо професійного зростання, що стимулює науковий та професійний розвиток викладачів.

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?

Формування фінансових ресурсів ЗВО відбувається за рахунок коштів державного бюджету на основі державного 
замовлення (загальний фонд), інших джерел (спеціальний фонд) на принципах цільового й ефективного 
використання коштів, публічності та прозорості у бюджетному процесі (https://cutt.ly/GkIesfF; 
https://cutt.ly/rkIrqyB). Досягнення цілей і ПРН ОП забезпечується за рахунок інфраструктури ЗВО, яка сформована 
з 3-х елементів: навчальний (аудиторний фонд, лабораторії комп’ютерної техніки і телекомунікацій, конференц-
зали), науковий (4 навчально-наукових центрів дослідницько-проєктного характеру, інформаційно-видавничий 
центр, бібліотека та ін.); соціальний (5 гуртожитків, пункти харчування, спортивні зали), які відповідають методам 
та технологіям навчання. 
Основою при формуванні навчально-методичного забезпечення є нормативні документи МОН та внутрішні 
положення ЗВО. ОК ОП забезпечені навчально-методичними матеріалами в повному обсязі та оприлюднені на 
освітньому порталі університету (http://moodle.znau.edu.ua ). Постійне вдосконалення матеріально-технічного 
забезпечення поряд із вдосконаленням навчально-методичного забезпечення кафедри забезпечують ефективне 
опанування РН. Компонентою освітньо-наукового розвитку та здобуття додаткових soft skills здобувачів є 
запровадження циклу методологічних семінарів за участі стейкхолдерів, роботодавців та представників академічної 
спільноти (п. 6.4 звіту).

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 направлене на забезпечення сприятливого соціально-психологічного простору, що 
є підґрунтям для ефективного формування інтелектуального та професійного розвитку здобувачів. Однією з 
ключових компонент даного середовища є інститут кураторства, що передбачає наставницький супровід в сферах 
організаційної, академічної та комунікативної взаємодії здобувачів та адміністрації. На кураторство покладена 
функція виявлення та подальше врахування потреб та інтересів здобувачів. Наставницький супровід для здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти активно впроваджується через гаранта ОП, представників випускової 
кафедри та обраних здобувачами керівників наукових або кваліфікаційних робіт.
Важливим елементом освітнього середовища є щорічне опитування здобувачів вищої освіти для виявлення 
проблемних аспектів у їх теоретико-практичній підготовці та позааудиторній роботі (участь у роботі наукових 
центрів, органів студентського самоврядування тощо). Також у здобувачів вищої освіти є персоніфікований доступ 
до навчально-методичних матеріалів на освітній платформі університету (http://moodle.znau.edu.ua). Свою дієвість 
та незамінність платформа продемонструвала себе в період дистанційного навчання. Для підсилення освітнього 
середовища на кафедрі функціонує науковий гурток Student scientific corporation.

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

В основі концепції освітньої діяльності ЗВО лежить студентоцентрична модель. Відповідно до Статуту 
(cutt.ly/UkIrR6a), концепція базується на особистісній орієнтації й створенні освітнього середовища, безпечного для 
життя і здоров’я та орієнтованого на задоволення потреб та інтересів усіх учасників освітнього процесу.
Приміщення ЗВО відповідають санітарно-технічним вимогам, правовим нормам та правилам експлуатації з 
дотриманням належного теплового, санітарного та протипожежного станів. На високому рівні знаходиться 
профілактично-роз’яснювальна робота щодо поводження учасників освітнього процесу у разі виникнення ситуацій, 
що загрожують їх безпеці та здоров’ю. Дієвість таких заходів підтверджено вірною поведінкою учасників освітнього 
процесу під час реальних ситуацій (cutt.ly/wkq8gUT). Для посилення безпеки здобувачів освіти ЗВО наймає 
спеціалізовану службу охорони (cutt.ly/ynUlGpE). До всіх учасників освітнього процесу доведені інструкції з охорони 
праці, зокрема, їх адаптовано до умов карантинних заходів (наказ № 05 од від 14.01.2021 р.). В університеті 
вживаються заходи щодо запобігання поширенню COVID-19 (cutt.ly/SkA8IBC). 
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Для підсилення формуванню та розвитку особистісного, інтелектуального, професійного потенціалу здобувачів 
освіти та їх адаптації до самостійного життя в університеті функціонує соціально-психологічна служба 
(cutt.ly/DkItMLe), на постійній основі діє психологічний хаб Safe Space та психологічний центр “In Vivo” 
(https://cutt.ly/cWgJ4wj).

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?

Механізм освітньої підтримки здобувачів включає роз’яснення щодо структурно-логічної схеми ОП; доведення до 
здобувачів методів, форм та критеріїв оцінювання РН; представлення в доступній формі графіка освітнього процесу. 
Всі навчально-методичні матеріали за ОК ОП доступні для здобувачів у відкритій формі. Діяльність бібліотеки 
забезпечує здобувачів періодичними та науково-навчальними матеріалами, до того ж функціонує електронний 
каталог, є можливість здійснення онлайн замовлень літератури, зручна процедура перевірка студентських робіт на 
плагіат. Співробітники наукової бібліотеки університету забезпечують просвітницьку роботу в частині поширення 
політики академічної доброчесності за рахунок проведення методичних тренінгів.
Механізм організаційної та консультативної підтримки здобувачів представлений в першу чергу через інститут 
кураторства та наукового наставництва, що  забезпечує супровід при формуванні індивідуальної освітньої траєкторії 
здобувачів, вирішенні організаційно-фінансових питань, питань пов’язаних з організацією освітнього процесу, 
проживання у гуртожитках університету, позааудиторної роботи, наукового консультування та особистих питань. 
Механізм соціальної підтримки включає психологічний та виховний супровід фахівцями відділу соціального та 
гуманітарного розвитку (https://cutt.ly/FnVEDKX), розвиток та підтримка культурно-мистецького потенціалу 
здобувачів (4 секції) (https://cutt.ly/YnVEVn1), розвиток фізичних та спортивних здібностей (11 секцій) 
(https://cutt.ly/mnVRfeA).
На кафедрі на постійній основі проводиться соціологічне опитування здобувачів ОП, що дає можливість виявити їх 
бажання, проблеми та рівень задоволення освітнім процесом (https://cutt.ly/LWkEq6N; https://cutt.ly/7WkW3h9; 
https://cutt.ly/VWkEdgh). Відповіді здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на питання щодо рівня 
задоволення відносно отриманих знань та умінь засвідчили, що здобувачі вищої освіти переважно задоволені 
отриманими знаннями та уміннями. Так, 16,7% респондентів оцінили рівень задоволення на 7 балів (із 10 
можливих); 16,7% – на 8; 41,7% – на 9; 25,0% – на 10. Аналізуючи відповіді респондентів на питання анкети щодо 
сучасної та практичної орієнтації навчання, встановлено, що переважна більшість респондентів дали позитивні 
відповіді. Так, 8,3% респондентів оцінили рівень задоволеності на 6 балів (із 10 можливих); 25,0% –  на 7; 8,3% – на 
8; 16,7% – на 9; 41,7% – на 10. При цьому, жоден з респондентів не зазначив, що навчання не є практично 
орієнтованим. Аналізуючи відповіді респондентів на питання анкети щодо рівня доступу до електронних 
інформаційних ресурсів університету, зазначимо, що переважна більшість респондентів дали позитивні відповіді. 
Респонденти також відмітили позитивне ставлення до них персоналу університету. так, 18,2% респондентів оцінили 
його на 8 (із 10); 36,4% –  оцінили на 9; 45,5% – оцінили на 10. Жоден з респондентів не вказав на негативне 
ставлення з боку адміністрації ЗВО, факультету та випускової кафедри.

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)

Для забезпечення повноцінних прав здобувачів з особливими потребами отримувати безперешкодно освітні послуги 
в університеті затверджено Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення (https://cutt.ly/nf3RpX7). Входи в корпуси №2 та №4 обладнано пандусами та металевими перилами. 
При потребі (при вході є спеціальна кнопка виклику), черговий відповідного корпусу університету  надає допомогу 
особам з особливими потребами. В корпусі №4 функціонують 3 ліфти, які повністю відповідають вимогам для 
перевезення осіб з особливими потребами на візках. В університеті також створено сприятливі умови для фізичного 
розвитку, на постійній основі проводяться спеціальні заняття, змагання (https://cutt.ly/pkIybqx). Результатом таких 
умов є участь здобувачів з особливими потребами у всеукраїнських та міжнародних спортивних заходах 
(https://cutt.ly/Yn2T031). 

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?

В основі розв’язання конфліктних ситуацій лежать вимоги чинного законодавства України та Положення 
університету про запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього 
процесу, дискримінацією та сексуальним домаганням (https://cutt.ly/UkIy9cC). Керуючись Законом України «Про 
запобігання корупції» в університеті визначено відповідальну особу з питань запобігання та виявлення корупції 
(https://cutt.ly/mj6gG7B). На системній основі започатковано роботу кураторів академічних груп із здобувачами ОП 
щодо виявлення ситуацій пов’язаних із корупцією, дискримінацією та сексуальним домаганням. Процедура 
вирішення конфліктних ситуацій проводиться спільною комісією у складі представників: відділу соціального та 
гуманітарного розвитку та органів студентського самоврядування, профспілкової організації студентів. В 
Університеті функціонують дві форми «Скриньки довіри» - фізична та електронна (https://cutt.ly/Oj6gv93), що 
передбачає встановлення корупційних фактів або пов’язаних з корупцією правопорушень. Відповідно плану 
організаційно-виховної роботи (https://cutt.ly/mn2PcVB) в розділі правове виховання передбачено проведення 
заходів щодо протидії хабарництву, зловживанню та корупції в закладах вищої освіти. В університеті проводяться 
різні тематичні роз’яснювальні лекції. Зокрема 18.02.21 р. за ініціативи комісії по оцінці корупційних ризиків 
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університету здобувачами було проведено захід «Правопорушення в закладі вищої освіти» (https://cutt.ly/hn2Sprn).

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 в університеті регулюються 
Положенням про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/df1ssxb); Положенням про внутрішню систему 
забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/nf1sivA); Положенням про порядок реалізації моніторингу та 
перегляду освітньої програми (https://cutt.ly/nf1aGYt), Положення про групи забезпечення спеціальностей та 
проєктні групи освітніх програм (https://cutt.ly/CWgZhpz).

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

В Поліському університеті система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти передбачає періодичний 
моніторинг та перегляд ОП, не рідше одного разу на рік. Перегляд ОП відбувається за ініціативи гаранта, проєктної 
групи з урахуванням пропозицій НПП, що її реалізують, академічної спільноти, здобувачів вищої освіти, 
роботодавців, стейкхолдерів, результатів соціологічних опитувань, а також з огляду на сучасні тенденції розвитку 
міжнародного менеджменту та потреби відповідного ринку праці.
Відповідальність за перегляд ОП покладено на гаранта. Процедурно пропозиції групи забезпечення та 
стейкхолдерів щодо внесення змін до ОП-2021 та відповідно навчальних планів обговорювалися на розширеному 
засіданні кафедри (протокол № 12 від 30.03.2021 р.), вченій раді факультету економіки та менеджменту (протокол 
№ 10 від 25.05.2021 р.) і затверджувалися на вченій раді університету (протокол № 12 від 26.05.2021 р.). Всі внесені 
зміни до ОП враховані в робочих програмах навчальних дисциплін та силабусах, програмах практик та ін.
В ОП-2021, за пропозицією гаранта ОП та викладачів кафедри правознавства університету ОК6 «Міжнародне 
право» змінена на «Міжнародне корпоративне право». З метою забезпечення розуміння здобувачами процесів 
розвитку міжнародного бізнесу,  уміння застосовувати отримані знання в професійній управінській діяльності в 
умовах глобальної економічної системи, а також враховуючи пропозицій НПП, які викладають на ОП, до НП 
підготовки здобувачів введено ОК7 “Міжнародний бізнес-економікс” та ОК11 “Корпоративна безпека міжнародного 
бізнесу”.
Після громадського обговорення проєкту ОП-2021 за участю різних груп стейкхолдерів значно розширено перелік 
вибіркових компонент. Так, до каталогу вибіркових дисциплін введено такі ВК, як: “Бренд-менеджмент 
міжнародних компаній”, “Менеджмент міжнародних логістичних ланцюгів”, “Міжнародний інвестиційний 
менеджмент”, “Масштабування та інтернаціоналізація бізнесу”, “Цифрова економіка”, “Соціальний капітал ТНК” 
(https://cutt.ly/4WkTXYm). Крім того, здобувачам надана можливість вибору інших дисциплін з каталогу 
університету.

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

Здобувачі за ОП залучаються до процесу її перегляду; висловлені пропозиції є індикатором оцінки функціонування 
системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Визначення позиції здобувачів відбувається через анонімні он-
лайн опитування. Анкетування щодо змісту ОП-2020 (протокол № 6 від 17.12.2020 р.) виявило, що 66,7 % 
респондентів підтвердили співпадіння очікувань з реальним змістом ОП (https://cutt.ly/uWkYjw8). Враховуючи стан 
внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу (протокол №4 від 13.10.2020 р.) 91,7 % опитаних 
рекомендуватимуть випускникам бакалаврського рівня освіти дану ОП.
Під час обговорення проєкту ОП-2021 на розширеному засіданні кафедри здобувачі С. Сидоренко, Є. Морозов, В. 
Левківський акцентували на необхідності введення до каталогу вибіркових дисциплін, сфокусованих на формування 
управлінських навиків (ВК “Психологія лідерства”). Т. Білоус висловила інтерес до вивчення дисципліни, 
спрямованої на формування знань щодо управління інвестиційною діяльністю (ВК “Міжнародний інвестиційний 
менеджмент”). 
Враховуючи запити здобувачів щодо пріоритетності набуття програмних РН з урахуванням моделей міжнародного 
стратегічного менеджменту, специфіки міжнародного трансферу технологій було введено такі ВК: “Глобальні бізнес-
стратегії”, “Міжнародний інжиніринг”, “Блокчейн технології в міжнародному бізнесі”.
За результатами захисту звітів з переддипломної практики кафедрою прийнято рішення щодо розширення переліку 
об’єктів її проходження.

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

Відповідно до Статуту університету та Положення про студентське самоврядування (https://cutt.ly/Zf1R655), в 
частині внутрішнього забезпечення якості ОП, органи студентського самоврядування беруть участь в обговоренні та 
вирішенні таких питань:
- модернізація освітнього процесу;
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- конкурсного відбору НПП;
- делегування представників до робочих консультативно-дорадчих органів ЗВО;
- зміст навчальних планів і освітніх програм;
- напрямів стратегічного розвитку ЗВО.
Представники студентського самоврядування співпрацюють з кураторами академічних груп, завідувачами кафедр, 
деканами факультетів, ректоратом ЗВО, лобіюють інтереси студенства на засіданнях Вчених рад факультету та 
університету. До Ради студентського самоврядування факультету економіки та менеджменту входить також здобувач 
цієї ОП Ольга Котенко. Представники студентського самоврядування активно залучаються до внутрішніх процедур 
моніторингу якості освітнього процесу з метою отримання неупередженості результатів та захисту інтересів 
здобувачів.

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

Роботодавці системно залучаються до перегляду ОП (проєкт ОП-2020 – протокол № 1 від 26.08.2020 р.; ОП-2021 – 
протокол № 12 від 30.03.2021 р.). З провідними організаціями, установами, компаніями, дотичними до сфери 
міжнародного менедмженту, підписано меморандуми про співпрацю: Житомирською торгово-промисловою 
палатоТПП, іноземним підприємством “Євроголд Індестріз Лтд”, Радомишльською міською радою Житомирської 
обл., Управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської облдержадміністрації, 
філією АТ «Укрексімбанк», м. Житомир, ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна ЖУ» та ін. Спільно з роботодавцями 
визначаються пріоритетні напрями наукових досліджень, теми кваліфікаційних робіт. Представники роботодавців 
висловлюють рекомендації щодо програми переддипломної практики.
Через карантинні обмеження 2020–2021 н.р., потенційні роботодавці (Європейська бізнес асоціація, Швейцарське 
бюро співробітництва при посольстві Швейцарії в Україні та ін.) залучалися до освітніх заходів в он-лайн форматі, в 
ході яких ідентифікувалися очікування представників міжнародного бізнесу щодо рівня підготовки майбутніх 
фахівців з міжнародного менеджменту. 
Головою комісії з підсумкової атестації здобувачів за ОП є представниця роботодавців (О. Воєвуцька, PR-менеджер 
ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна ЖУ»), що сприятиме об’єктивній оцінці результатів навчання, встановленню 
відповідності набутих компетентностей вимогам ринку праці та визначенню напрямів подальшого удосконалення 
ОП.

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

Перший випуск здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти даної ОП заплановано у грудні 2021 р., 
відповідно відбувається формування платформи для майбутнього простеження інформації щодо працевлаштування 
випускників. З цією метою кафедрою створено сторінку в соціальній мережі Facebook (https://cutt.ly/pWgVOKx), до 
якої долучено здобувачів ОП.
В цілому моніторингом інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників займається 
навчально-науковий центр забезпечення якості освіти. В університеті розроблено проєкт Положення про асоціацію 
випускників (https://cutt.ly/BWg1udv).
Враховуючи відсутність випускників безпосередньо цієї ОП випускники інших економічних спеціальностей 
запрошуються на зустрічі, Дні відкритих дверей, ярмарки професій, заходи кафедри та факультету, що сприяє 
працевлаштуванню здобувачів вже під час навчання (бажано вказати когось працевлаштованого через 
індивідуальний графік навчання). 
Представництво ЄС щороку проводить Дні Кар’єри у регіонах на базі Інформаційних центрів ЄС. Зважаючи на 
карантинні обмеження у 2021 р. в Інформаційному центрі ЄС на базі Поліського університету День Кар’єри ЄС 
відбувся у дистанційному режимі. Такий захід дав можливість майбутнім випускникам ОП, навіть перебуваючи у 
самоізоляції, зрозуміти, у якому напрямі рухатися далі, що є пріоритетним у пошуку роботи, які здібності та навички 
необхідні для успішного працевлаштування та як відповідати вимогам європейського ринку праці.

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?

Внутрішній моніторинг ОП здійснюється проєктною групою під керівництвом гаранта та відповідно до Положенням 
про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/SgqTMas) з метою об’єктивної оцінки якості 
надання освітніх послуг, рівня підготовки здобувачів вищої освіти, актуальності змісту ОП, ступеня досягнення 
запланованих результатів навчання та готовності випускників до професійної діяльності.
Оскільки перший випуск відбудеться у грудні 2021 р. то зведені дані якості реалізації ОП будуть розглянуті на 
засіданні кафедри в лютому 2022 р. (по завершенню повного циклу навчання) та враховані в ОП-2022. 
Однак, у рамках проведення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП в 2020-2021 навчальному році були 
виявлені недоліки (відсутність інституційних можливостей для багаторівневої перевірки на наявність академічного 
плагіату, обмеженість технічних умов для проведення дистанційного навчання, відсутність системного підходу до 
забезпечення вільного вибору навчальних дисциплін, недостатня візуалізація результатів реалізації ОП, які усунені 
при реалізації ОП. Зокрема:
- вдосконалено Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ 
(https://cutt.ly/GWgNn5p). Курсовий проєкт з “Міжнародного менеджменту” обов’язково перевіряється на плагіат;
- забезпечено розміщення всіх навчально-методичних матеріалів дисциплін навчального плану на платформі 
Moodle (http://moodle.znau.edu.ua/), що сприяє покращенню освітнього процесу, підвищення його гнучкості, 
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особливо в умовах карантинних обмежень;
- удосконалено і розміщено каталог вибіркових дисциплін та експлікацій до них (https://cutt.ly/jWkPYWS; 
https://cutt.ly/oWkPGHd);
- частково застарілий фонд навчальної літератури університету компенсується функціонуванням інституційного 
репозитарію (електронного архіву) (https://cutt.ly/qWgNMjo) та наявною іноземною літературою, що формує 
кафедральний фонд. Інформаційний центр ЄС, що функціонує на базі університету, також надає доступ до сучасної 
європейської літератури;
- всі події, які відображають зміст та результати реалізації ОП, сприяють формуванню її позитивного іміджу та 
віддзеркалюють унікальність, висвітлюються на сайті університету та сторінці кафедри у соціальних мережах;
- впроваджується практика викладання ННП кафедри окремих тем дисциплін, презентування здобувачами 
результатів освітньо-наукових проєктів англійською мовою.

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?

Акредитація цією ОП в університеті здійснюється вперше, проте результати акредитаційних експертиз інших ОП 
враховуються для її удосконалення. З огляду на зауваження та рекомендації до ОПП “Туризм” сформовано перелік 
вибіркових дисциплін, які не дублюють зміст обов’язкових компонент; забезпечено можливість вибору дисциплін з 
навчальних планів інших спеціальностей; рівноцінне наповнення дисциплін НП; активізується неформальна освіта 
та студентська наукова робота.
Відповідно до експертних висновків акредитаційної експертизи ОП “Екологія” та ОП “Комп`ютерні науки” більш 
ширше використовуються  автоматизовані засоби контролю та тестування; посилюється робота з перевірки на 
плагіат курсових робіт; розширюються можливості щодо діджиталізації системи організації та контролю освітнього 
процесу.
У відповідь на рекомендації експертних груп ОПП “Захист і карантин рослин”, ОПП “Публічне управління та 
адміністрування” документально підтверджуються пропозиції всіх зацікавлених стейкхолдерів щодо перегляду та 
вдосконалення ОП; посилюється публікаційна активність НПП у виданнях, що індексуються у наукометричних 
базах Scopus, WoS; розпочата робота по створенню Ради стейкхолдерів; поглиблюється співпрацю з роботодавцями в 
напрямі створення програм дуальної освіти.

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

Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти згідно 
посадових обов’язків та укладених контрактів:
• беруть участь в управлінні ЗВО, мають право обирати та бути обраними до вищого органу громадського 
самоврядування, Вченої ради Університету та факультету і таким чином беруть участь в обговоренні питань 
забезпечення якості освіти, процедур їх реалізації;
• забезпечують викладання ОК ОП на належному рівні через обрання методів та засобів навчання, підвищення 
кваліфікації, стажування, академічну свободу тощо;
• надають електронні версії опублікованих монографій, навчальних посібників, підручників, наукових праць для 
розміщення в електронному репозитарій; навчальних матеріалів – в середовищі Moodle.
Кафедра тісно співпрацює з представниками інших ЗВО: Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, Київського національного університету культури і мистецтв, Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Сумського 
державного університету, Університету штату Пенсильванія та ін.
Представники зовнішнього академічного середовища д.е.н., проф. кафедри міжнародних відносин Київського 
національного університету культури і мистецтв Карасьова Н. та доц. кафедри міжнародного бізнесу Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Хмара М. залучались до 
розробки ОП-2020 та перегляду ОП-2021.

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

Організація внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті передбачає взаємодію структурних підрозділів 
за такими рівнями: 
- загальноуніверситетський – представлений ректоратом, Наглядовою радою, Вченою радою університету. На цьому 
рівні визначаються місія університету, формується політика та впроваджуються принципи управління якістю, 
загальні процедури забезпечення якості освітнього процесу, як базові елементи стратегії розвитку університету. 
Координацію процесів внутрішнього забезпечення якості освіти здійснюють ННЦ організації освітнього процесу та 
забезпечення якості освіти;
- факультетський – представлений деканатом, вченою радою та навчально-методичною комісією факультету. На 
цьому рівні організовується освітній процес та контролюється якість надання освітніх послуг;
- кафедральний – представлений гарантами ОП, проєктними групами, НПП кафедр, кураторами академічних груп, 
внутрішніми стейкхолдерами. На цьому рівні здійснюється розробка та модернізація ОП і НП відповідно до візії 
стейкхолдерів, формується відповідне кадрове, матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення освітнього 
процесу.
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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?

Документи регулюють права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу:
- Статут Поліського національного університету
- Колективний договір
- Стратегія інтернаціоналізації
- Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 
укладання з
ними контрактів
- Положення про моніторинг освітньої програми
- Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти
- Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
- Положення про силабус
- Положення про дисципліни вільного вибору
- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу
- Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
- Положення про порядок перезарахування результатів навчання
- Положення про дуальну освіту
- Положення про практику здобувачів вищої освіти
- Правила прийому для здобуття вищої освіти до Поліського національного університету в 2021 році
- Положення про конкурсну комісію
- Положення про преміювання працівників
- Положення про студентське самоврядування
- Положення про порядок запобігання конфлікту інтересів Поліського університету
- Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням
- Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю
Інформація щодо прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на 
офіційному сайті
університету (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://www.facebook.com/groups/258963365749958

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

https://cutt.ly/HWzSnKN

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП є:
- міжнародний фокус освітніх компонент ОП та їх сумісність з ОП провідних університетів в галузі економіки і 
менеджменту;
- систематичне проведення професійних тренінгів зі залученням представників бізнесу, міжнародних економічних 
та політичних організацій, провідних науковців сфери управління;
- цілеспрямованість ОП на забезпечення здатності здобувачів до діяльності у міжнародному середовищі за рахунок 
практичної підготовки на підприємствах-суб’єктах міжнародного бізнесу;
- чітке розуміння вимог ринку праці з акцентом на здобуття знань в галузі міжнародного менеджменту, які 
доповнюються підвищенням професійних мовних навичок;
- міждисциплінарний підхід при формуванні предметної області ОП та мотивація здобувачів до творчого розвитку 
особистісних та професійних якостей при прийнятті управлінських рішень;
- оволодіння інформаційними та комунікаційними технологіями, які практикуються транснаціональних компаній;
- залучення здобувачів до розробки проєктів ОП, гнучкість її реагування на об’єктивні зовнішні обставини 
(карантин, пандемія, локдаун) та на зауваження зацікавлених сторін щодо якості ОП (представників адміністрації 
ЗВО і НПП, стейкхолдерів, керівників провідних підприємств і організацій, інших зацікавлених осіб);
- діджиталізація освітнього процесу на засадах впровадження і використання  переваг сучасних платформ Moodle, 
Zoom, Classroom, Skype та ін.;
- наявність сучасної матеріально-технічної інфраструктури, що відповідає державним стандартам вищої освіти; 
- безперервність та забезпечення оптимального процесу комунікації між викладачем і здобувачем на засадах моделі 
фасилітації, поступовості розкриття у здобувачів потенційних здібностей менеджерів, пошуку компромісу, 
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попередження міжособистісних конфліктів, підтримці діалогу тощо;
- підтримка професійного зростання здобувачів ОП на принципах академічної доброчесності, відповідальності, 
ініціативності, генерування ідей, морально-етичної стійкості, вірності професії, лідерства.
Слабкими сторонами ОП є такі:
- нерегулярність режиму комунікацій між менеджерами провідних підприємств та організацій з учасниками 
освітнього процесу, зумовлена карантинними обмеженнями;
- низька ефективність системи мотивації академічної мобільності;
- недостатня зацікавленість міжнародних організацій і зарубіжних університетів у співробітництві з ЗВО;
- відсутність системного підходу у викладанні дисциплін циклу професійної підготовки з міжнародного 
менеджменту іноземними мовами;
- недостатнє використання переваг моделі дуальної освіти;
- обмеженість практики залучення здобувачів у грантові програми та міжнародні проєкти;
неповне використання зовнішньоекономічного потенціалу регіону у якості функціональної платформи з надання 
практично-орієнтованих послуг.

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

Розвиток та подальше удосконалення ОП відповідає Стратегії розвитку Університету до 2025 р. Напрямами 
подальших трансформацій ОП є:
1. Пріоритетизація розвитку професійних компетентностей здобувачів у сфері міжнародного менеджменту, 
затребуваних на регіональному ринку праці, які забезпечують ефективність його функціонування в умовах реалізації 
Цілей сталого розвитку. 
2. Адаптація до змін світових рієнтирів розвитку освітнього, наукового та соціально-культурного середовища.
3. Формування системи партнерських зв’язків з суб’єктами міжнародного бізнесу, міжнародними організаціями й 
установами.
4. Забезпечення компліментарності участі стейкхолерів в процесах реновації ОП.
5. Формування позитивного іміджу здобувача ОП, внесок у розвиток його лідерських навичок при набутті професії 
та у постуніверситетському періоді життя.
6. Популяризація європейських цінностей, здорового способу життя, патріотизму та толерантності, культури, 
етичних норм поведінки в міжнародному бізнес-середовищі.
7. Забезпечення розуміння здобувачами глобальних загроз, характеру сучасних комунікацій, вимог до знань, 
навичок, ділових якостей менеджерів.
8. Мотивація міжнародної мобільності серед НПП та здобувачів.
9. Апріорне розуміння необхідності дотримання принципів академічної доброчесності в освітньому процесі та 
наукових дослідженнях.
10. Збільшення контингенту здобувачів вищої освіти за ОП “Міжнародний менеджмент”.
З метою забезпечення реалізації перспективних напрямів розвитку ОП, зусилля кафедри та ЗВО будуть спрямовані 
на реалізацію таких заходів:
- впровадження нових форм інтернаціоналізації освітнього процесу: розвиток академічної мобільності, 
універсалізація знань, розширення середовища наукового пошуку, забезпечення відкритого та дистанційного 
навчання “без меж” і т.д. 
- внесок у володіння мовами та розуміння традицій, культури, інституцій та законодавчих норм країн світу;
- постійне оновлення та розширення набору професійних навичок здобувачів на засадах безперервності освіти та 
прискореного розвитку освітніх технологій у світі;
- участь НПП кафедри та здобувачів у міжнародних науково-практичних конференціях, конкурсах, проєктах, 
зокрема Erasmus+ та інших;
- формування креативного європростору #Student scientific corporation;
- проведення подальших наукових досліджень за темою НДР: “Інноваційна модель зовнішньоекономічної політики 
в умовах кризи глобалізації” (№ДР 0120U101915, 2020-2024 рр.), результати виконання якої сприяють доповненню 
тематичного змісту ОК ОП;
- постійний моніторинг професійних якостей та компетентностей здобувачів з боку стейкхолдерів;
- активізація командної роботи НПП кафедри та здобувачів у сфері наукової діяльності, публікація результатів 
спільних досліджень у виданнях, які входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science тощо;
- розробка алгоритму ефективної співпраці зі стейкхолдерами та випускниками ОП “Міжнародний менеджмент” та 
інших дотичних спеціальностей задля популяризації ОП в колі потенційних абітурієнтів.

 

 
          
  

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

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Скидан Олег Васильович

Дата: 02.09.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

Міжнародний 
менеджмент: к.р.

курсова робота 
(проект)

Методичні 
рекомендації до 

підготовки 
курсової роботи з 

міжнародного 
менеджменту.pdf

0CLkLINYRQRjqXaJ
5Qp3ElPLmL5Rr4JF

q/LaLFn0c9Q=

Мультимедійний проектор 
SONIC PJD
5134, рік введення в експлуатацію 
– 2018 p.;
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система
Windows 10, пакет офісних 
програм
Microsoft Office 2016 р.

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Методичні 
рекомендації до 

підготовки 
кваліфікаційної 

роботи.pdf

6N4fCM0JWf05bVJ
U9aUSCyNqHaN+KS

ViUiFv5iHwbik=

Мультимедійний проектор 
SONIC PJD 5134, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.;  
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.

Соціальна 
відповідальність 
у міжнародному 
бізнесі

навчальна 
дисципліна

Соціальна 
відповідальність у 

міжнародному 
бізнесі.pdf

i5XhN4bhYfHFSqzz9
Atf9Hq9+89Ic6wCax

3Hr8zKPRE=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.;
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; Смарт-телевізор 
VINGA S65UHD20B, 65 дюймів, 
рік введення в експлуатацію – 
2020 p.
фліп-чарт, дошка аудиторна для 
крейди

Менеджмент 
економічної 
та інформаційної 
безпеки

навчальна 
дисципліна

Менеджмент 
економічної та 
інформаційної 

безпеки.pdf

XrvGZ7sISVnanAId
M2pEk11BxWt9Eh62

5CflcEXZzik=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію – 2020 
p.; фліп-чарт.

Менеджмент 
міжнародних проєктів

навчальна 
дисципліна

Менеджмент 
міжнародних 
проєктів.pdf

lb758hBaVDrGHdQp
gdLMSIitPu7Ph2Bz/

2nAMRgeG4A=

Мультимедійний проектор 
SONIC PJD 5134, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; 
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; Смарт-телевізор 
VINGA S65UHD20B, 65 дюймів, 
рік введення в експлуатацію – 
2020 p.; фліп-чарт

Переддипломна 
практика

практика Методичні 
рекомендації  для 

проходження 
переддипломної 

практики.pdf

NogZpZDOijPZtmR
WFBVO8Zt1g6K0Dl
M5i58QwTDo194=

Мультимедійний проектор 
SONIC PJD 5134, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.;  
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.

HR-менеджмент 
міжнародних 
компаній

навчальна 
дисципліна

HR-менеджмент 
міжнародних 
компаній.pdf

m2BWAynI5qJYyYs0
XQVKT2QAepDieC+

CtVXUnT5w4RI=

Мультимедійний проектор 
SONIC PJD 5134, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; 
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 



Office 2016.

Міжнародний 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

Міжнародний 
менеджмент.pdf

4m1fgb5dyjQGOH+J
KtGquUJ5fqv2Gqtm

LwNClmSTvBI=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.;
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; Смарт-телевізор 
VINGA S65UHD20B, 65 дюймів, 
рік введення в експлуатацію – 
2020 p.
фліп-чарт, дошка аудиторна для 
крейди

Міжнародний бізнес-
економікс

навчальна 
дисципліна

Міжнародний 
бізнес-

економікс.pdf

5kfBxVXsYpeYSBaIa
IcgFRuJZaT0IVYS5p

OFdpbeO+k=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.;
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; Смарт-телевізор 
VINGA S65UHD20B, 65 дюймів, 
рік введення в експлуатацію – 
2020 p.
фліп-чарт, дошка аудиторна

Міжнародне 
корпоративне право 

навчальна 
дисципліна

Міжнародне 
корпоративне 

право.pdf

TkfHB+HCYbIOQSr
Y+284y01PvKZyIB4D

xK4B1qiO8Ew=

Мультимедійний проектор 
SONIC PJD 5134, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; 
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; Смарт-телевізор 
VINGA S65UHD20B, 65 дюймів, 
рік введення в експлуатацію – 
2020 p.; фліп-чарт

Моделювання 
та прогнозування 
міжнародних бізнес-
процесів

навчальна 
дисципліна

Моделювання та 
прогнозування 
міжнародних 

бізнес-процесів.pdf

LMotCYnhNe174Mb
PIIPmSSZD9iktkR+C

+zPaKeTGquc=

Процесор INTEL Core™ 
i5/16Gb/240SSD/22”(10 шт); 
Windows 10 Pro (ліцензія: 
NoГС2117 від 11.12.2020); Office 
2019 Pro Plus (ліцензія: NoГС2117 
від 11.12.2020); Смарт-телевізор 
VINGA S65UHD20B, 65 дюймів, 
рік введення в експлуатацію – 
2020 p.; фліп-чарт, дошка 
аудиторна для маркера

Глобальна економіка навчальна 
дисципліна

Глобальна 
економіка.pdf

2iV8fZa6Woj4agvm
H11K0xbZMh/UQYo

TgNDIaxuFXbk=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.;
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; Смарт-телевізор 
VINGA S65UHD20B, 65 дюймів, 
рік введення в експлуатацію – 
2020 p.
фліп-чарт, дошка аудиторна для 
крейди

Методологія 
та організація 
наукових досліджень

навчальна 
дисципліна

Методологія та 
організація 

наукових 
досліджень.pdf

TFvsMkIjAtt6Rrpx3/
LdovkGBKvw0/CpIV

yt1IocJnI=

Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.; Смарт-телевізор 
VINGA S65UHD20B, 65 дюймів, 
рік введення в експлуатацію – 
2020 p.; фліп-чарт.

Фахова іноземна мова навчальна 
дисципліна

Фахова іноземна 
мова.pdf

cd33HOEKLRK4j3kb
qPFjoLtPLDD6vs6tZ

Faila6GnYI=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; 
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 



пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; фліп-чарт

Інтелектуальна 
власність

навчальна 
дисципліна

Інтелектуальна 
власність.pdf

up7OD6IbA1/P4hpS
UA/jmi9548mIeC7K

SBFtAFCCioI=

Мультимедійний проектор 
SONIC PJD 5134, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; 
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; Смарт-телевізор 
VINGA S65UHD20B, 65 дюймів, 
рік введення в експлуатацію – 
2020 p.; фліп-чарт

 
* 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

373908 Данкевич 
Віталій 
Євгенович

професор, 
Сумісництв
о

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
бакалавра, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Державний 

агроекологічни
й університет", 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 

спеціаліста, 
Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2016, 

спеціальність: 
7.03060104 

менеджмент 
зовнішньоекон

омічної 
діяльності, 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2009, 

спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
доктора наук 
ДД 007054, 

виданий 
16.05.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007851, 
виданий 

26.09.2012, 

7 Менеджмент 
економічної 
та 
інформаційної 
безпеки

Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 
2009 р.

Спеціальність: «Облік 
і аудит»
 
Кваліфікація: 
«Магістр з обліку 
і аудиту»

Диплом магістра
ТМ №37406485
2009 р.

Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 
2016 р.

Спеціальність: 
«Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності» 

Кваліфікація: 
«Спеціаліст 
з менеджменту 
зовнішньоекономічної 
діяльності»

Диплом спеціаліста
С16 №104254
2016 р.

Кандидат 
економічних наук,
спеціальність
08.00.04 –економіка 
та управління 
підприємствами 
(за видами 
економічної 
діяльності)

Тема дисертації: 



Атестат 
доцента AД 

00997, 
виданий 

05.07.2018

«Оптимізація 
виробничої структури 
високотоварних 
сільськогосподарських 
підприємств»

Диплом кандидата 
наук
ДК №007851
2012 р.

Доктор
економічних наук,
спеціальність:
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством
2018 р.

Тема дисертації: 
«Розвиток земельних 
відносин у сільському 
господарстві: теорія, 
методологія, 
практика»
Диплом доктора наук
ДД №007054
2018 р.

Атестат 
доцента
кафедри міжнародних 
економічних відносин 
та європейської 
інтеграції
АД №000997
2018 р.

Сертифікат, що 
посвідчує визначення 
рівня володіння 
англійською мовою 
В2,
№457
2017 p.

наказ на посаду 
професора
465к від 05.03.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 38 
Ліцензійних умов:

п. 38.1. 
1. Zinchuk, T., Kutsmus, 
N., Kovalchuk, O., 
Dankevych, V., Usiuk, 
T. 2017. Institutional 
Transformation of 
Ukraine’s Agricultural 
Sector. Review of 
Economic Perspectives. 
№ 3 (1). P. 57-80 
(Scopus).
2. Dankevych, Y., 
Dankevych, V., Chaikin 
O. 2017. Ukraine 
agricultural land 
market formation 
preconditions. Acta 
Univ. Agric. Silvic. 
Mendelianae Brun. No. 
65, Р. 259–271. 
(Scopus).
3. Данкевич, В., 
Данкевич, Є., 
Пивовар, П. 2018. 



Формування 
кoн’юнктури свiтoвoго 
ринку меду: сучасний 
стан і перспективи 
для українських 
експортерів. 
Agricultural and 
Resource Economics: 
International Scientific 
E-Journal. 2018. Vol. 4. 
No. 2. Pp. 37–54. 
(WoS).
4. Dankevych, V. 
Dankevych, Y., Pyvovar 
P. 2018. Clustering of 
the international 
agricultural trade 
between Ukraine and 
the EU. Management 
Theory and Studies for 
Rural Business and 
Infrastructure 
Development. Vol. 40. 
No. 3. Р. 307–319. 
(WoS). 
5. Dankevych, V.Y., 
Kamenchuk, T.O., 
Kononova, O.Y., 
Nadtochii, I.I., Ohor 
H.M. 2020. Strategic 
Planning for 
Sustainable 
Development of States: 
Administration Aspect. 
International Journal of 
Management. Vol. 
11(4). Р. 511–522. 
(Scopus)

38.3.
1. Данкевич В.Є. 
Розвиток земельних 
відносин в умовах 
глобалізації: 
монографія / 
Житомир: Видавець 
О.О. Євенок, 2017. – 
392 c.
2. Dankevych V., 
Zinchuk, Т. Ukraine 
agricultural land 
market formation: 
domestic and European 
experience / In: 
Formation of modern 
social, economic and 
organizational 
mechanisms of entities 
agrarian business : 
collective monograph / 
ed. by M. Bezpartochnyi 
; ISMA University. – 
Riga: Landmark SIA, 
2017. P. 78–86.
3. Dankevych V. 
Economic models of 
agricultural enterprises 
material and technical 
provision under 
intensive land use. 
Formation of modern 
social, economic and 
organizational 
mechanisms of entities 
agrarian business: 
collective monograph / 
ed. by M. Bezpartochnyi 
; ISMA University. – 
Riga: Landmark SIA, 
2017. P. 143–152
4. Данкевич В. Є. 



Economic, social and 
environmental effects of 
the land market: EU 
experience. Аграрна 
політика 
Європейського союзу: 
виклики та 
перспективи: 
монографія / за ред. 
д.е.н., проф. Т.О. 
Зінчук. – К.: “Центр 
учбової літератури”, 
2019. С. 320–330. 
5. Данкевич В.Є., 
Данкевич Є.М. 
Економіко-
математичні підходи 
до оптимізації 
землекористування в 
умовах зміни 
кон’юнктури на 
продовольчих ринках. 
Розвиток сільського 
жіночого 
підприємництва : 
практичний посібник 
/ за ред. д.е.н., доц. 
Н.М. Куцмус. К.: 
“Центр учбової 
літератури”, 2019. 
С.43–56.
6. Міжнародні 
економічні відносини 
та 
зовнішньоекономічна 
діяльність: 
навчальний посібник 
/  Т.О. Зінчук, О.Д. 
Ковальчук, Н.М. 
Куцмус [та ін.]; за ред 
Т.О. Зінчук. – К.: 
Центр учбової 
літератури, 2017. – 512 
c. (розділ 4).
7. Нова світова 
економіка: 
менеджмент, 
технології, стратегії : 
Навчальний посібник 
/ Т.О. Зінчук, Н.М. 
Куцмус, О.А. 
Прокопчук, Т.В. Усюк 
[та ін.]; за ред. Т.О. 
Зінчук, Н.М. Куцмус. 
– К.: «Центр 
навчальної 
літератури», 2021. – 
512 с. (Особистий 
внесок: 8.1–8.2).

п. 38.4.
1. Методичні 
рекомендації з 
вивчення курсу 
“Менеджмент 
економічної та 
інформаційної 
безпеки” для 
здобувачів ОС 
“Магістр” за освітньою 
програмою 
“Міжнародний 
менеджмент” / 
Данкевич В.Є., 
Пивовар П.В. // 
Житомир, Поліський 
національний 
університет, 2021. – 51 
с.
2. Методичні 
рекомендації для 



проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
“Кон’юнктура 
світового ринку 
фармацевтичних 
препаратів”/ В.Є. 
Данкевич, М.О. 
Степура // Житомир,  
ЖНАЕУ, 2020. – 30 с. 
3. Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни 
“Кон’юнктура 
світового ринку 
фармацевтичних 
препаратів”/ В.Є. 
Данкевич, М.О. 
Степура – Житомир,  
ЖНАЕУ, 2020. – 26 с. 
4. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни “Світове 
сільське господарство 
та основи ЗЕД”/ В.Є. 
Данкевич, М.О. 
Степура – Житомир, 
ЖНАЕУ, 2020. – 33 с. 
5. Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни “Світове 
сільське господарство 
та основи ЗЕД” / В.Є. 
Данкевич, М.О. 
Степура – Житомир,  
ЖНАЕУ, 2020. – 23 с. 
6. Методичні 
рекомендації та 
вимоги до виконання і 
захисту звіту із 
виробничої практики 
для студентів 
факультету економіки 
та менеджменту 
галузь знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітній ступінь – 
бакалаврський, 
освітня програма 
«Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності» / П.В. 
Пивовар, О.А. 
Прокопчук, Т.О. 
Зінчук, В.Є. Данкевич, 
І.В. Горбачова, Т.В. 
Усюк – Житомир, 
ЖНАЕУ, 2019. – 32 с. 
7. Методичні 
рекомендації та 
вимоги до виконання і 
захисту звіту із 
виробничої практики 
для студентів 
факультету економіки 
та менеджменту галузі 
знань 29 «Міжнародні 
відносини» 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» освітній 



ступінь перший 
(бакалаврський) / 
П.В. Пивовар, О.А. 
Прокопчук, Т.О. 
Зінчук, В.Є. Данкевич, 
І.В. Горбачова, Т.В. 
Усюк, О.Д. Ковальчук 
– Житомир,  ЖНАЕУ, 
2019. – 33 с. 

п. 38.5.
Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством на 
тему:  “Розвиток 
земельних відносин у 
сільському 
господарстві: теорія, 
методологія, 
практика”, 2018 р.

п. 38.7.
Член разових 
спеціалізованих 
вчених рад:
- спеціалізованої 
вченої ради Д 
14.083.02, Поліський 
національний 
університет;
- спеціалізованої 
вченої ради Д 
26.142.03, 
Міжрегіональна 
Академія управління 
персоналом;
- спеціалізованої 
вченої ради ДФ 
44.887.010, 
Полтавська державна 
аграрна академія.

п. 38.8.
Рецензент 
міжнародних 
наукових фахових 
економічних 
журналів: 
“Agricultural and 
Resource Economics: 
International Scientific 
E-Journal”, ISSN: 2414-
584X;
“Економіка. 
Управління. 
Інновації” ISSN: 2410-
3748;
“Наукові горизонти 
(Scientific horizons)”, 
ISSN: 2663-2144.
 
п. 38.9.
Експерт 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти зі 
спеціальності 292 
“Міжнародні 
економічні відносини”

п. 38.10.
2019 р. – учасник 
проєкту “Social 
entrepreneur school 



IBSFil”, Dr. Jan-U. 
Sandal Institute, 
Норвегія

2019 р. – учасник 
проєкту 
“UaAgriDialog” в 
Інституті аграрного 
розвитку в 
Центральній та 
Східній Європі ім. 
Лейбніца (ІАМО, 
Німеччина)

38.12.
1. Данкевич В.Є., 
Прокопчук О.А., Усюк 
Т.В. Партисипативне 
управління 
локальною безпекою 
територіальних 
громад: досвід і 
практика ЄС. 
Проблеми економіки. 
2020. №4. C. 35–41.
2. Dankevych V., 
Dankevych Y., 
Bondarchuk N. 
European experience of 
environmental 
management of forest, 
water and land 
resources against the 
backdrop of climate 
change. Danish 
Scientific Journal 
№42/2020. pp. 26-31. 
3. Данкевич В. Є., 
Захаріна О. В., 
Золотницька Ю. В.  
Інституціональне 
забезпечення 
розвитку публічно-
приватного 
партнерства в системі 
публічного 
управління. Проблеми 
економіки №2_2021.
4. Данкевич В.Є., 
Данкевич Є.М., 
Бондарчук Н.В., 
Стрільчук В.А. 
Європейська зелена 
угода: дорожня карта 
збалансованого 
природокористування 
в умовах 
децентралізації. 
Проблеми економіки. 
2021. № 1 (47) С. 185–
191.
5. Dankevych V., 
Pyvovar P., Rozhkov O. 
The impact of foreign 
economic activity of the 
agricultural sector on 
national security in the 
context of liberalization 
of world trade. Sciences 
of Europe (Praha, Czech 
Republic). VOL3, No 66 
2021. Р. 59–62.

38.19. 
Член ГО “Наукові 
горизонти”, ГО 
“Українська мережа 
сільського розвитку”.
Керівник ГО “Центр 
стратегічних 
досліджень та 



дорадництва”.

44455 Прокопчук 
Оксана 
Андріївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
050206 

Менеджмент 
зовнішньоекон

омічної 
діяльності, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 051231, 
виданий 

28.04.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037833, 
виданий 

14.04.2014

12 Менеджмент 
міжнародних 
проєктів

Державний 
агроекологічний 
університет,
2004 р.

Спеціальність: 
«Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності»

Кваліфікація: 
«Менеджер 
зовнішньоекономічної 
діяльності»

Диплом
ТМ №25794377
2004 р.

Кандидат 
економічних наук,
08.00.04 –економіка 
та управління 
підприємствами 
(за видами 
економічної 
діяльності)

Тема дисертації: 
«Забезпечення 
економічної стійкості 
сільськогосподарських 
підприємств»

Диплом кандидата 
наук
ДК №051231
2009 р.

Атестат
доцента кафедри
менеджменту 
зовнішньоекономічної

діяльності 
12ДЦ №03783
2014 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 38 
Ліцензійних умов:

п. 38.1.
1. Zinchuk, T., Kutsmus, 
N., Prokopchuk, O., 
Lagodienko, V., Nych, 
T., Naumko, Y. 2021. 
Multifunctionality of 
Agriculture in the 
Reality of Globalization 
Crisis. Ecological 
Engineering & 
Environmental 
Technology. Vol. 22. Iss. 
1. P. 51–59. (Scopus).
2.  Zinchuk, T., 
Kutsmus, N., 
Prokopchuk, O., 
Kovalchuk O., Usiuk, T. 
2021. 
Disproportionality of 
Ukraine's participation 
in international 
business: rethinking 
under conditions of new 



stage of global 
development. Studies of 
Applied Economics. 
Vol. 39. No.6: Special 
Issue: Innovative 
development and 
Economic Growth in 
the CIS Countries. URL: 
http://ojs.ual.es/ojs/in
dex.php/eea/article/vie
w/5312. (Scopus).
3. Прокопчук, O., 
Горбачова, І. 2018. 
Система інституційно-
інвестиційної 
підтримки розвитку 
сільських територій у 
США. Agricultural and 
Resource Economics: 
International Scientific 
E-Journal. Vol. 4. No. 2. 
P. 115–128. (WоS).
4. Куцмус, Н.М., 
Прокопчук, О.А., 
Усюк, Т.В. 2020. 
Україна в системі 
глобальної економіки: 
торговельний аспект. 
Економіка АПК. № 4. 
С. 94–103.
5. Прокопчук, О.А., 
Горбачова, І.В. 2020. 
Україна на світовому 
ринку 
підприємницького 
капіталу. 
Причорноморські 
економічні студії. 
№52. С.49–55.

п. 38.3.
1. Міжнародні 
економічні відносини 
та 
зовнішньоекономічна 
діяльність: навч. 
посібник / Т.О. 
Зінчук, О.Д. 
Ковальчук, Н.М. 
Куцмус, О.А. 
Прокопчук [та ін.]; за 
ред. Т.О. Зінчук. – К.: 
Центр учбової 
літератури, 2017. – 513 
с.
2. Prokopchuk, O. 2019. 
Institutional and 
Investment Support for 
the Development of 
Rural Areas: USA 
Experience. In: 
Zinchuk, T. (ed.) 
Sustainable 
Development of Rural 
Areas. Klaipėda 
University, Lithuania, 
Р. 380–389. 
3. Нова світова 
економіка: 
менеджмент, 
технології, стратегії : 
Навчальний посібник 
/ Т.О. Зінчук, Н.М. 
Куцмус, О.А. 
Прокопчук, Т.В. Усюк 
[та ін.]; за ред. Т.О. 
Зінчук, Н.М. Куцмус. 
– К.: «Центр 
навчальної 
літератури», 2021. – 
512 с. (Особистий 



внесок: 5.1–5.5).

п. 38.4.
1. Методичні 
рекомендації з 
вивчення курсу 
"Менеджмент 
міжнародних 
проектів" для 
здобувачів ОС 
«Магістр» за 
освітньою програмою 
"Міжнарод-ний 
менеджмент" / 
Прокопчук О.А. // 
Житомир, Поліський 
національний 
університет, 2021. – 55 
с.
2. Методичні 
рекомендації щодо 
виконання, 
оформлення та 
захисту 
кваліфікаційної 
роботи для здобувачів 
вищої освіти 
освітнього ступеня 
«Магістр» за ОПП 
“Міжнародний 
менеджмент” / Зінчук 
Т.О., Куцмус Н.М., 
Прокопчук О.А., Усюк 
Т.В. // Житомир, 
Поліський 
національний 
університет, 2021 – 37 
с.
3. Методичні 
рекомендації до 
підготовки і захисту 
звіту з 
переддипломної 
практики для 
здобувачів вищої 
освіти освітнього 
ступеня «Магістр» за 
ОПП “Міжнародний 
менеджмент” / Зінчук 
Т.О., Куцмус Н.М., 
Пивовар П.В., 
Прокопчук О.А., Усюк 
Т.В. // Житомир, 
Поліський 
національний 
університет, 2021 – 31 
с.
4. Методичні 
рекомендації для 
підготовки та захисту 
курсової роботи з 
дисципліни 
“Міжнародний 
менеджмент” для 
здобувачів вищої 
освіти освітнього 
ступеня «Магістр» за 
ОПП “Міжнародний 
менеджмент” / 
Куцмус Н.М., 
Прокопчук О.А. //  
Житомир, Поліський 
національний 
університет, 2021 – 22 
с.

п. 38.8.
Співвиконавець НДР 
на тему: «Інноваційна 
модель 
зовнішньоекономічної 



політики в умовах 
кризи глобалізації» 
(номер державної 
реєстрації 
02120U101915), 2020-
2024 рр.

п. 38.12.
1. Горбачова І.В., 
Прокопчук О.А. 
Напрями 
стратегічного 
управління 
компетенціями 
підприємств в умовах 
виходу на зовнішні 
ринки / Таврійські 
економічні наукові 
читання: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Київ: 
Таврійський 
національний 
університет імені В.І. 
Вернад-ського, 2017. 
С. 114–117. 
2. Горбачова І.В. 
Прокопчук О.А. 
Біржовий ринок 
України: сучасний 
стан та перспективи 
розвитку / Соціально-
економічний 
потенціал розвитку 
країни: сучасний стан, 
тенденції, та 
проблеми 
відтворення: 
матеріали Міжнарод. 
наук.-практ. конф. / 
Львів: ЛЕФ, 2017. С. 
475–480.
3. Горбачова І.В., 
Прокопчук О.А. 
Експортний потенціал 
аграрного сектора 
економіки України / 
Розвиток економічної 
системи в контексті 
міжнародного 
співробітництва: 
збірник тез наук. робіт 
міжнар. наук.-практ. 
конф. – К.: 
Аналітичний центр 
«Нова Економіка», 
2018. С. 20–23.
4. Горбачова І.В. 
Проблеми 
міжнародної трудової 
міграції України в 
контексті розвитку 
глобалізації / 
Забезпечення сталого 
розвитку економіки: 
проблеми, 
можливості, 
перспективи: 
матеріали доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції / 
Ужгород: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2018. С. 142–146.
5. Прокопчук О.А., 
Горбачова І.В. Україна 
у глобальному 
економічному 
середовищі / 



Менеджмент, 
підприємництво та 
цифрові інновації: 
аналіз тенденцій та 
науково-економічний 
розвиток: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції / ГО 
«Львівська 
економічна 
фундація». – Львів: 
ЛЕФ, 2019. С. 11–14 
6. Горбачова І.В., 
Прокопчук О.А. Цілі 
сталого розвитку та 
міграція в Україні / 
Перспективні 
напрями розвитку 
національної 
економіки в умовах 
змін ринкового 
середовища: 
проблеми та 
перспективи: збірник 
матер. всеукр. наук.-
практ. конф. / О.: 
ЦЕДР, 2019. С. 6–8. 
7. Горбачова І.В., 
Прокопчук О.А. Форс-
мажорні виклики в 
міграційній політиці 
країн Європейського 
Союзу / Бізнес та 
умови його розвитку: 
національна та 
міжнародна практика. 
Збірник тез наукових 
робіт Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції / О.: 
ЦЕДР, 2020. С. 7–10.

п. 38.19.
Членкиня ГО 
«Наукові горизонти», 
ВГО «Українська 
Асоціація економістів-
міжнародників»

160002 Горбачова 
Ірина 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
магістра, 

Тернопільська 
академія 

народного 
господарства, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
0502 

Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 002747, 
виданий 

22.12.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
042030, 
виданий 

28.04.2015

20 HR-
менеджмент 
міжнародних 
компаній

Тернопільська 
академія народного 
господарства, 1998 р.

Спеціальність:
«Управління 
трудовими 
ресурсами»
Кваліфікація 
спеціаліста: 
«економіст»

Диплом
ЛП НХ №000885
1998 р.

Тернопільська 
академія народного 
господарства,
2001 р.

Спеціальність:
«Менеджмент 
організацій»

Кваліфікація:
«Mагістр з 
менеджменту 
організацій»
2001 р.



Диплом магістра
ТЕ №17145617

Кандидат 
економічних наук, 
спеціальність
08.00.04 –економіка 
та управління 
підприємствами 
(за видами 
економічної 
діяльності)

Тема дисертації:
«Система управління 
персоналом 
сільськогосподарських 
підприємств»

Диплом кандидата 
наук
ДК №002747
2011 р.

Атестат
доцента кафедри 
менеджменту
зовнішньоекономічної
діяльності
12ДЦ №042030
2015 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 38 
Ліцензійних умов:

п. 38.1.
1. Yatsenko, О., 
Tsygankova, Т.,  
Horbachova, I., 
Aksyonova, O.,  
Osadchuk, V. 2021. 
Trade-economic 
cooperation of Ukraine 
and China within 
COVID-19 Pandemic 
and in post-pandemic 
time. International 
Conference on 
Sustainable, Circular 
Management and 
Environmental 
Engineering (ISCMEE 
2021). Vol. 255. URL: 
https://www.e3s-
conferences.org/articles
/e3sconf/pdf/2021/31/e
3sconf_iscmee2021_01
031.pdf (Scopus).
2. Tsygankova, T., 
Zavadska, Yu., 
Horbachova, I., 
Khoroshun, O. 2020. 
Global agri-food 
market: consumer 
trends and trade 
problems. Financial and 
credit activity: 
problems of theory and 
practice. Vol 4. No 35. P 
440–448. (WoS).
3. Прокопчук, O., 
Горбачова, І. 2018. 
Система інституційно-
інвестиційної 
підтримки розвитку 
сільських територій у 
США. Agricultural and 



Resource Economics: 
International Scientific 
E-Journal. Vol. 4. No. 2. 
Р. 115–128. (WoS).
4. Горбачова, І.В. 
2021. HR-стратегії та 
технології управління 
компанією в умовах 
пандемії COVID-19 / 
І.В. Горбачова. 
Науковий вісник 
ДВНЗ Ужгородського 
національного 
університету. 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство. Серія 
36. C. 65–70. 
5. Горбачова, І.В. 
2020. Інституційна 
стабільність для 
забезпечення 
ефективного 
управління 
зовнішньою міграцією 
в Україні. Науковий 
вісник ДВНЗ 
Ужгородського 
національного 
університету. 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство. Серія 
29. C. 27–30. 
6. Горбачова, І.В., 
Прокопчук, О.А. 2020. 
Транспозиція 
міграційної політики 
країн Європейського 
Союзу в контексті 
України. Вісник 
Одеського 
національного 
університету імені І.І. 
Мечнікова. Т. 25. Вип. 
1(80) Серія 
«Економіка». C. 28–
31.
7. Горбачова, І. В. 
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ого бізнесу в окремих 
країнах світу / 
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дисертацій: 1. Куцмус 
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підприємствами (за 
видами економічної 
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літератури, 2019. – С. 
100-110.
4.Зінчук Т.О. 
Інноваційні засади 
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розвитку 
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з організації та 
ведення бізнесу на 
сільських територіях / 
[Т.О.Зінчук, Т.В.Усюк, 
Л.М. Левківська та 
ін.]; за ред.. д.е.н., 
проф. Т.О. Зінчук, 
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Т.О.Зінчук // 
Інструменти і 
практика публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації : [зб. 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
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Всеукр. наук.-практ. 
конф. – Житомир: 
Вид-во “ЖНАЕУ”, 
2017. – С. 46–50.

п. 38.14
підготовка здобувача 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за ОПП 
“Міжнародний 
менеджмент” 
Сидоренко С.В. до 
участі у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціалізації  
“Міжнародна 
торгівля” та 
отримання диплому 
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9. Кільніцька, О.С., 
Кравчук, Н.І., Куцмус, 
Н.М. 2018. Ринок 
кондитерської 
продукції в Україні: 
тенденції та 
перспективи розвитку. 
Економіка АПК. № 11. 
С. 29–43. 
10. Куцмус, Н.Н., 
Прокопчук, О.А., 
Усюк, Т.В. 2020. 
Україна в системі 
глобальної економіки: 
торговельний аспект. 
Економіка АПК. № 4. 
С. 94–103.

п. 38.3.
1. Міжнародні 
економічні відносини 
та зовнішньо-
економічна 
діяльність: навч. 
посібник / Т. О. 
Зінчук, О. Д. 
Ковальчук, Н. М. 
Куцмус [та ін.] ; за 
ред. Т. О. Зінчук. – К.: 
Центр учбової 
літератури, 2017. – 513 
с. 
2. Інклюзивний 
розвиток сільської 
економіки в умовах 
глобалізаційних 
викликів : монографія 



/ [Т. О. Зінчук, Т. В. 
Усюк, В. Є. Данкевич 
та ін.] ; за ред. д. е. н., 
проф. Т. О. Зінчук, к. 
е. н. Н. М. Куцмус. 
Київ : Центр учбової 
літератури, 2017. П. 
1.5. Інституційні зміни 
та сільський розвиток. 
С. 42–50; П. 2.2. 
Руралізм та 
неоруралізм як 
альтернативні 
парадигми сільської 
економіки. С.  1–76 ; 
П. 3.4. Гендерні 
асиметрії в системі 
сільської економіки. С. 
177–190. 
3. Куцмус Н. М. 
Гендерні імперативи 
розвитку сільської 
економіки в умовах 
глобалізації : 
монографія. Київ : 
Центр учбової 
літератури, 2018. 291 
с. 
4. Нова світова 
економіка: 
менеджмент, 
технології, стратегії : 
Навчальний посібник 
/ Т.О. Зінчук, Н.М. 
Куцмус, О.А. 
Прокопчук, Т.В. Усюк 
[та ін.]; за ред. Т.О. 
Зінчук, Н.М. Куцмус. 
– К.: «Центр 
навчальної 
літератури», 2021. – 
512 с. (Особистий 
внесок: 1.5, 2.1, 2.2, 3.1)

п. 38.4.
1. Методичні 
рекомендації з 
вивчення курсу 
"Глобальна 
економіка" для 
здобувачів ОС 
«Магістр» за 
освітньою програмою 
"Міжнародний 
менеджмент" / 
Куцмус Н.М., Усюк 
Т.В. // Житомир, 
Поліський 
національний 
університет, 2021. – 65 
с.
2. Методичні 
рекомендації з 
вивчення курсу 
"Міжнародний 
менеджмент" для 
здобувачів ОС 
«Магістр» за 
освітньою програмою 
"Міжнародний 
менеджмент" / 
Куцмус Н.М., Усюк 
Т.В. // Житомир, 
Поліський 
національний 
університет, 2021. – 68 
с.
3. Методичні 
рекомендації з 
вивчення курсу 
"Міжнародна 



торгівля" для 
здобувачів ОС 
«Бакалавр» за 
освітньою програмою 
"Міжнародні 
економічні відносини" 
/ Куцмус Н.М., Усюк 
Т.В. // Житомир, 
Поліський 
національний 
університет, 2020 – 63 
с.
4. Методичні 
рекомендації щодо 
виконання, 
оформлення та 
захисту 
кваліфікаційної 
роботи для здобувачів 
вищої освіти 
освітнього ступеня 
«Магістр» за ОПП 
“Міжнародний 
менеджмент” / Зінчук 
Т.О., Куцмус Н.М., 
Прокопчук О.А., Усюк 
Т.В. // Житомир, 
Поліський 
національний 
університет, 2021 – 37 
с.
5. Методичні 
рекомендації до 
підготовки і захисту 
звіту з 
переддипломної 
практики для 
здобувачів вищої 
освіти освітнього 
ступеня «Магістр» за 
ОПП “Міжнародний 
менеджмент” / Зінчук 
Т.О., Куцмус Н.М., 
Пивовар П.В., 
Прокопчук О.А., Усюк 
Т.В. // Житомир, 
Поліський 
національний 
університет, 2021 – 31 
с. 
6. Куцмус Н.М., 
Прокопчук О.А. 
Методичні 
рекомендації для 
підготовки та захисту 
курсової роботи з 
дисципліни 
“Міжнародний 
менеджмент” для 
здобувачів вищої 
освіти освітнього 
ступеня «Магістр» за 
ОПП “Міжнародний 
менеджмент” / 
Житомир, Поліський 
національний 
університет, 2021 – 22 
с. 

п. 38.5.
Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.03 – Економіка 
та управління 
національним 
господарством на 
тему: «Розвиток 
сільської економікив 



умовах глобалізації: 
теорія, методологія, 
гендерний вимір», 
2019 р.

п. 38.7.
Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
Вакар Т.В на тему: 
«Брендинг сільських 
територій», (2017 р.).

п. 38.8.
� керівник проекту 
“Розвиток жіночого 
підприємництва в 
умовах прогресуючих 
змін на сільських 
територіях” за 
підтримки 
Управління 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
Житомирської 
обласної державної 
адміністрації, 2019 р.; 
� відповідальний 
виконавець НДР на 
тему: «Інклюзивна 
модель сталого 
розвитку сільських 
громад в умовах 
євроінтеграційної 
перспективи», (номер 
державної реєстрації 
011U7002519), 2016-
2019 рр.
� відповідальний 
виконавець НДР на 
тему: «Інноваційна 
модель зовнішньо-
економічної політики 
в умовах кризи 
глобалізації”, (номер 
державної реєстрації 
0120U101915), 2020-
2024 рр.
п. 38.10.
- освітній модуль 
програми ERASMUS+ 
Jane Monnet “Аграрна 
політика ЄС” 
(№574608-ЕРР-1-
2016-UA-EPPJMO-
MODULE), 2017–2019 
рр.; 
- проекти наукового 
стажування в 
Лейбніц-Інституті 
аграрного розвитку в 
країнах з перехідною 
економікою (ІАМО), 
м. Халлє (Саалє), 
Німеччина, 2016 р., 
2019 р.; 
- проект LaScalA – 
Міжнародний центр 
компетенцій з 
великомасштабного 
сільського 
господарства, 2017–
2020 рр.

п. 38.12.
1. Соціально-
економічні 



особливості ринкового 
обігу сільськогоспо-
дарських земель: 
вітчизняний та 
європейський досвід / 
Т.О. Зінчук, В.Є. 
Данкевич, Н.М. 
Куцмус, О.Д. 
Ковальчук. Економіка. 
Фінанси. 
Менеджмент: 
актуальні питання 
науки і практики. 
2017. № 7. С. 49–62.
2. Куцмус Н.М. 
Гендерна нерівність та 
добробут сільського 
населення: 
моделювання 
причинно-
наслідкових звʼязків. 
Сталий розвиток 
економіки: світовий 
досвід та перспективи 
України: монографія / 
за ред. проф. В.І. 
Ткачука. – Житомир: 
«Поліський 
національний 
університет», 2021. – 
С. 40–51.
3. Куцмус Н.М. Гендер 
та інновації в розвитку 
сільської економіки / 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій 
:матеріали ІV Міжнар. 
наук.-практ. форуму. 
Житомир : ЖНАЕУ. 
2018. С. 123–128. 
4. Kutsmus N., 
Kovalchuk O. Gender 
challenges for rural 
development policy. 
Rural development : 
Proceedings of the 
International Scientific 
conference. Vilnius 
(Lithuania) : 
Agriculture Academy of 
Vytatus Magnus 
University. 2019. URL: 
https://ejournals.vdu.lt
/index.php/rd/article/v
iew/602/559
5. Куцмус Н.М. Case-
study диверсифікації 
сільського 
підприємництва в 
країнах-членах ЄС. 
Практичний посібник 
з організації та 
ведення бізнесу на 
сільських територіях / 
[Т.О. Зінчук, Т.В. 
Усюк, Л.М. Левківська 
та ін.] ; за ред. д.е.н., 
проф. Т.О. Зінчук, 
к.е.н. Т.В. Усюк. Київ : 
Центр учбової 
літератури, 2018. С. 
148–158.

п. 38.14. 
Керівництво 
студенткою 
факультету економіки 
та менеджменту І.В. 
Калініченко, яка 



зайняла III місце на 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт за 
напрямом “Гендерні 
дослідження” (тема 
роботи: Виклики в 
реалізації Цілей 
розвитку тисячоліття: 
гендерний аспект), 
Бердянський 
державний 
педагогічний 
університет; 2017 р.

п. 38.19.
Членкиня ГО 
«Наукові горизонти», 
ВГО «Українська 
Асоціація економістів-
міжнародників».
Членкиня незалежної 
делегації Українських 
жінок на підтримку 
діяльності ООН, 65 
Сесія ООН зі статусу 
жінок, 2021 р.

289370 Разумна 
Карина 
Андріївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
бакалавра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

0101 
Педагогічна 

освіта, Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська), 
Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни

5 Фахова 
іноземна мова

Житомирський 
державний 
університет
 ім. І. Франка 
2011 р.

Кваліфікація магістра 
педагогічної освіти, 
викладача англійської 
мови і зарубіжної 
літератури

Диплом магістра
ТМ 41711408
2011 р.

Сертифікат, що 
посвідчує визначення 
рівня володіння 
англійською мовою С1
Cambridge English 
Level 2 Certificate in 
ESOL International 
(First)

168UA0070018 
2016 p.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 38 
Ліцензійних умов:

п 38.1. 
1. Разумна, К.А. 2017. 
Відтворення 
суспільно-політичних 
реалій української 
сучасності в 
британському 
публіцистичному 
дискурсі. Наук. вісн. 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Філологія». №26. С. 
101–110.
2. Разумна, К.А. 2018. 
Типологія англійської 
національно 



й університет, 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

073 
Менеджмент

маркованої лексики та 
сфери її концентрації. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка.  
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика». Вип. 19. 
Том 2. С. 91–95.
3. Разумна, К.А. 2018. 
Англійськомовний 
публіцистичний 
дискурс у дзеркалі 
сучасних 
лінгвістичних 
розвідок. Науковий 
вісник Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. Сер. 
Філологічні науки» 
(мовознавство): 
збірник наукових 
праць. Дрогобич. № 
10. С. 121–125. 
4. Разумна, К.А., Хант, 
Г.О. Лексичні та 
стилістичні 
особливості сучасного 
англійсько- та 
німецькомовного 
публіцистичного 
дискурсу. Науковий 
вісник Ужгородського 
університету. 
Ужгород. С. 45–50.
5. Разумна, К.А., 
Рябчук, О.В. 2021. 
Способи перекладу 
англійських 
психологічних 
термінів українською 
мовою. Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету ім. В.І. 
Вернадського. Київ, 
221. С. 52–56.

п. 38.8.
Член редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України – видання 
«Наукові горизонти» 
(включено до 
категорії Б Переліку 
наукових фахових 
видань України, в 
яких можуть 
публікуватися 
результати 
дисертаційних робіт 
на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата 
ветеринарних, 
економічних, 
сільськогосподарських 
та технічних наук зі 
спеціальностей – 051, 



071, 072, 073, 075, 076, 
101, 133, 183, 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 
208, 211, 281, 292 
(наказ МОН України 
№ 1643 від 28.12.2019 
р., наказ МОН 
України № 409 від 
17.03.2020 р.).

п. 38.12.
1. Разумна К.А. 
Специфіка перекладу 
української 
безеквівалентної 
лексики англійською 
мовою (на матеріалі 
сучасних 
публіцистичних 
текстів) / К. А. 
Разумна // 
Філологічні науки в 
умовах сучасних 
трансформаційних 
процесів : матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф., 10–11 листоп. 
2017 р. – Л. : ЛОГОС, 
2017. – С. 51–54. 
2. Разумна К.А. 
Функціонально-
стильовий розподіл 
національно-
маркованої лексики 
на матеріалі 
англомовних корпусів 
/ К.А. Разумна // 
Science and education a 
new dimension. 
Philology. – 2018. – 
Vol. 6 (42), iss. 149. – P. 
56–59.

п. 38.14.
Робота у складі 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з німецької 
мови, 2019–2020 н.р.

п. 38.19.
З 2020 року – член 
IATEFL в Україні 
(Міжнародна 
асоціація викладачів 
англійської мови як 
іноземної).

п. 38.19.
2015 – 2016 
(перекладач в бюро 
перекладів Lingvo 
Centre)
2016 – дотепер – 
перекладач-фрілансер 
(усний та письмовий 
переклад з української 
на англійську та з 
англійської на 
українську).

99157 Куцмус 
Наталія 
Миколаївна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 

13 Глобальна 
економіка

Державний 
агроекологічний 
університет,
2004 р.

Спеціальність: 
«Менеджмент 
зовнішньоекономічної 



050206 
Менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008903, 

виданий 
15.10.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 049342, 
виданий 

12.11.2008, 
Атестат 

доцента AД 
000785, 
виданий 

16.05.2018

діяльності»

Кваліфікація: 
«Менеджер 
зовнішньоекономічної 
діяльності»
Диплом спеціаліста
ТМ №24539905
2004 р.

Кандидат 
економічних наук, 
спеціальність
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством

Тема дисертації:
«Соціально-
економічний розвиток 
села в умовах 
європейського 
вибору»

Диплом кандидата 
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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 5. Планувати 
діяльність 
організації в 
стратегічному та 
тактичному 
розрізах

Моделювання 
та прогнозування 
міжнародних бізнес-
процесів

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(дискусія, мозковий штурм, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.

Міжнародний 
менеджмент

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, 
ситуаційний аналіз, дерево 
рішень), робота 
з навчально-методичною 
літературою практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, курсова робота, 
екзамен.



Менеджмент 
міжнародних проєктів

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, дискусія, 
ситуаційний аналіз, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування та 
активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.

Соціальна 
відповідальність 
у міжнародному 
бізнесі

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, дискусія, 
ситуаційний аналіз, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.

Кваліфікаційна робота Метод проблемного 
викладу, аналітичний метод, 
дослідницький метод; 
пошуковий метод, метод 
особистого спостереження, 
проектно-ілюстративний, 
репродуктивний, 
дискусійний.

Захист кваліфікаційної 
роботи

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

Методологія 
та організація 
наукових досліджень

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
екзамен.



Глобальна економіка Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи (брейн-
штормінг, геймінг, 
ситуативний аналіз, 
“круглий стіл”, дискусія), 
дослідницький метод, 
робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.

Моделювання 
та прогнозування 
міжнародних бізнес-
процесів

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(дискусія, мозковий штурм, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.

Міжнародний бізнес-
економікс

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 
робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), практичний 

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
екзамен.



метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Міжнародний 
менеджмент

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, 
ситуаційний аналіз, дерево 
рішень), робота 
з навчально-методичною 
літературою практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, курсова робота, 
екзамен.

Кваліфікаційна робота Метод проблемного 
викладу, аналітичний метод, 
дослідницький метод; 
пошуковий метод, метод 
особистого спостереження, 
проектно-ілюстративний, 
репродуктивний, 
дискусійний.

Захист кваліфікаційної 
роботи

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

Моделювання 
та прогнозування 
міжнародних бізнес-
процесів

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(дискусія, мозковий штурм, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.

Переддипломна 
практика

Робота з навчально-
методичною літературою, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань),  науково-дослідна 
робота (написання статей та 

Захист звіту



тез доповідей, виконання 
експериментальної частини 
кваліфікаційної роботи).

Менеджмент 
міжнародних проєктів

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, дискусія, 
ситуаційний аналіз, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування та 
активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.

Менеджмент 
економічної 
та інформаційної 
безпеки

Вербальні методи (лекція, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота  
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, 
тезування), практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування та 
активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота,  екзамен.

Кваліфікаційна робота Метод проблемного 
викладу, аналітичний метод, 
дослідницький метод; 
пошуковий метод, метод 
особистого спостереження, 
проектно-ілюстративний, 
репродуктивний, 
дискусійний.

Захист кваліфікаційної 
роботи

ПРН 3. 
Проектувати 
ефективні системи 
управління 
організаціями

Моделювання 
та прогнозування 
міжнародних бізнес-
процесів

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(дискусія, мозковий штурм, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.



завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Міжнародний 
менеджмент

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, 
ситуаційний аналіз, дерево 
рішень), робота 
з навчально-методичною 
літературою практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, курсова робота, 
екзамен.

Кваліфікаційна робота Метод проблемного 
викладу, аналітичний метод, 
дослідницький метод; 
пошуковий метод, метод 
особистого спостереження, 
проектно-ілюстративний, 
репродуктивний, 
дискусійний.

Захист кваліфікаційної 
роботи

ПРН 4. 
Обґрунтовувати 
та управляти 
проектами, 
генерувати 
підприємницькі ідеї

Інтелектуальна 
власність

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота  
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань), 
практичний метод 
(практичні заняття, тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування та 
активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, залік.

Міжнародний бізнес-
економікс

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
екзамен.



робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Переддипломна 
практика

Робота з навчально-
методичною літературою, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань),  науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної частини 
кваліфікаційної роботи).

Захист звіту

Менеджмент 
міжнародних проєктів

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, дискусія, 
ситуаційний аналіз, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування та 
активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.

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

Переддипломна 
практика

Робота з навчально-
методичною літературою, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань),  науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної частини 
кваліфікаційної роботи)

Захист звіту

Менеджмент 
економічної 
та інформаційної 
безпеки

Вербальні методи (лекція, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота  
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, 
тезування), – практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-

Оцінювання відвідування та 
активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота,  екзамен.



орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Інтелектуальна 
власність

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота  
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань), 
практичний метод 
(практичні заняття, тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування та 
активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, залік.

Моделювання 
та прогнозування 
міжнародних бізнес-
процесів

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(дискусія, мозковий штурм, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.

Міжнародне 
корпоративне право 

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
метод проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота  
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
реферування), практичний 
метод (практичні завдання 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування та 
активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, залік.

Соціальна 
відповідальність 
у міжнародному 

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 



бізнесі пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, дискусія, 
ситуаційний аналіз, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.

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

Переддипломна 
практика

Робота з навчально-
методичною літературою, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань),  науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної частини 
кваліфікаційної роботи).

Захист звіту

HR-менеджмент 
міжнародних 
компаній

Вербальні методи (лекція, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота  
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, 
тезування), практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.

Міжнародний 
менеджмент

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, 
ситуаційний аналіз, дерево 
рішень), робота 
з навчально-методичною 
літературою практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій 
та комп’ютерних засобів 

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, курсова робота, 
екзамен.



навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Глобальна економіка Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи (брейн-
штормінг, геймінг, 
ситуативний аналіз, 
“круглий стіл”, дискусія), 
дослідницький метод, 
робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.

Фахова іноземна мова Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і аудіо-
візуальний методи, геймінг), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань).

Оцінювання відвідування
та активності роботи
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, залік/екзамен.

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

Моделювання 
та прогнозування 
міжнародних бізнес-
процесів

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(дискусія, мозковий штурм, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.



розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Переддипломна 
практика

Робота з навчально-
методичною літературою, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань),  науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної частини 
кваліфікаційної роботи).

Захист звіту

Менеджмент 
економічної 
та інформаційної 
безпеки

Вербальні методи (лекція, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, 
тезування), – практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування та 
активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота,  екзамен.

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

Фахова іноземна мова Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і аудіо-
візуальний методи, геймінг), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань).

Оцінювання відвідування
та активності роботи
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, залік/екзамен.

HR-менеджмент 
міжнародних 
компаній

Вербальні методи (лекція, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 



рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота  
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, 
тезування), практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

модульна контрольна 
робота, екзамен.

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

Соціальна 
відповідальність 
у міжнародному 
бізнесі

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, дискусія, 
ситуаційний аналіз, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.

HR-менеджмент 
міжнародних 
компаній

Вербальні методи (лекція, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота  
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, 
тезування), практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.

ПРН 11. 
Забезпечувати 
особистий 
професійний 
розвиток та 
планування 
власного часу

Методологія 
та організація 
наукових досліджень

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
екзамен.



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

Міжнародне 
корпоративне право 

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
метод проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота  
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
реферування), практичний 
метод (практичні завдання 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування та 
активності роботи на 
аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, залік.

Менеджмент 
міжнародних проєктів

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, дискусія, 
ситуаційний аналіз, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування та 
активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.

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

Моделювання 
та прогнозування 
міжнародних бізнес-
процесів

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(дискусія, мозковий штурм, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.

Міжнародний бізнес-
економікс

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 



навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 
робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
екзамен.

Міжнародний 
менеджмент

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, 
ситуаційний аналіз, дерево 
рішень), робота 
з навчально-методичною 
літературою практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, курсова робота, 
екзамен.

HR-менеджмент 
міжнародних 
компаній

Вербальні методи (лекція, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота  
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, 
тезування), практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.

Переддипломна 
практика

Робота з навчально-
методичною літературою, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань),  науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної частини 
кваліфікаційної роботи).

Захист звіту

Менеджмент 
міжнародних проєктів

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 

Оцінювання відвідування та 
активності роботи 



навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, дискусія, 
ситуаційний аналіз, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.

Менеджмент 
економічної 
та інформаційної 
безпеки

Вербальні методи (лекція, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота  
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, 
тезування), – практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування та 
активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота,  екзамен.

Соціальна 
відповідальність 
у міжнародному 
бізнесі

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, дискусія, 
ситуаційний аналіз, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.

Кваліфікаційна робота Метод проблемного Захист кваліфікаційної 



викладу, аналітичний метод, 
дослідницький метод; 
пошуковий метод, метод 
особистого спостереження, 
проектно-ілюстративний, 
репродуктивний, 
дискусійний.

роботи

Інтелектуальна 
власність

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота  
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань), 
практичний метод 
(практичні заняття, тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування та 
активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, залік.

ПРН 14. Оцінювати 
перспективи, 
загрози і 
обмеження у 
розвитку 
глобальних та 
транснаціональних 
компаній

Моделювання 
та прогнозування 
міжнародних бізнес-
процесів

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(дискусія, мозковий штурм, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.

Міжнародний бізнес-
економікс

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 
робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
екзамен.



Міжнародний 
менеджмент

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, 
ситуаційний аналіз, дерево 
рішень), робота 
з навчально-методичною 
літературою практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування 
та активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, курсова робота, 
екзамен.

Менеджмент 
міжнародних проєктів

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, дискусія, 
ситуаційний аналіз, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування та 
активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен.

Менеджмент 
економічної 
та інформаційної 
безпеки

Вербальні методи (лекція, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота  
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, 
тезування), – практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання відвідування та 
активності роботи 
на аудиторних заняттях, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота,  екзамен.

 


