
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Кременчуцький національний університет імені 
Михайла Остроградського

Освітня програма 23125 Менеджмент

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 073 Менеджмент

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

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


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 218

Повна назва ЗВО Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського

Ідентифікаційний код ЗВО 05385631

ПІБ керівника ЗВО Загірняк Михайло Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.kdu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/218

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 23125

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

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

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

Менеджмент

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

Кафедри: інформатики та вищої математики; економіки; філології та 
видавничої справи; психології, педагогіки та філософії; галузевих 
юридичних наук; гуманітарних наук, культури і мистецтва; охорони 
праці, цивільної та промислової безпеки; обліку і фінансів; бізнес 
адміністрування, маркетингу і туризму

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

корпус № 1, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600
корпус № 5, бульвар Пушкіна, 3, м. Кременчук, 39600
корпус № 7, вул. Академіка Маслова, 21/1, м. Кременчук, 39600

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 101794

ПІБ гаранта ОП Почтовюк Андрій Борисович

Посада гаранта ОП Декан

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

dfu@kdu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-482-29-47

Додатковий телефон гаранта ОП +38(097)-253-98-14
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

заочна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Концептуально підготовка фахівців з менеджменту за денною та вечірньою формами навчання започаткована на 
кафедрі економіки та організації виробництва Кременчуцької філії Харківського політехнічного інституту вперше у 
місті Кременчук та регіоні з 1992 року. З огляду на зростання потенціалу спеціальності та у відповідь на запити 
стейкхолдерів було прийнято рішення про виокремлення кафедри менеджменту (Наказ ректора Харківського 
державного політехнічного університету від 15 грудня 1996 р.), яка з 2 січня 1997 року функціонує як самостійний 
підрозділ (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net). Окрім базової спеціальності кафедри «Менеджмент 
організацій» з 1997 року започатковано підготовку за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності».
Впродовж усього часу існування кафедри її очолює д.е.н., професор Хоменко М. М. Завдяки його енергійності та 
наполегливості було сформовано потужний науково-педагогічний склад кафедри (НПП), що включає 3 доктори 
економічних наук та 5 кандидатів наук, більшість з яких – випускники кафедри різних років. Серед випускників 
кафедри – 4 доктори наук, більше 10 кандидатів наук, які працюють у різних закладах вищої освіти.
Сертифікат на підготовку здобувачів за освітнім ступенем бакалавра 
(http://www.kdu.edu.ua/Sertificate/Sert_bac/073_sert_bac.jpg) отримано на підставі акредитації ОКР магістра, 
рішення ДАК від 10.03.2011, протокол № 86 (наказ МОНМС України від 31.03.2011 №764-Л).
Освітньо-професійна програма (ОПП) спеціальності «Менеджмент» підготовки фахівців першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти впроваджена у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 
(далі – Університет) 2017 року з огляду на реформу в системі вищої освіти, зорієнтована на формування 
компетентністних підходів. Відповідно до акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти (http://www.kdu.edu.ua/Documents/akt_uzgodg_spec_2016.pdf), врахувавши 
досвід реалізації програм з менеджменту провідними закладами вищої освіти, було сформовано ОП менеджмент 
КрНУ для першого (бакалаврського) рівня (https://drive.google.com/file/d/1b65jk1SExACiLMe45IQSSXlDRI3jA-
rx/view).
Врахувавши напрацювання робочої групи МОН України 2018 року було затверджено оновлену освітню програму зі 
спеціальності Менеджмент (https://drive.google.com/file/d/1UurwHrpazfiaLU5d-TJqBlU7FohVoz5g/view).
Починаючи з 2018 року, освітні програми з менеджменту 
(https://drive.google.com/file/d/18di07WZFxk66R5CypOCdOiqRAimjsAc_/view; 
https://drive.google.com/file/d/1yeI9CJCV7CoM2FnqIX4wFHJFg2a6IJV9/view) враховують вимоги стандарту вищої 
освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 р. № 1165 (05.12.2018 
р. № 1338 (зміни)) (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/073-
menedzhment-bakalavr.pdf)).
У процесі розробки освітньої програми постійно враховуються експертна оцінка стейкхолдерів та наукової 
спільноти, що сприяє виробленню студентоорієнтованого навчання, людиноцентристського підходу в системі 
«влада – бізнес – громада», формуючи базові навички дієвого та соціально-орієнтованого використання методів 
менеджменту в діяльності підприємств та організацій різних форм власності.
 
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 46 32 14 0 0

2 курс 2019 - 2020 53 29 24 0 0

3 курс 2018 - 2019 40 21 19 0 0

4 курс 2017 - 2018 50 22 28 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
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початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 7729 Менеджмент організацій і адміністрування
23125 Менеджмент

другий (магістерський) рівень 8777 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
10726 Управління інноваційною діяльністю
13178 Менеджмент організацій і адміністрування

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37276 Менеджмент

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 67950 22420

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

67950 22420

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 OPP-073_Bac_17.pdf 3A9rbA9t+rNecJmHi7XJTj53vr2Mur5EKlzaUrM5F4s=

Освітня програма OPP-073_Bac_18.pdf TTXwl2IWNXdzdKiCUFX5ffvtI8whcdYG0RekF1xEJQM
=

Освітня програма OPP-073_Bac_19.pdf +7o2sEJPkTOdqrXWwZbeXLs0eBSobWiBLLHeKcOL7Ig
=

Освітня програма OPP-073_Bac_20.pdf IoHYKj5XEEp4scR/8o34QqSrmWSjy5n+gR77gMVk8Ws
=

Навчальний план за ОП 19_d.pdf AWKCysKTn04oSgmLBx7slDFT8XbXoUFNEl9bmKi9PK
E=

Навчальний план за ОП 17_d.pdf p3gwAv9QOsghbvdIW0mKrGIJtQcL37lzC96loOVzrXk=

Навчальний план за ОП 18_d.pdf Xyp818TFFZobUdtTE/+SnSr0Rt7NTtriMj3Sn7HH+TM=

Навчальний план за ОП 20_d.pdf 4wZJ8QReZ9UI/LeUReFovU+2z4IF9Ta5ArEqJm48qFE
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

R_2017.pdf ApBds7MGTiJ/VJPhBO9kLfV8PbMwYg1alYJ/OFKIpFw
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

R_2018.pdf 1Oq2ohQNvh8teUhdBi6s3CTyoTzErmLIgetkTGTbkMY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

R_2019.pdf rFaY2TzG6+apzf0yIzC9u9VAvaZs6h4RZNVrtzYhwnA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

R_2020.pdf NG0FVXZ8VOclWuhh3ib6SxJ/99TYGwF3Zb883Zxw1Io
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Визначальною метою ОП «Менеджмент» 
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(https://drive.google.com/file/d/1yeI9CJCV7CoM2FnqIX4wFHJFg2a6IJV9/view) є підготовка відповідального, 
освіченого, висококваліфікованого та конкурентоспроможного фахівця, здатного до роботи в умовах розвитку ринку 
праці (регіонального, місцевого), необхідності практичної реалізації вмінь і навичок для безпосередньої реалізації 
функцій та професійних завдань менеджменту через інновації і досягнення науки і освіти.
Унікальністю ОП є її зорієнтованість на інноваційні підходи в організаційно-управлінську, інформаційно-
аналітичну, науково-дослідницьку роботу організацій різних видів економічної діяльності в умовах функціональної 
розбудови відносин, сформованих на основі інтеграційної взаємодії в системі «влада (регіональний та місцевий 
рівень) – бізнес- середовище (суб’єкти господарювання різних форм власності) – громада (населення, громадські 
організації та об’єднання).
ОП враховує потребу вироблення людиноцентристського підходу в системі «влада – бізнес – громада», формуючи 
базові навички дієвого та соціально-орієнтованого використання методів менеджменту в діяльності підприємств та 
організацій різних форм власності. ОП сформована з урахуванням потреб та запитів регіональних підприємств, 
організацій та органів влади (потенційні роботодавці), що забезпечує динаміку розвитку ОП і враховує прикладні та 
інноваційні аспекти професійної діяльності випускника.
ОП передбачає продовження освітньої підготовки випускників за освітнім ступенем магістра

 

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

Цілями ОП є підготовка конкурентоспроможних фахівців, здатних до реалізації функцій та професійних завдань 
менеджменту через інновації та досягнення науки і освіти. Особливість ОП полягає в тому, що вона реалізується у 
ЗВО, місією якого передбачено одночасну підготовку конкурентоспроможного людського капіталу, самореалізацію 
особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці (зокрема – регіонального) та держави у кваліфікованих 
фахівцях (http://www.kdu.edu.ua/new/misiya_tsili.php). 
Цілі ОП чітко орієнтовано на стратегію КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/Documents/SPR_KrNU_2025.pdf) і побудовані 
з огляду на нові потреби регіонального і місцевого ринків праці, перспективи розбудови відносин, сформованих на 
основі інтеграційної взаємодії в системі «влада – бізнес-середовище – громада), що забезпечує сталий попит на 
менеджмент-освіту (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/dogovori-pro-spivpraczyu-iz-zvo-ustanov/).
Окрім того, порівняно з попередньою стратегією КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/Documents/SPR_KrNU_2023.pdf), 
додатково акцентовано увагу на таких важливих складових сучасного освітнього простору, як академічна 
доброчесність, удосконалення управлінської системи, запобігання корупції. Це надає можливість врахувати потреби 
та запити регіональних (місцевих) підприємств, організацій та органів влади, в першу чергу регіону Придніпров’я, 
забезпечує динаміку розвитку ОП і враховує прикладні та інноваційні аспекти подальшої професійної діяльності 
випускника

 

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

Розвиток ОП ґрунтується на засадах сталого зворотного зв’язку між вступниками, випускниками та учасниками 
освітнього процесу. Уже під час вступу на навчання потенційний здобувач вищої освіти отримує інформаційний 
супровід від майбутніх кураторів та викладачів кафедри. Здійснюються періодичні опитування впродовж усього 
періоду навчання за ОП та після завершення (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/gromadske-obgovorennya).
З огляду на пропозиції здійснюється розгляд наявних та перспективних напрямків забезпечення розвитку 
компетентностей, необхідних для сприяння їх конкурентоспроможності на ринку праці, у особистій, фаховій 
діяльності. 
Встановлено спроможність випускника отримати якісне робоче місце менеджера відповідно до ОП 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/katalog-opp), можливість підвищується за умов успішного досягнення 
програмних результатів вивчення обов’язкових навчальних компонентів (ОК), які є актуальними і особливо 
затребуваними в умовах сучасних галузевих та регіональних реформ, які сприятимуть забезпеченню успішної 
діяльності в цілому.
Відповідно до ОП були введені ОК «Психологія управління та лідерство» (Макаров А. І.), ОК «Соціальна політика та 
формування здорового способу життя» (Коваленко М. П.), ОК «Ділова українська мова та академічне письмо» 
(Кузнєцова Н. С.).
ПРН ОП є відповідним відображенням стандарту підготовки (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/073-menedzhment-bakalavr.pdf).

- роботодавці

До формування ОП залучаються роботодавці як зі сфери бізнесу, так і органів державної влади, місцевого 
самоврядування, у яких також існує потреба у висококваліфікованих соціально-відповідальних, перспективних, 
командних фахівцях менеджменту, здатних застосовувати стратегічний та проектний підходи у професійній 
діяльності, аналізувати ситуацію та робити висновки, приймати збалансовані управлінські рішення тощо 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/gromadske-obgovorennya/). 
Так, 2020 року в оновленій ОП було враховано всі пропозиції та рекомендації роботодавців, які вони надали під час 
консультацій та обговорень її змісту, назв і змісту її окремих ОК. Наприклад, ОК «Управління персоналом та 
економіка праці» замінено ОК «HR-менеджмент» (Манаєнков І. В.); введено ОК «Управління регіональним 
розвитком» (Бедрацький П. В.), ОК «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» (Бабіченко В. 
В.).
Пропоновані зміни були розглянуті на засіданні кафедри (протокол засідання від 30 квітня 2020 р. № 11), схвалені 
Вченою радою університету (рішення від 14.05.2020 р. № 6). Моніторинг потреб ринку праці проводиться 
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регулярно, зокрема, за допомогою інтернет-джерел (сайти вакансій), на основі яких виявляються вимоги до 
найбільш затребуваних фахівців у сфері менеджменту. Зазначене враховано у ПРН: 2–17.
У проекті ОП 2021 року задля забезпечення потреб регіону Малецьким В. О. запропоновано додаткову варіативну 
дисципліну ВБ «Надання адміністративних послуг населенню» (ПРН: 5, 9, 11, 13, 15).

- академічна спільнота

Задля досягнення цілей та ПРН ОП, під час проведення періодичних наукових, навчально-методичних, науково-
практичних комунікативних заходів із залученням здобувачів вищої освіти різних рівнів, викладачів університету, 
представників інших ЗВО, органів публічного управління, інститутів громадянського суспільства та бізнесу в рамках 
співпраці (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/dogovori-pro-spivpraczyu-iz-zvo-ustanov/), висловлюються 
рекомендації щодо доповнення й оновлення ОП у частині запровадження менеджмент-орієнтованих підходів в 
управлінську діяльність, розробки проектів та програм місцевого та регіонального розвитку, оцінювання успішності 
діяльності організацій різних форм власності (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/gromadske-obgovorennya/). 
Інтереси академічної спільноти задовольняються підготовкою спільних зі здобувачами вищої освіти наукових 
публікацій, у т.ч. за результатами:
- участі в конференціях та урахуванням досвіду діяльності, зокрема за програмою академічних обмінів Еразмус + 
(Vysoka skola evropskych a regionalnich studii, České Budějovice, ЧР), до якого були залучені  і викладачі у 2018-2019 
роках;
- звітів з роботи екзаменаційної комісії (ЕК) щодо якості підготовки менеджерів (пропозиції з удосконалення ОП).
В ОП 2020 року впроваджено розширені змістовно ОК «Організація наукових досліджень та наукова етика» 
(Фінагіна О. В.), ОК «Інтеграційні процеси та соціальна консолідація суспільства» (Бікулов Д. Т.). Зазначене 
враховано у таких ПРН: 1–17.

- інші стейкхолдери

Зацікавлені у підвищенні ефективності управління розвитком територій і громад регіону органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, асоціації, у підпорядкуванні яких є структури, що потребують менеджменту. Так, 
у місцевих радах новостворених ОТГ працюють переважно посадові особи, які не мають менеджмент-орієнтованої 
освіти, учні системи середньої, профтехосвіти зацікавлені в отриманні первинних знань та навичок з менеджменту 
та адміністрування. Тому викладачі кафедри регулярно запрошуються до виступу з презентаціями та для 
проведення семінарів. Викладачі кафедри та здобувачі ОП залучені до роботи Фонду підтримки підприємництва м. 
Кременчук, в постійних комісіях органів місцевого самоврядування (Почтовюк А. Б. 
(https://kremen.gov.ua/index.php?view=single-str&dep-id=7&page_id=126), Буряк Є.В., Сакун Л.М. здійснюють 
консультаційний супровід з питань децентралізації, її організаційного забезпечення, організації діяльності з 
розробки стратегій і проектів місцевого розвитку, управління їх реалізацією, проводять тренінги за тематикою 
окремих ОК і ВБ (вибіркові навчальні компоненти) ОП (ОК «Основи підприємницької діяльності» (Усович Г. І.), ВБ 
«Управління соціально-економічною політикою регіонів» (Пелипенко В. М.)).
В університеті регулярно проводяться науково-комунікативні і освітні заходи органів державної влади та місцевого 
самоврядування, міжнародних проектів, до участі в яких залучаються викладачі й здобувачі вищої освіти.
Зазначене враховано у ПРН: 6; 11, 12; 15–17.

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

ОП зорієнтована на формування менеджерів нової формації, які мають навички управління організаціями, їх 
підрозділами на засадах опанування ЗК і СК. Цілями ОП та ПРН передбачено комплексний характер освітнього 
процесу з інтеграцією навчально-наукової, публічно-управлінської та виробничої діяльності до його організації, що 
зумовлено усвідомленням того, що менеджмент є, передусім, комплексом сучасних ефективних управлінських 
технологій. Такий підхід забезпечує підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних на ринку праці 
фахівців, здатних стратегічно мислити; аналізувати результати діяльності організації, визначати її конкурентні 
переваги й перспективи розвитку, планувати день та керувати часом, організовувати ефективні комунікації; 
працювати в команді й налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань; 
структурувати коло проблем організації та приймати обґрунтовані рішення. Досягнення ПРН забезпечується 
засвоєнням здобувачами вищої освіти ОК і ВБ, широким використанням теоретичних, прикладних інструментів, 
необхідних для організаційного розвитку, розв’язання конкретних фахових завдань і забезпечення високого рівня 
загальних і спеціальних компетентностей.
Тенденції розвитку спеціальності були виявлені через аналіз наукових публікацій, кейсів успішних компаній та при 
взаємодії з роботодавцями (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/gromadske-obgovorennya). Також було 
враховано інформацію сайтів вакансій (http://www.kdu.edu.ua/new/pracevlasht.php).

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

Галузева та регіональна складові ОП визначена запитами ринку праці. Наддніпрянщина (Полтавщина (Кременчук 
та Кременчуцький район зокрема), прилеглі території Черкаської та Кіровоградської областей), має промислово-
аграрно-видобувну спрямованість розвитку, що визначає нагальну потребу цільової  підготовки кваліфікованих 
управлінців нової формації, здатних діяти на всіх рівнях управління – від державного до рівня підприємства, у всіх 
галузях виробничої та невиробничої сфер діяльності, які підготовлені на якісно іншій основі та орієнтовані на 
розробку та втілення у життя стратегій, програм, проєктів у сфері регіонального (місцевого) розвитку установ і 
організацій, здійснення реструктуризації, впровадження інновацій соціально-економічного спрямування, 
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застосування нових управлінських, соціальних технологій на теренах Наддніпрянщини і Кременчуччини, 
збалансованого соціально-економічного та інноваційного розвитку територій у цілому (це забезпечується 
відповідними ПРН 4, 6, 11, 15).
Регіональні та галузеві особливості також відображаються у формулюванні тематики курсових та кваліфікаційних 
робіт, під час проходження практик, підбору кейсів та прикладів для обговорення під час вивчення дисциплін, 
складання комплексних контрольних завдань тощо. Тематика цих робіт враховує поточні проблеми організацій і 
надає можливість здобувачам вищої освіти адаптувати набуті теоретичні знання до вирішення конкретних проблем 
відповідних організацій з урахуванням галузевої та регіональної специфіки.

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

Під час визначення цілей та ПРН було враховано досвід шляхом:
вивчення матеріалів, розміщених на сайтах вітчизняних ЗВО
(http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/06/ОПП-Менеджмент-організацій_бакалавр-073-
Менеджмент.pdf;
http://management.fmm.kpi.ua/bakalavri/; 
https://drive.google.com/file/d/17a8DRe3ArselgCQ0a1bGKBaHMgR_QLga/view;
https://www.ukma.edu.ua/ects/index.php/2011-04-05-15-42-31/193-bakalavr/b-managmen;
http://www.econom.kharkov.ua/upim/Rv7q3HQ0.pdf;
https://m.tntu.edu.ua/storage/pages/00000486/op073b.pdf;
https://management.fem.sumdu.edu.ua/uk/ocw/menedzhment-2019-2020) та закордонних ЗВО
(http://www.ef.tul.cz/myuniversity/assets/bc_production_management2.pdf; 
http://wz.pollub.pl/files/21/attachment/Programy%20studiów/zmiany%202019_2020/Zarządzanie/I%20stopień/02%20-
%20Zarządzanie%20I%20stopien%20-%20plan%20studiów%20%28N%29.pdf;
https://www.efri.uniri.hr/en/management/496/99;
https://www.vutbr.cz/studenti/programy/program/7059?aid_redir=1;
http://we.uni.opole.pl/programy-studiow-zarzadzanie-od-roku-akademickiego-2019-2020);
закордонного стажування, підвищення кваліфікації, участі в навчальних поїздках за міжнародними проектами та 
науково-комунікативних заходах. 
Приклади: за результатами стажування в Institute of Technology and Business in České Budějovice у 2019–2020 роках 
було доопрацьовано робочі програми дисциплін: ОК «HR-менеджмент», ОК «Управління розвитком регіону», ВБ 
«Логістика та структурування проблем організації», ОК «Психологія управління та лідерство».

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

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджено наказом Міністерства освіти і 
науки України від 29.10.2018 р. № 1165 (05.12.2018 р. № 1338 (зміни)) 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/073-menedzhment-bakalavr.pdf).
ОП повною мірою дозволяє досягти ПРН, що визначені у розділі V Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 
073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти (ПРН 1–17), через реалізацію визначених для ОК компетентностей і дескрипторів (завдання, уміння, 
комунікації, автономність та відповідальність), що відповідають їхньому змісту та комплексному баченню освітнього 
процесу підготовки фахівців з менеджменту. Комплекс ОК утворено з обов’язкових дисциплін, комплексної 
практики з фаху, кваліфікаційної роботи.
Додаткові ефекти отримуються через введення до ОП вибіркових компонентів (ВБ), які зумовлені регіональними 
особливостями і унікальністю даної ОП, а саме її фокус на підготовку кваліфікованих менеджерів, інтегрованих для 
роботи в систему фахової діяльності на інтеграційному рівні «влада-бізнес-населення». Зокрема:
ВБ «Моделювання управлінських рішень та адаптивні підходи в менеджменті» забезпечує програмні 
компетентності (ЗК: 3–5, 8–12; СК: 1–5,7,8,10,12) та ПРН: 3–12,16,17;
ВБ «Сучасний інструментарій економіки та менеджменту» (ЗК: 3–5, 7,9,11,14; СК: 1–3,7,12; ПРН: 3–6,8,9,11–13,16,17);
ВБ «Управлінські технології професійної діяльності менеджера» (ЗК: 3–5,8,9,11–13; СК: 1–6,8,10–15; ПРН: 3–11,14–
17);
ВБ «Актуальні проблеми господарського права» (ЗК: 1–6, ; СК: 2,6,9,12,13; ПРН: 1–8,11–15,17);
ВБ «Технології коучингу в мотиваційному менеджменті» (ЗК: 3–5,8,9,11–13,15; СК: 2–4,6–12,14,15; ПРН: 3–5,8–
11,14–17);
ВБ «Управління охороною праці» (ЗК: 1,2,4,5; СК: 2,5,6,12,13; ПРН: 1–9,12,14,15);
ВБ «Контролінг та управління результативністю діяльності організації» (ЗК: 3–5,9–11; СК: 1–5,8,10,12; ПРН: 4–
11,16,17);
ВБ «Логістика та структурування проблем організації» (ЗК: 3–5,8–11,14; СК: 1–5,7–13; ПРН: 3–14,16,17).

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 України за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджено наказом Міністерства освіти і 
науки України від 29.10.2018 р. № 1165 (05.12.2018 р. № 1338 (зміни)) 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/073-menedzhment-bakalavr.pdf)
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2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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)?

240

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

72

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

Зміст ОП відповідає предметній області, визначеній Стандартом вищої освіти України за спеціальністю 073 
«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
а саме – підготовці відповідального, освіченого, висококваліфікованого та конкурентоспроможного фахівця, 
здатного до роботи в умовах розвитку ринку праці (регіонального, місцевого), необхідності практичної реалізації 
вмінь і навичок для безпосередньої реалізації функцій та професійних завдань менеджменту в управлінні 
організаціями та підрозділами через інновації й досягнення науки і освіти на засадах оволодіння системою 
компетентностей з менеджменту.
ОП зорієнтована на формування у випускників спеціальності «Менеджмент» навичок використання інноваційних 
підходів в організаційно-управлінській, інформаційно-аналітичній, науково-дослідницькій роботі організацій 
різних видів економічної діяльності в умовах функціональної розбудови відносин, сформованих на основі 
інтеграційної взаємодії в системі «регіональний та місцевий рівень влади – підприємства та організації різних форм 
власності – населення, громадські організації та об’єднання».
Формування в процесі теоретичного, практичного та дослідного процесів базових навичок дієвого та соціально-
орієнтованого використання методів менеджменту в діяльності підприємств та організацій різних форм дозволяє 
врахувати в ОП потребу вироблення людиноцентристського підходу.
Викладання та навчання за ОП спрямовано на формування відповідних ПРН і здійснюється відповідно до 
«Положення про організацію освітнього процесу в КрНУ» 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar) і передбачає проведення лекційних, семінарських, 
лабораторних завдань в групах, індивідуальну та самостійну роботу з літературними джерелами, виконання 
курсових робіт на основі підручників, посібників, періодичних наукових видань, використання мережі Інтернет, 
уміння узагальнення. 
Усі ПРН відповідають встановленим Стандартом (ПРН 1–ПРН 17) і забезпечуються ОК і ВБ, що включені до 
нормативної та варіативної складових ОП. 
ОП сформована з урахуванням потреб та запитів регіональних підприємств, організацій та органів влади (потенційні 
роботодавці), що забезпечує динаміку розвитку дисциплін і враховує прикладні та інноваційні аспекти професійної 
діяльності випускника.
Так, 2020 року ОК «Соціальна політика та формування здорового способу життя» введено як обов’язкову на вимогу 
здобувачів та їх батьків, ВБ «Управління охороною праці» введено, оскільки роботодавцями та органами контролю 
підвищено увагу і вимоги до цієї компоненти у складі ОП.
ОП «Менеджмент» забезпечує уніфікацію 80 % нормативних дисциплін в межах підготовки в КрНУ за 
спеціальностями галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг») та суміжної спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 
«Соціальні та поведінкові науки».

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

Індивідуальна освітня траєкторія (ІОТ) реалізується через індивідуальний навчальний план студента (ІНПС) 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/ind_navch_plan.rar) – документ, що визначає послідовність і форму засвоєння 
здобувачем ОК і ВБ ОП, та є необхідним елементом залучення здобувачів до організації навчального процесу через 
вибір освітніх компонентів із затвердженого переліку відповідної ОПП. ІНПС формується здобувачем особисто з 
врахуванням вимог студентоцентрованого розвитку ОП 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/osobluvi_osvitni_potrebu.docx; http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.doc). 
Необхідну інформацію і матеріал здобувач отримує з урахуванням «Положення про формування та процедуру 
вибору навчальних дисциплін» (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/vubir_navch_dis.rar) та інших нормативних 
документів КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/Porjadok_zapovnennja_navch_plany.zip; 
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/vub_dusc.rar; http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/algorutm_zapovnennya.rar).
До ІНПС входять обов’язкові компоненти ОП і дисципліни на вибір – 30 % кредитів ЄКТС від загального обсягу ОП.
Заповнений ІНПС підписують гарант освітньої програми, декан факультету; студент і куратор, який разом з 
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викладачами здійснює методичне керівництво навчанням студента.
Важливою складовою процесу формування ІОТ є надання здобувачеві можливості обрання тематики курсових 
робіт, індивідуальних досліджень за науковими компонентами, місця проходження комплексної практики з фаху та 
тематики кваліфікаційної роботи бакалавра.

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

Вільний вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем у межах, передбачених ОП 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/katalog-variativnih-discziplin-za-osvitnimi-programami/),  обсягом, що 
становить 30 % від загального обсягу кредитів ЄКТС, встановлених для обраного рівня вищої освіти (Положення про 
формування та процедуру вибору навчальних дисциплін розділу «Вибіркові навчальні дисципліни»: 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/vubir_navch_dis.rar).
Контроль за виконанням ІНПС здійснюється деканатом за участю куратора, який призначається розпорядженням 
декана факультету економіки і управління (ФЕУ).
Відповідальність за організацію роботи зі здобувачами освіти щодо вибору навчальних дисциплін та виконання 
ІНПС несе куратор (НПП кафедри менеджменту).
На куратора покладається виконання наступних основних завдань:
- погодження ІНПС студента та подання його на підпис гаранту освітньої програми та декану ФЕУ;
- сприяння у перезарахуванні результатів академічної мобільності, що були отримані студентом у зв’язку із участю у 
програмі академічної мобільності;
- надання кваліфікованих консультацій щодо формування ІНПС, його реалізації протягом усього періоду навчання;
- ознайомлення студентів із нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію освітнього 
процесу за кредитною системою;
- контроль за реалізацією ІНПС на підставі відомостей обліку успішності студентів з подальшим поданням 
пропозицій щодо продовження навчання студента або щодо його відрахування.
У зв’язку з навчанням за ІНПС, здобувач має право:
- обирати навчальні дисципліни розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» за спеціальністю в межах, 
передбачених освітньою програмою підготовки та робочим навчальним планом;
- формувати ІНПС;
- користуватися навчальними приміщеннями, бібліотеками, навчальною, навчально-методичною і науковою 
літературою, обладнанням, устаткуванням та іншими засобами навчання на умовах, визначених правилами 
внутрішнього розпорядку, отримувати консультації;
- зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати усі вимоги ІНПС;
- несе повну відповідальність за виконання ІНПС.
Алгоритм визначення дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» навчальних планів, 
заповнення ІНПС (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/algorutm_zapovnennya.rar) передбачає:
- заповнення студентом заяви на вибір дисциплін (з 1.09 до 20.03 другого курсу);
- аналіз заяв студентів другого курсу навчання завідувачем кафедри, визначення найпопулярніших дисциплін і 
складання службової записки на ім´я декана ФЕУ (до 01.04 другого курсу);
- аналіз службових записок завідувачів кафедр і складання деканом ФЕУ службової записки на ім´я начальника 
навчального відділу (до 01.05 другого курсу).
Вибір дисциплін свідчить, що процес відбувається в межах існуючої академічної групи відповідної ОП і 
здійснюється навчальним відділом, деканатом визначається перелік дисциплін із числа обраних вибіркових, які 
вносяться до робочого навчального плану на наступний навчальний рік.

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

Навчальним планом ОП передбачено обов’язкову практичну підготовку (комплексна практика з фаху), а також 
практичні заняття з дисциплін. Поєднання в освітньому процесі на практичних заняттях з дисциплін різних методів 
навчання (ділові, рольові та імітаційні ігри, ситуаційні вправи) забезпечує формування у здобувачів 
компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності. Метою комплексної практики з фаху (8 сем., 
4,5 кредити (135 годин)) є формування професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час 
професійної діяльності в реальних ринкових умовах (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/polozhennya-pro-
praktiku). ПРН, досягненню яких сприятиме проходження комплексної практики з фаху: ПРН 3-14, ПРН16, ПРН17. 
Обговорення з роботодавцями змісту програми практики дало змогу визначити відповідні компоненти для того, 
щоб отримані здобувачами компетентності набули реального значення в їх подальшій професійній діяльності. 
Питання щодо впливу практики на розвиток компетентності внесено до анкети випускника 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/gromadske-obgovorennya/).
Укладені угоди про співпрацю дозволяють формувати комплексні бази практик на провідних підприємствах регіону 
(ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПрАТ «Кредмаш»), комунальних підприємствах та 
в органах виконавчої влади (м. Кременчук) (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/dogovori-pro-spivpraczyu-iz-
zvo-ustanov/).

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

Набуття soft skills в рамках освоєння ОП реалізовано шляхом засвоєння ПРН відповідних ОК навчального плану 
нормативного та вибіркового циклів (ОК–1,2,3,12,20,24–26, ВБ–1,4,7,9,13,15,17–19,24) через реалізацію 
компетентностей (ЗК 1,2,3,6,7,13,15; СК 6,8,11,15) у ПРН 1,2,9,15,16.
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Важливе значення при набутті соціальних навичок відведено в процесі підготовки здобувачів використанню 
специфічних методів навчання – дискусій, диспутів, вебінарів; комплексному використанню методів командної 
роботи, ділових ігор, ситуаційного моделювання, мозкового штурму тощо.
Залучення здобувачів до діяльності органів студентського самоврядування дозволяє сформувати потрібні 
менеджерські та комунікаційні навички (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/studentske-zhittya). Засвоєння 
означених методик дозволяє майбутнім випускникам дієво застосовувати їх в майбутній професійній та суспільній 
діяльності, формують успішну і цілісну особистість.
Як метод індивідуального розвитку, набуття та вдосконалення soft skills заохочується процес самовдосконалення і в 
середовищі професорсько-викладацького складу (ПВС) КрНУ та кафедри менеджменту через короткострокові 
навчальні програми підвищення кваліфікації, професійного розвитку, семінари, тренінги. Актуальними в умовах 
запровадження змішаної форми навчання та необхідності дотримання карантинних заходів є участь ПВС в онлайн 
проектах, що розміщені на різних освітніх платформах (Всеукраїнська школа онлайн, Prometheus, AtomsHUB, BYM 
online, тощо).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній. ОП розроблена відповідно до вимог Стандарту вищої освіти України за 
спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 р. № 1165 (05.12.2018 
р. № 1338 (зміни), що відображено у програмних компетентностях (ЗК 1–ЗК 15, СК 1–СК 15), програмних 
результатах навчання (ПРН 1–17), враховано у формах атестації випускників (http://1862001.sdasava.web.hosting-
test.net/katalog-opp/), вимогах до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar; 
http://www.kdu.edu.ua/Documents/reiting_uspishnosty_stud.doc; 
http://www.kdu.edu.ua/Documents/kartka_dod_bal_stip.doc; 
http://www.kdu.edu.ua/Documents/pravila_priznach_stip_KrNU.doc), ресурсному забезпеченні ОП тощо.
В ОП визначено дисципліни навчального плану, змістовне наповнення яких відповідає визначеним в Стандарті 
інтегральній, загальним і спеціальним компетентностям, що відображено у Матриці відповідності програмних 
компетентностей компонентам ОП. Визначений в Стандарті нормативний зміст підготовки бакалавра, 
сформульований у термінах результатів навчання, відображений у програмних результатах навчання освітньої 
програми, наведених у Матриці забезпечення ПРН відповідними ОК і ВБ освітньої програми.

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

Загальні вимоги навантаження здобувачів ОП розробляються навчальним відділом КрНУ та затверджуються 
відповідним наказом ректора (http://www.kdu.edu.ua/new/norm_doc_krnu.php).
Нормативний термін підготовки бакалавра за освітньою програмою дорівнює 240 кредитам ЄКТС (3 роки 10 місяців 
навчання), з яких: обсяг теоретичного навчання складає 232,5 кредитів, з них – обов’язкові навчальні дисципліни та 
комплексна практика з фаху – 165 кредитів, вибіркові навчальні дисципліни – 72 кредити; підготовка та захист 
кваліфікаційної (випускної) роботи – 7,5 кредитів.
Відповідно до навчальних планів університету для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем 
фактичне навантаження здобувачів (включно з самостійною роботою) складає 45 годин на тиждень. Кількість 
аудиторних годин в одному кредиті ЄКТС становить від 33% до 40% (для денної форми навчання). Максимальне 
тижневе теоретичне навчання становить 18 аудиторних годин. Загальна кількість навчальних дисциплін не 
перевищує 6 на семестр та, відповідно, 11 на навчальний рік. Обсяг дисципліни становить, як правило, від 6 до 8 
кредитів ЄКТС. Щоб запобігти надмірному навантаженню здобувачів, університет та кафедра через їх опитування 
(http://quest.kdu.edu.ua; http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/yakist-osvitnoї-diyalnosti/) дізнається, чи є 
достатнім обсяг аудиторної, самостійної роботи, практичного навчання, що необхідно для належного опанування 
певної дисципліни.

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

За ОП «Менеджмент» підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не передбачена та не 
здійснюється. З практичними аспектами майбутньої професійної діяльності здобувачі мають змогу ознайомитись 
під час зустрічей, диспутів і конференцій, що проходять на кафедрі менеджменту за участі випускників минулих 
років, роботодавців та науковців вітчизняних та закордонних ЗВО. На весняний семестр 2020–2021 навчального 
року заплановано проведення серії вебінарів на відповідну тематику.

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://www.kdu.edu.ua/Documents/Pravila_KrNU_2020_zi_zminamy.pdf  Правила прийому зі змінами.
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Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Під час розробки Правил прийому університету кафедра менеджменту після обговорення на засіданні (Витяг з 
протоколу засідання кафедри менеджменту №4 від 22.11.2019) відповідно до Положень, закріплених в ОП, вносить 
пропозиції до приймальної комісії університету щодо переліку конкурсних предметів, вагових коефіцієнтів та 
мінімального балу ЗНО (http://www.kdu.edu.ua/Documents/dodatok5_2020_zminy.pdf). Остаточне рішення 
приймається Вченою радою університету (Протокол № 4 від 26.12.2019 р.) та затверджується наказом ректора КрНУ 
(№ 346–1 від 28.12.2019) http://www.kdu.edu.ua/Documents/Pravila_KrNU_2020_zi_zminamy.pdf.
Перелік конкурсних предметів на відкриті пропозиції визначається відповідно до Умов прийому 
http://www.kdu.edu.ua/Documents/umovi_2020.pdf, згідно з якими для бюджетних конкурсних пропозицій перелік 
конкурсних дисциплін є незмінним.
На небюджетні конкурсні пропозиції перелік конкурсних предметів визначається регіональними особливостями 
підготовки учнів, що дозволяє здійснити відбір вступників, здатних до якісного оволодіння компетентностями ОП 
(історія України, географія, математика).
Програми вступних випробувань із загальноосвітніх дисциплін та фахових випробувань формуються і 
переглядаються робочими групами, затвердженими відповідно до умов прийому та Положення про приймальну 
комісію наказом ректора. У встановлені терміни після обговорень і затверджень на рівні кафедри, факультету 
програми подаються до приймальної комісії, яка розглядає їх на своєму засіданні. 

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

Визнання результатів навчання здобувачів, отриманих в інших ЗВО, регламентується такими документами: 
Положенням про організацію освітнього процесу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 
Остроградського (http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_prav_baza.php) та Положенням про порядок реалізації 
права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського (http://cia.kdu.edu.ua/Documents/nncpdo_pologennija_akadem_mobil.pdf), які знаходяться 
у вільному доступі на сайті університету.
Переведення студентів з однієї спеціальності (освітньої програми) на іншу або з однієї форми навчання на іншу в 
межах Університету та поновлення на навчання осіб, відрахованих із  закладів вищої освіти, або яким надано 
академічну відпустку здійснюються відповідно п. 8 Положення про організацію освітнього процесу в 
Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar).

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

За період 2018–2020 рр. на навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» (усіх форм навчання) було переведено та 
зараховано 47 осіб, серед яких особи, що вступили на навчання до університету на 2 курс на базі диплома молодшого 
спеціаліста на денну форму навчання – 4 особи; на заочну форму навчання – 15 осіб; переведені (денна форма 
навчання) – 2; (заочна форма) – 5; та особи, що поновлені на 2, 3 та 4 курс (денна форма) – 8; (заочна форма) – 13 
осіб. Зокрема за останній рік було поновлено студентів з таких ЗВО як: Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця, Полтавська державна аграрна академія, Навчально-науковий інститут фінансів, 
банківської справи Університету державної фіскальної служби України, Кременчуцький інститут 
Дніпропетровського університету економіки та права з перезарахуванням дисциплін за академічними довідками 
відповідно до Положення про поновлення (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar).

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регламентуються Порядком визнання 
результатів навчання, отриманих внаслідок неформальної освіти у Кременчуцькому національному університеті 
імені Михайла Остроградського (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.doc), який розміщено у вільному доступі 
на офіційному сайті КрНУ.

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

Практики застосування вказаних правил на ОП «Менеджмент»  відсутні.

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

Для здобувачів за ОП навчання здійснюється за денною та заочною формами. Відповідно до Положення про 
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організацію освітнього процесу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar) навчальний процес відбувається шляхом 
проведення лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять та організації самостійної роботи студентів 
(підготовка рефератів, презентацій, виконання контрольних і курсових робіт). 
Серед методів навчання використовуються словесні, практичні, наочні; робота за навчально-методичною 
літературою, новітні інформаційні технології. Сприяння засвоєнню навчальних матеріалів досягається шляхом 
використання мультимедійних технологій, проведення інтерактивних лекцій, застосування комп’ютерної техніки 
(табл. 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти) та за допомогою спеціальнонаукових методів дослідження: 
розрахунково-аналітичних, статистичних, економіко-математичних, експертного оцінювання.
Досягнення програмних результатів відбувається завдяки компетентністному підходу, що передбачає формування 
загальних та спеціальних компетентностей, зазначених у силабусах і робочих програмах освітніх компонентів 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/metododichna-robota/), та у таблиці 3. Програмні результати.

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?

Студентоцентрований підхід в ОП реалізується шляхом надання здобувачам вибору форм і методів навчання, 
освітніх компонентів (30%), участі в управлінні університетом через введення до складу стипендіальної комісії, 
науково-методичної ради, вченої ради університету та ФЕУ, приймальної комісії університету.
Співпраця зі стейкхолдерами під час формування ОП у процесі забезпечення якості освіти, попереднє 
ознайомлення з критеріями оцінювання знань, індивідуальний вибір тем кваліфікаційних робіт, наукових 
досліджень вказують на дотримання принципів академічної свободи.
Для кращого розуміння вибору форм і методів навчання студентами ОП використовуються сучасні технології 
інтерактивного спілкування, мобільності, індивідуальних та групових консультацій.
У процесі надання освітніх послуг викладачі керуються наступними нормативними документами, які сприяють 
забезпеченню студентоцентрованого підходу: Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 
просторі вищої освіти (https://naqa.gov.ua/2019/07/рекомендації-національного-агентств/), Система забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості) в КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/sistema_zabespechennya_yakosty.pdf).
З метою визначення рівня задоволеності здобувачів методами навчання і викладання кафедрою проводиться 
щорічне опитування, за результатами якого 94% підтвердили позитивне ставлення до ОП. 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/yakist-osvitnoї-diyalnosti/).

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

Принципи академічної свободи щодо навчальної, методичної та наукової діяльності забезпечуються відповідно до 
Статуту КрНУ (п. 3.7) http://www.kdu.edu.ua/new/normdoc/StatutKrNU.pdf та Положення про організацію освітнього 
процесу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar). При формуванні освітніх компонентів викладачі 
самостійно розробляють навчальні й робочі програми з урахуванням компетентностей і ПРН ОП, при цьому вільно 
обирають форми, методи та засоби навчання, змістовне наповнення дисциплін. 
Складові ОП ураховують можливість дотримання принципів академічної свободи здобувачів через надання права 
вільного вибору напрямків наукових досліджень і тематики індивідуальних видів робіт, виконання практичних 
завдань відповідно до рівня їх складності та особистої зацікавленості, формуючи власний рейтинг. На заняттях 
відбувається взаємодія викладача і студентів, проводяться обговорення проблемних питань з аргументацією власних 
поглядів. Здобувачі отримують індивідуальні консультації викладачів з навчального процесу та наукових 
досліджень з використанням сучасних інформаційних технологій.
Для підтвердження відповідності дотримання принципів академічної свободи проводиться опитування здобувачів 
ОП (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/yakist-osvitnoї-diyalnosti/).

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 *

Надання інформації щодо цілей, змісту та результатів навчання здійснюється через сайт кафедри 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/katalog-opp/; http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/katalog-
navchalnih-planiv/;  http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/grafik-osvitnogo-proczesu/; 
http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/kriteriї-oczinyuvannya-znan-studentiv/) та сайт університету 
(http://www.kdu.edu.ua/new/uch_progr_bak.php).
Порядок та критерії оцінювання дисциплін регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу в 
КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_prav_baza.php) та Положенням про проведення поточного та 
семестрового контролю (наказ ректора КрНУ від 24 вересня 2018 р. № 242-1). Актуальна інформація щодо цілей, 
змісту та результатів навчання в межах окремих освітніх компонентів оприлюднюється в НМК і силабусах 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/opp-2020/; http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/silabusi/) і 
доводиться здобувачам на перших заняттях. Доступ студентів до літератури та навчально-методичних матеріалів з 
окремих дисциплін забезпечуються системою Moodle (http://document.kdu.edu.ua/met_kaf_bak.php?kaf=15; 
http://krnu.org/course/index.php?categoryid=23) та електронною бібліотекою 
(http://www.kdu.edu.ua/LIB1/home.php). Графік організації освітнього процесу 
(http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_grafik.php) та розклад занять (http://193.189.127.179:5010/) завчасно 
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виставляються на сайті університету та кафедри.

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

Під час реалізації ОП «Менеджмент» поєднання науково-дослідницької роботи з процесом навчання  здійснюється 
шляхом участі в науково-практичних конференціях, семінарах, фахових конкурсах у вигляді наукових публікацій та 
студентських наукових робіт. (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/naukova-robota/)
Кафедрою менеджменту використовуються результати наукових досліджень викладачів у процесі захисту 
докторської та кандидатської дисертацій, які збагачують теоретико-методологічний зміст дисциплін. Так, у 2020 
році матеріали захищеної докторської дисертації Буряка Є. В. використовуються при викладанні дисциплін: 
«Управління розвитком регіону» (Довідка №46.01-12/12 від 23.01.20, тощо), «Інтеграційні процеси та соціальна 
консолідація суспільства» (Довідка №140/08-04 від 30.05.19 та інші) і кандидатської дисертації Семеніхіної В. В. для 
дисципліни «Управління соціально-економічною політикою регіонів», «Інноваційний менеджмент» (Довідка № 
97.1-21/981 від 26.12.19 та інші) http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/akti-vprovadzhennya-naukovih-doslidzhen/.
Напрями наукових досліджень викладачів з дисциплін ОП представлені на сайті кафедри: 
http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/ndr/. За участі провідних науковців і практиків у сфері управління: д.е.н., 
заступника Голови Правління ПАТ «Укртатнафта» Бабіченка В. В., д. філос.н., магістра з менеджменту організацій, 
директора департаменту освіти м. Кременчука Москалика Г. Ф., першого заступника міського голови Пелипенка 
В.М., к.ю.н., члена наглядової ради ПАТ «КВБЗ» Плескуна О.В. проводяться науково-методичні семінари 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/vityagi-z-protokoliv-zasidannya-kafedr/; 
http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/protokoli-naukovo-metodichnih-semina/).
Здобувачі долучаються до наукових досліджень, результати яких публікуються у фахових виданнях, матеріалах 
конференцій, а також беруть участь у проведенні науково-дослідних робіт, зокрема «Соціологічне дослідження щодо 
визначення напрямків розвитку соціальної/благодійної діяльності компаній Ferrexpo у місті Горішні Плавні 
Полтавської області» за договором № 392/17- «Менеджмент» – ПрАТ «Полтавський ГЗК» від 05.09.2017р. 
http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/ndr/
На кафедрі організовано роботу Товариства студентів, аспірантів та молодих учених, члени якого є учасниками 
наукових конференцій, тренінгів, круглих столів, а також призерами Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів 
студентських наукових робіт за напрямами: «Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка природокористування та 
охорони навколишнього середовища», «Економіка і управління національним господарством». 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/studentska-naukova-robota/)

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

Основні аспекти оновлення змісту навчальних дисциплін регламентуються п. 5.5 Положення про організацію 
освітнього процесу в КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar). Необхідність 
проведення змін у змісті освітніх компонентів визначається за результатами рекомендацій, наданих 
стейкхолдерами, з урахуванням новітніх освітніх технологій і практик, наукових досягнень, змін у нормативно-
законодавчій базі освіти в Україні. 
Окрім цього, причиною оновлення змісту навчальних дисциплін є перегляд навчальних планів та освітніх програм, 
результати моніторингу знань здобувачів вищої освіти.
Прийняття рішення щодо оновлення змісту освітніх компонентів ОП «Менеджмент» відбувається на засіданнях 
кафедр, науково-методичних семінарах, під час відвідування відкритих занять та обговоренні навчально-
методичного забезпечення. 
Процедура оновлення змісту дисциплін включає такі етапи: формування пропозицій, розгляд і схвалення кафедрою 
та методичною радою КрНУ, затвердження проректором з науково-педагогічної та методичної роботи. Навчально-
методичне забезпечення з оновленим змістом оприлюднюється на сайтах кафедри менеджменту та університету 
(http://krnu.org/course/index.php?categoryid=23; http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/metododichna-robota/). 
Оперативність внесення змін у зміст дисциплін досягається вільним доступом викладачів до особистого кабінету у 
системі Moodle і можливістю оновлення контенту в будь-який момент.
Урахування принципу академічної свободи дозволяє викладачам використовувати свої наукові досягнення в 
освітньому процесі. Так, д.е.н., проф. Почтовюком А. Б. та д.е.н., доц. Буряком Є. В. запропоновано перелік окремих 
тем навчальних дисциплін з викладанням англійською мовою: освітні компоненти «НR менеджмент» (тема: 
«Формування та розвиток соціальної відповідальності бізнесу: український досвід в умовах децентралізації» (The 
formation and development of social responsibility of business: Ukrainian experience in a context of decentralization), 
«Управління розвитком регіону» (тема: «Фактори сталого розвитку регіону» («Factors for regional sustainable 
development»)), «Управління соціально-економічною політикою регіонів» (тема: «Сучасні тенденції та напрями 
регіональної соціально-економічної політики» («Current trends and directions of regional socio-economic policy»)), 
«Інтеграційні процеси та соціальна консолідація суспільства» (тема: «Інтеграційні процеси в умовах формування 
механізмів соціально-економічної консолідації» («Integration processes in the conditions of formation of mechanisms of 
social and economic consolidation»)).
Доц. Сакун Л. М. з урахуванням унікальності ОП і потреб та запитів регіональних підприємств було внесено в 
навчальну дисципліну «Інвестиційний менеджмент» тему «Напрями підвищення ефективності інвестиційного 
потенціалу підприємств Кременчука та Полтавської області». 

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

На рівні університету питання інтернаціоналізації діяльності вирішуються Центром міжнародної діяльності 
(http://cia.kdu.edu.ua/index.php). Розроблена «Стратегічна програма інтеграції у міжнародний освітній та науковий 
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простір», Угоди про економічну мобільність (http://cia.kdu.edu.ua/mignar_zvyazk_mobil.php). Кафедра менеджменту 
співпрацює з європейськими університетами: Вроцлавський університет економіки (Польща), університет Матея 
Бела в м. Банська Бистриця (Словаччина), Вища школа європейських та регіональних досліджень (Чехія), 
університет Абертей (Шотландія). Також підтримується міжнародний обмін студентами у поєднанні із навчальним 
процесом: за угодою про співпрацю з Університетом Матея Бела (Словаччина), в рамках програми академічної 
мобільності, студентка 3 курсу зі спеціальності «Менеджмент» Бражнікова Т. М. 2018 року пройшла стажування за 
програмою «Еразмус +» (http://cia.kdu.edu.ua/Documents/agreements/Erasmus_Slovakia_2016.pdf).
Викладачі кафедри є учасниками міжнародних стажувань, програм обміну, грантів: проф. Почтовюк А.Б. – грант 
програм British Council in Ukraine, 2017р. та програм академічної мобільності «Еразмус+» (České Budějovice, Чехія), 
01.10.2017–31.03.2018 рр., 19.09.2018–18.03.2019 рр.; доц. Буряк Є.В. і доц. Сухомлин Л.В. – (České Budějovice, Чехія), 
19.09.2018–18.03.2019 рр. (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/mizhnarodna-diyalnist/).

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?

Для перевірки рівня досягнення програмних результатів навчання використовуються види контролю: поточний, 
семестровий, атестація, ректорський контроль залишкових знань (ККР), згідно з п. 7.3 Положення про організацію 
освітнього процесу в КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar), Положення про 
проведення поточного та семестрового контролю (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/pot_semestr_lito.rar), 
рекомендаціями щодо розробки та оформлення результатів комплексних контрольних робіт 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/kkr.rar).
З метою врахування специфіки, форми контролю та критерії оцінювання ПРН розробляються для кожної 
дисципліни та представлені у ОП, робочих програмах і силабусах навчальних дисциплін 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/silabusi/, http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/metododichna-
robota/) та затверджуються протоколами засідання кафедри та науково-методичної ради факультету.
Рівень досягнення ПРН оцінюється під час поточного контролю у формах: опитування, доповідей, тестування, 
виконання розрахункових та індивідуальних завдань – для оцінювання здатності аналізувати інформацію: 
лабораторних робіт – для оцінювання вмінь використання інформаційних технологій; розрахункових робіт – для 
оцінювання здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях, обґрунтовувати управлінські рішення.
Семестровий контроль, який проводиться у формі іспитів, диференційних заліків з урахуванням балів поточного 
контролю, надає можливість наскрізно оцінювати ПРН. Запроваджена система онлайн навчання Moodel 
(http://krnu.org/course/index.php?categoryid=23) використовується для проведення поточного та семестрового 
контролю і дозволяє студентам здійснювати самоконтроль досягнення ПРН. Під час захисту курсових робіт комісія 
оцінює здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, проводити дослідження на відповідному рівні. 
Практика захищається у формі диференційованого заліку на основі підготовленого звіту перед комісією та дозволяє 
перевірити здатність аналізувати результати діяльності організації, визначати перспективи її розвитку, згідно з 
програмою комплексної практики (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/polozhennya-pro-praktiku/). 
Ректорський контроль залишкових знань проводиться на початку наступного семестру і забезпечує перевірку 
засвоєння ПРН попередніх дисциплін.
Розробка ОП «Менеджмент» 2017 р. та наступних років ґрунтувалась на проєкті стандарту за спеціальністю 073 
«Менеджмент» (схвалено на засіданні підкомісії за спеціальністю 073 «Менеджмент» Науково-методичної комісії 
№ 6 Протокол № 4 від 06.09.2016), а також стандарті за спеціальністю 073 «Менеджмент» (Наказ Міністерства 
освіти і науки України № 1165 від 29.10.2018 р. На сьогодні атестація випускників передбачає публічний захист 
кваліфікаційної роботи бакалавра, що дозволяє наскрізно перевірити досягнення ПРН студентом, оцінити якість 
роботи і захисту.

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

В ОП «Менеджмент» використовують види контролю: поточний (на практичних, лабораторних, семінарських 
заняттях), семестровий (диференційні заліки, екзамени, захист курсової роботи), атестація (захист кваліфікаційної 
роботи бакалавра), ректорський контроль залишкових знань. 
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання забезпечується Положенням про 
організацію освітнього процесу в КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar), 
Положенням про проведення поточного та семестрового контролю 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/pot_semestr_lito.rar).
Перелік екзаменів, диференційованих заліків, курсових робіт семестрового контролю визначається ОП 
«Менеджмент». Детальне розроблення критеріїв оцінювання, форми контролю за навчальною дисципліною з 
зазначенням балів, рейтинговим розподілом рівня виконання відображено в робочих програмах дисципліни, 
силабусах, методичних вказівках, які представлені у вільному доступі на сайті кафедри 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/silabusi/,http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/metododichna-
robota/). Зміст навчально-методичного забезпечення, зокрема силабусів, відповідає студентоцентрованому підходу, 
забезпечує чіткість та зрозумілість форм контролю і критеріїв оцінювання знань.
Форми та критерії оцінювання підсумкової державної атестації роз’яснюються керівниками кваліфікаційних робіт, 
ректорського контролю залишкових знань – викладачами, кураторами груп. 
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Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Положення про організацію освітнього процесу в КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar), Положення про проведення поточного та 
семестрового контролю (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/pot_semestr_lito.rar) визначають форми проведення 
контрольних заходів, критерії оцінювання здобувачів вищої освіти. Інформація про форми контрольних заходів та 
критерії оцінювання доводиться до студентів щодо дисциплін на першому занятті з роз’ясненням розташування цієї 
інформації на сайті у робочих програмах дисциплін, силабусах, які затверджуються не пізніше ніж за тиждень до 
початку семестру; щодо курсових робіт, практики, кваліфікаційної роботи бакалавра на початку семестру – 
керівниками цих робіт з оприлюдненням на сайті (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/metododichna-robota/). 
Графік освітнього процесу (http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_grafik.php), розклад екзаменаційної сесії 
відображається не пізніше ніж за місяць до початку сесії, графік консультацій викладачів кафедри, прийому 
заборгованостей (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/grafik-konsultaczij-vikladachiv-ta-pr/) доводиться до 
відома студентів на початку семестру. 
Проводиться інтерактивне опитування студентів щодо чіткості, зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/yakist-osvitno%D1%97-diyalnosti/), яке враховують у процесі 
перегляду ОП «Менеджмент», освітніх компонентів.

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar) атестація випускників ОП «Менеджмент» ОС 
«Бакалавр» здійснюється відповідно до вимог стандарту вищої освіти та ОП. Атестація здобувачів вищої освіти ОП 
«Менеджмент» ОС «Бакалавр» здійснювалася екзаменаційною комісією відповідно до ОП у формі складання 
комплексного кваліфікаційного державного екзамену. 
Внаслідок запровадження в дію Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1165 від 29.10.2018 р.) для 
випускників 2021 р. передбачено публічний захист кваліфікаційної роботи бакалавра. До атестації допускаються 
студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. Атестація здобувачів здійснюється екзаменаційною комісією 
згідно з Положенням про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії 
(http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_dek.php). Інструкцією щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на 
академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf) передбачено, що студент, який виконав 
випускну кваліфікаційну роботу, що має високу, задовільну та достатню унікальність тексту допускається до її 
захисту, а рівень унікальності випускної кваліфікаційної роботи враховується екзаменаційною комісією під час її 
оцінювання та оформлюється відповідним протоколом. 

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється: Положенням про організацію освітнього процесу в КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar); Положенням про проведення поточного та 
семестрового контролю (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/pot_semestr_lito.rar); Порядком ведення індивідуального 
навчального плану студента (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/ind_navch_plan.rar); Положенням про порядок 
створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії (http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_dek.php); Системою 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості) в КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/sistema_zabespechennya_yakosty.pdf); Кодексом якості КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_jakosty_KrNU.pdf); Кодексом академічної етики КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf); Інструкцією щодо перевірки випускних 
кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf), які розміщено у вільному доступі на сайті 
університету. Інформація щодо процедури, форми і критерії оцінювання з дисципліни доводиться до студентів на 
першому занятті, міститься у робочих програмах, силабусах, методичних вказівках щодо самостійної роботи, 
практичних, лабораторних робіт, курсової роботи та оприлюднена на сайті кафедри 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/metododichna-robota/). 

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 забезпечується високою академічною, професійною кваліфікацією викладачів, які 
мають досвід роботи, чіткими і зрозумілими формами контрольних заходів, критеріями оцінювання, проведенням 
ректорського контролю залишкових знань, використанням онлайн тестування у системі навчання Moodel 
(http://krnu.org/), Положенням про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційні комісії 
(http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_dek.php). Кодекс академічної етики КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf) передбачає створення постійно діючої Комісії 
з етики Університету, яка розглядає заяви про порушення академічної доброчесності, надає пропозиції щодо 
притягнення порушників до відповідальності.
Згідно з Порядком запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/konflikt.doc) 
для оскарження результатів контрольних заходів здобувач освіти може подати апеляційну заяву декану факультету, 
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яка розглядається комісією і може відмовити в задоволенні апеляційної заяви або задовольнити її шляхом 
прийняття рішення щодо зміни оцінки контрольного заходу чи адміністративного впливу на дії науково-
педагогічного працівника. 
Проводиться інтерактивне опитування студентів щодо об’єктивності екзаменаторів 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/yakist-osvitno%D1%97-diyalnosti/). Випадків використання процедури 
врегулювання конфлікту інтересів за ОП «Менеджмент» не було. 

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

Згідно з Положенням про проведення поточного та семестрового контролю у КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/pot_semestr_lito.rar), у випадку отримання незадовільної оцінки чи наявності 
заборгованості, перескладання екзамену, диференційованого заліку або курсової роботи допускається не більше 
двох разів: один раз викладачеві, другий – комісії, яка створюється деканом. Результати перескладання заносяться 
до аркуша успішності студента. Студент, який був не допущений до складання екзамену або не з’явився без поважної 
причини на екзамен, використав відповідну спробу скласти екзамен (залік) і має заборгованість. Студентам, які 
отримали під час семестрового контролю не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну 
заборгованість після закінчення сесії протягом визначеного терміну за розкладом. У випадку документально 
підтверджених поважних причин, декан може встановлювати індивідуальний графік складання екзаменів (заліків) 
або ліквідації академічної заборгованості тривалістю не більше місяця після закінчення зимової екзаменаційної 
сесії, до початку нового навчального року – після літньої екзаменаційної сесії. Повторне проходження контрольних 
заходів проходить за розкладом. Згідно з студетоцентрованим підходом до оцінювання проводиться інтерактивне 
опитування студентів щодо чіткості, зрозумілості процедури проведення контрольних заходів, критеріїв оцінювання 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/yakist-osvitno%D1%97-diyalnosti/).

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

Згідно з Порядком запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/konflikt.doc) 
для оскарження дій науково-педагогічних працівників, результатів контрольних заходів, інших видів конфліктних 
ситуацій в університеті здобувач освіти, один з батьків або інший законний представник може подати апеляційну 
заяву декану факультету протягом трьох робочих днів після виникнення конфліктної ситуації. Декан для розгляду 
апеляційної заяви подає проєкт наказу про створення комісії у складі трьох членів, яка здійснює розгляд 
апеляційної заяви у п’ятиденний строк від дати її надходження і може прийняти таке рішення: відмовити в 
задоволенні апеляційної заяви через недостатність підстав для зміни оцінки контрольного заходу або задовольнити 
апеляційну заяву. У разі задоволення апеляційної заяви комісія приймає рішення щодо зміни оцінки контрольного 
заходу або адміністративного впливу на дії науково-педагогічного працівника, з оформленням протоколу засідання 
комісії, на підставі якого видається наказ ректора. Випадків оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів, конфлікту інтересів за ОП «Менеджмент» не було. 

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

Згідно з Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», листом МОН України № 1/9–650 від 
23.10.2018 р. у КрНУ діє система забезпечення академічної доброчесності. Політику, стандарти і процедури 
дотримання академічної доброчесності регламентують: Кодекс академічної етики КрНУ, погоджений рішенням 
Вченої ради КрНУ від 25.10.2018 р. протокол № 2, затверджений наказом ректора від 05.11.2018 р. № 283–1, 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf); Кодекс якості КрНУ, затверджений Вченою 
радою КрНУ протокол № 4 від 26.12. 2017 р. (http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_jakosty_KrNU.pdf); 
Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт на академічний 
плагіат, схвалене Вченою радою КрНУ протокол №4 від 24.11. 2016 р., Інструкція щодо перевірки випускних 
кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf); які розміщені у вільному доступі на сайті 
університету. 
Комісія з етики має право розглядати заяви про порушення академічної доброчесності, недотримання етичної 
поведінки та надавати пропозиції адміністрації університету, деканам факультетів щодо притягнення порушників до 
академічної відповідальності, накладання відповідних санкцій.

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

Згідно з «Положенням про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт на 
академічний плагіат», схвалене Вченою радою КрНУ протокол № 4 від 24 листопада 2016 р., перевірці на плагіат 
підлягають усі види наукових і кваліфікаційних робіт. Технологічним рішенням протидії порушенням академічної 
доброчесності є використання Системи виявлення збігів/ідентичності/схожості «Unicheck» (Договір про співпрацю 
з ТОВ «Антиплагіат» № 28–08/2017 від 28.08.2017 р.). 
Відповідно до Інструкції щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із використанням 
програмно-технічних засобів (http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf), усі види 
випускних кваліфікаційних робіт перевіряються на плагіат. За допомогою програмно-технічних засобів перевірки на 
плагіат, розраховується показник рівня унікальності тексту у відсотках, який збільшується на відсоток правомірних 
запозичень, і приймається за критерій оригінальності творів. Відповідним протоколом оформлюється висновок із 
визначеним відсотком унікальності тексту. До захисту не допускається студент, випускна кваліфікаційна робота 

Сторінка 16



якого має дуже низьку унікальність.
Ступінь унікальності наукових, курсових, контрольних робіт перевіряється за допомогою безкоштовних онлайн-
сервісів із вільним доступом.

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

Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти ОП «Менеджмент» запроваджуються 
такі заходи: 
- включення до робочої програми дисципліни «Організація наукових досліджень та наукова етика» теми 
«Академічна доброчесність»; 
- проведення тренінгів, вебінару «Запобігання та виявлення академічного плагіату» для здобувачів вищої освіти 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/); 
- проведення інтерактивного опитування здобувачів вищої освіти «Академічна доброчесність» 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/yakist-osvitno%D1%97-diyalnosti/); 
- проведення круглих столів щодо роз’яснення процедури перевірки випускних кваліфікаційних робіт на 
академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів, наукового семінару на тему «Академічна 
доброчесність як основа сталого розвитку університету» (протокол №1 від 31.08.2020) 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/protokoli-naukovo-metodichnih-semina/);
- обговорення зі здобувачами прикладів якісного академічного письма.
Усі викладачі кафедри менеджменту пройшли онлайн-курс «Академічна доброчесність в університеті» за проектом 
ВУМ online з отриманням сертифікатів для застосування у своїй діяльності та популяризації серед студентів 
принципів академічної доброчесності  (https://drive.google.com/file/d/1HyBxloMckZgKt57ih3mrAbbpDbi2tZi7/view?
usp=sharing).

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

Згідно з Кодексом академічної етики КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf) 
Комісія з етики наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення Кодексу академічної етики та 
надавати пропозиції адміністрації університету/факультету/кафедри щодо накладання відповідних санкцій. За 
недотримання норм Кодексу академічної етики здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної 
відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження 
відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із закладу освіти; позбавлення академічної 
стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання. Відповідно до Інструкції щодо перевірки 
випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf), усі види випускних кваліфікаційних робіт 
перевіряються на плагіат. В результаті у відповідному протоколі формулюється висновок із зазначенням відсотку 
унікальності тексту. До захисту не допускаються студенти з низькою унікальністю тексту випускної кваліфікаційної 
роботи. Випадків порушення академічної доброчесності за ОП «Менеджмент» не було.

6. Людські ресурси

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

Процедура конкурсного відбору здійснюється відкрито, прозоро, на конкурсній основі 
(http://www.kdu.edu.ua/new/detail_a.php?id=376), регламентується Положенням про проведення конкурсного 
відбору при заміщенні вакантних посад НПП (http://www.kdu.edu.ua/Documents/Polog_pro_konkursn_vidbor.pdf), 
критеріями відбору (http://www.kdu.edu.ua/Documents/kriterii_vimogy_konkursn_vidbor.pdf), Статутом 
(http://www.kdu.edu.ua/new/normdoc/StatutKrNU.pdf) 
При доборі викладачів на ОП (при введені їх до складу групи забезпечення) акцентується увага на їх відповідності 
цілям ОП, наявності базової освіти, наукового ступеня, вченого звання за спеціальністю, підвищення кваліфікації, 
наукових публікацій (в т.ч. індексування в міжнародних науково-метричних базах), результатах наукових 
досліджень, методичних розробках за профілем ОП та наявності не менше 7 пунктів Ліцензійних умов (Постанова 
КМУ від 10.05.2018 № 347). Пріоритет надається викладачам із високими професійними компетентностями, що 
підтверджуються щорічним рейтингуванням (http://rating.kdu.edu.ua/reit_2020/metod_reiting_2019_2020.pdf) та 
мають високі морально-етичні якості, користуються авторитетом у здобувачів. 
Рівень професіоналізму оцінюється шляхом проведення відкритого заняття. Після розгляду конкурсною комісією і 
кафедрою справ пакет документів надається на вчену раду ФЕУ, де право голосу мають і студенти. Проводиться 
таємне голосування – за більшістю голосів кандидатура затверджується або відхиляється. 

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

Для підвищення якості та практичної орієнтованості освітнього процесу даної ОП КрНУ залучає провідних фахівців 
та роботодавців. Основними формами співпраці з ними є: участь у розробці, рецензуванні та удосконаленні ОПП 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/gromadske-obgovorennya/, http://1862001.sdasava.web.hosting-
test.net/vityagi-z-protokoliv-zasidannya-kafedr /) у рамках угод про співпрацю, на безоплатній основі; проведення 
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занять із профільних дисциплін, у тому числі на підприємствах; вебінарів, круглих столів, майстер-класів, ділових 
ігор, економіко-організаційних та виробничих практик (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/vityagi-z-
protokoliv-zasidannya-kafedr/); участі представників підприємств у роботі ЕК; участі у роботі науково-методичних 
семінарів (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/protokoli-naukovo-metodichnih-semina/); участі студентів у 
науково-дослідних роботах за договорами: «Соціологічні дослідження стану розвитку підприємництва у місті 
Кременчуці Полтавської області» (договір №342/16- Маркетинг-Менеджмент), «Проведення соціологічних 
досліджень щодо стану розвитку підприємництва у місті Кременчук» (договір №377/17 – Менеджмент-МВ-ФПП), 
«Соціологічне дослідження щодо визначення напрямків розвитку соціальної/благодійної діяльності компаній 
Ferrexpo у місті Горішні Плавні Полтавської області» (номер державної реєстрації 0119U102124) 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/akti-vprovadzhennya-naukovih-doslidzhen/).

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

КрНУ під час проведення аудиторних занять, круглих столів, майстер-класів, виїзних лекцій на підприємствах, 
ділових ігор, проведення усіх видів практик на ОП залучає у рамках співпраці на безоплатній основі професіоналів-
практиків, представників роботодавців (Бабіченко В. В. – проф., заступник Голови Правління, начальник 
фінансово-економічного управління ПАТ «Укртатнафта»; Бедрацький П. В. – в.о. директора КП «Інститут розвитку 
Кременчука»; Вертюх О. М. – директор КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л. Я. Левітана»; Котляр В. 
Ю. – директор ТОВ «Кредмаш-сервіс»; Ляшенко Н. Г. – корпоративний секретар ПрАТ «Кредмаш»; Макаров А. І. – 
начальник Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; Мельник А. В. – 
директор Комунального підприємства «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста 
«Кременчук Інвест»»; Пелипенко В. М. – перший заступник міського голови міста Кременчука). Така співпраця 
сприяє поглибленню знань зі спеціальних освітніх компонент та набуттю загальних та спеціальних компетентностей 
здобувачами освіти в реальних умовах регіонального ринку праці та допомагає у вивченні проблем різних галузей 
вітчизняної економіки (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/dogovori-pro-spivpraczyu-iz-zvo-ustanov/, 
http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/vityagi-z-protokoliv-zasidannya-kafedr/).

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

КрНУ керується Наказом МОН №1504 від 04.12.20 (https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-profesijnogo-rozvitku-
naukovo-pedagogichnih-pracivnikiv), Положенням про підвищення кваліфікації НПП 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/polog3_NNCPKPA.pdf), задля створення сприятливих умов професійного 
розвиту, систематично, за накопичувальною системою. Форми сприяння: захист дисертацій (Буряк Є. В., Семеніхіна 
В. В.), проходження стажування у вітчизняних, закордонних ЗВО (Буряк Є. В., Сухомлин Л. В., Почтовюк А. Б.) 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/stazhuvannya-za-kordonom/), підприємствах і установах 
http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/pidvishhennya-kvalifikaczi%D1%97-vikladachiv/), отримання сертифікатів 
В2, участі у програмах академічної мобільності 
(https://drive.google.com/file/d/149zvIkF9JwxRdMazFKHyCsYILUJ9zElg/view), конференціях, круглих столах, 
редакційних радах. 
У КрНУ діє аспірантура, докторантура, Спеціалізована вчена рада К 45.052.02 
(http://www.kdu.edu.ua/new/spec_vcheni_rady.php), є фахове видання «Вісник КрНУ» 
(http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/index.php). Професійному розвиткові НПП сприяє щорічне рейтингування 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/rejtinguvannya-kafedr-krnu/), підвищення кваліфікації, 
взаємовідвідування занять (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/vidkriti-zanyattya-ta-
vza%D1%94movidviduvannya-zanyat/), спільні науково-практичні заходи, у тому числі із міжнародними партнерами 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/naukovi-konferenczi%D1%97/).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Основною формою стимулювання розвитку викладацької майстерності у КрНУ є заохочення за досягнення у 
фаховій сфері (http://www.kdu.edu.ua/Documents/sistema_zabespechennya_yakosty.pdf):
нагородження почесними грамотами, сертифікатами (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/misiya-ta-
dosyagnennya/), преміями до 50% посадового окладу згідно з Колективним договором 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kol_dogovir_2021_projekt.pdf);
- забезпечення права на академічну мобільність, долучення до міжнародних програм обміну (Буряк Є. В., Почтовюк 
А. Б., Сухомлин Л. В.) (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/stazhuvannya-za-kordonom/)
- очна участь у міжнародних конференціях закордоном;
- навчання на курсах, тренінгах (Буряк Є. В., Вєдєніна Ю. Ю., Сакун Л. М., Дорожкіна Г. М.) 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/pidvishhennya-kvalifikaczi%D1%97-vikladachiv/);
- визнання досягнень за профорієнтаційну та організаційну роботу;
- участь у програмі «Подвійний диплом»;
- гарантує право на академічну свободу.
Широке охоплення системою рейтингування включає всі види викладацької діяльності, у тому числі показники 
наукової та методичної роботи, якість проведення навчальних занять на основі відгуків взаємовідвідування колег, 
оцінювання навчально-методичних та тестових розробок (http://krnu.org/course/index.php?categoryid=23), 
презентування посібників, монографій тощо.
У КрНУ діє Центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації (http://www.kdu.edu.ua/new/fakultet_fdpo.php).
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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?

Фінансовими ресурсами планово забезпечується досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів 
навчання, оскільки здійснюється з корегуванням фінансового року, врахуванням Стратегічних напрямів розвитку 
КрНУ. Достатність фінансових потреб ОП регулюється бухгалтерією, планово-фінансовим відділом, затверджується 
ректором (http://www.kdu.edu.ua/new/ek_fin_inf.php). Матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо) відповідають ліцензійним умовам, вимогам провадження освітньої діяльності, 
забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання 
(http://www.kdu.edu.ua/new/mat_teh_zab.php). 
Кафедра менеджменту має свою сторінку на сайті КрНУ. Бібліотечний фонд за спеціальністю забезпечує на 
безоплатній основі вільний доступ здобувачів до е-каталогів, е-репозитарію (http://document.kdu.edu.ua/); баз даних 
Web of Science, Scopus, Google Scholar., передплачуються основні періодичні фахові видання. Комплекс навчально-
методичного забезпечення ОП є змістовним, оновлюється з урахуванням змісту підготовки, проходять обговорення 
на засіданнях кафедри, методичною комісією, чим досягаються визначені ОП цілі та програмні результати 
навчання. Здобувачі ОП мають вільний безпечний доступ до спеціалізованих аудиторій «Математичне 
моделювання систем менеджменту», «Open Scientific Youth HUB» з мультимедійним обладнанням, програмне 
забезпечення яких дає змогу формувати та проводити відеолекції, онлайн конференції тощо. 

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?

Створене у КрНУ освітнє середовище дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП як 
рівноправних партнерів під час побудови їхньої освітньої траєкторії на принципах студентоцентрованого навчання 
через наявний безоплатний доступ до відповідної інфраструктури, інформаційних ресурсів 
(http://www.kdu.edu.ua/new/norm_doc_krnu.php). Вивчення інтересів та потреб здобувачів вищої освіти 
відбувається протягом навчального року на зустрічах із адміністрацією ФЕУ 
(http://www.kdu.edu.ua/new/main_ft.php?id_ft=4), гарантом ОП, на кафедрі менеджменту 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/), з представниками органів студентського самоврядування 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/polog_stud_samovr.doc), шляхом опитування та інтерактивного анкетування 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/yakist-osvitno%d1%97-diyalnosti/). КрНУ має розвинуту соціальну 
інфраструктуру: 7 навчальних корпусів; бібліотеки; гуртожитки, спортивний комплекс 
(http://www.kdu.edu.ua/new/sport.php), створені умови реалізації студентської творчості 
(http://vvkmr.kdu.edu.ua/index.html). Віртуальний освітній простір (http://krnu.org/) надає вільний доступ до онлайн 
навчання, електронної форми розкладу занять http://193.189.127.179:5010/, можливість навчання студентів із 
особливими потребами. Діє Товариство студентів, аспірантів та молодих учених 
(http://www.kdu.edu.ua/new/student_nauk.php) як частина системи громадського самоврядування КрНУ.

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

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти ОП в КрНУ регламентується п. 
3.10 Статуту КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/normdoc/StatutKrNU.pdf), Колективним договором 
(http://www.kdu.edu.ua/Sertificate/Kol_dogovor.pdf), Стратегічною програмою розвитку Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського на період до 2025 року 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/SPR_KrNU_2025.pdf). Забезпечення охорони праці, пожежної безпеки, безпеки 
життєдіяльності та централізоване управління здійснює відділ охорони праці КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/new/vop_index.php). Для викладачів та здобувачів вищої освіти ОП проводяться інструктажі 
з питань безпечних умов праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, запобігання травматизму 
(http://www.kdu.edu.ua/new/vop_help.php). На базі КрНУ діють 3 медичні пункти, які надають первинну медичну 
допомогу. На кафедрі менеджменту з викладачами та здобувачами ОП регулярно проводяться інструктажі. 
Забезпечення психічного та психологічного здоров’я, стресостійкості, запобігання перевтоми здобувачів вищої 
освіти здійснюється шляхом створення доброзичливої атмосфери в студентських колективах. Для студентів діють 
курси «Світ психології» для підвищення рівня психологічної культури здобувачів, отримання навичків комунікації 
(http://ppf.kdu.edu.ua/index.php/ru/kursi/psikhologiya-dlya-vsikh).

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?

Забезпечення освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої 
освіти ОП організоване через деканат ФЕУ, кафедру менеджменту, студентське самоврядування, підрозділи. Дієвість 
механізмів підтримки здобувачів ОП, розвинених комунікаційних зв’язків забезпечують викладачі ОП під час 
навчальних занять, консультацій, куратори, застосування сучасних ІКТ: телефонний зв'язок, електронна пошта, 
месенджери, інтерактивне спілкування на сторінці кафедри менеджменту з використанням мережі Інтернет. 
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Освітня підтримка здобувачів вищої освіти регламентована Нормативною документацією та Положенням про 
організацію освітнього процесу на сайті КрНУ. Для забезпечення інклюзивної освіти здобувачів ОП діє віртуальний 
освітній простір КрНУ (http://krnu.org/), автоматизація освітнього процесу надає доступ до розкладу навчальних 
занять (http://193.189.127.179:5010/). На сайті КрНУ, кафедри менеджменту, сторінці ОП, інформаційних стендах 
наявна інформація про зміст ОП, окремі освітні компоненти, графік навчального процесу, форми контролю та 
критерії оцінювання знань, наукову роботу, можливості академічної мобільності тощо. Зусиллями групи 
забезпечення прискорюється адаптація здобувачів до освітньо-наукового середовища. Організаційну підтримку 
забезпечують: підрозділи КрНУ (зокрема, науково-дослідна частина, відділ сприяння працевлаштуванню ), деканат 
ФЕУ (організація навчального процесу, надання довідок); Студентське самоврядування (навчання, побут, захист 
прав та інтересів, громадське, спортивне та соціально-культурне життя, участь в управлінні КрНУ); кафедра 
менеджменту (семінари, круглі столи зі стейкхолдерами, з випускниками, ярмарка вакансій). Соціальна підтримка 
здобувачів здійснюється шляхом отримання стипендій, забезпечення гуртожитком у встановленому законодавством 
порядку, медичним забезпеченням. Консультативна підтримка реалізується комплексно: через кураторів, 
викладачів, задіяних на ОП, структурні підрозділи КрНУ. Щодо юридичних питань для здобувачів діє сторінка 
юриста КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/law_page.php), Юридична клініка 
(http://tidp.kdu.edu.ua/index.php/yurydychna-klinika), для надання безоплатної первинної юридичної допомоги. Для 
здобувачів діють курси «Світ психології» (http://ppf.kdu.edu.ua/index.php/ru/kursi/psikhologiya-dlya-vsikh). Для 
спрощення процедури отримання інформації, на сайті КрНУ наведено зразки форм запитів 
(http://www.kdu.edu.ua/new/inform.php), функціонує телефонна «гаряча лінія» з керівництвом КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/new/hot_line.php), інтерактивний зв'язок (http://www.kdu.edu.ua/new/callback_form.php). В 
умовах дистанційного навчання посилені комунікаційні зв’язки зі здобувачами щодо своєчасного успішного 
проходження ними всіх етапів освітнього процесу. Аналіз узагальнених результатів опитування здобувачів 
засвідчив, що в середньому освітньою підтримкою задоволені 96 % здобувачів, організаційною – 98 %; 
інформаційною – 86 %; консультативною – 96 %; соціальною – 94 %.

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)

КрНУ створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами згідно з 
Положенням про організацію освітнього процесу в КрНУ (п. 9.2) Вимоги щодо забезпечення започаткування та 
провадження освітньої діяльності для осіб з особливими освітніми потребами у КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_prav_baza.php) для їх повноцінної соціалізації. Залучення до освітнього 
процесу реалізується через реалізацію умов інклюзивного навчання, вільного доступу до Віртуального освітнього 
простору (http://krnu.org/). На сайті Університету доступна інформація для зарахування окремих категорій 
вступників, для осіб із особливими освітніми потребами, які мають право на спеціальні умови вступу. КрНУ 
забезпечує легкодоступність до навчальних корпусів через обладнання пандусами, кнопкою виклику; до аудиторій - 
через відсутність порогів, означення місцезнаходження (піктограми, доступні для візуального сприйняття) та 
позначки на сходах; в навчальних корпусах, аудиторіях створено відповідний простір 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/zvit_dostup_KrNU.pdf). Діє Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення в КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/Documents/spec_potreb.pdf). 
Студенти з малозабезпечених сімей одержують соціальну стипендію; студенти, що мають дітей, за вимогою, 
забезпечуються кімнатою у гуртожитку, мають можливість до вільного відвідування занять. Осіб з особливими 
освітніми потребами за ОП, що акредитується, не було.

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

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи ті, що пов’язані з сексуальними 
домаганнями, дискримінацією та корупцією) http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_prav_baza.php чітко визначені, 
окреслені для всіх учасників освітнього процесу, провадяться Комісією з етики, дії якої регламентовані 
Законодавством України, Статутом КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/normdoc/StatutKrNU.pdf), Правилами 
внутрішнього розпорядку, Кодексом академічної етики КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), Положенням про студентське самоврядування 
КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/stud_samovr.php#polozh1).
Учасники освітнього процесу послідовно дотримуються під час реалізації ОП Порядку запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів (оскарження дій науково-педагогічних працівників, результатів контрольних заходів, інших 
видів конфліктних ситуацій), що викладене в Положенні про організацію освітнього процесу в КрНУ (п. 9.2) 
(http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_prav_baza.php); усвідомлюючи зміст та можливі причини конфлікту 
інтересів, алгоритм усунення наслідків вчинення дій, прийняття рішень в зазначених умовах із Пам’ятки 
«Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у КрНУ», яка розроблена відповідно до Методичних 
рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджених Рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 р. № 839 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/pamyatka_konflikt_krnu.pdf). Уповноваженою особою з питань запобігання та 
виявлення корупції в університеті відповідно до Антикорупційної програми КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/new/antikor_diyaln.php) складається План роботи щодо запобігання і виявлення корупції у 
КрНУ на виконання наказу від 01.10.2020 № 174-1. Отримання для розгляду скарг, заяв, звернень надходять до 
університету шляхом використання скриньки довіри для своєчасного інформування про виникнення можливих 
порушень та конфліктних ситуацій, через надсилання листа на електронну пошту уповноваженої особи, 
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використання телефону «гарячої лінії» (http://www.kdu.edu.ua/new/hot_line.php), через інтерактивний зв’язок з 
адміністрацією КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/callback_form.php). Доступність політики та процедур 
врегулювання конфліктних ситуацій  забезпечується через участь у спеціалізованих семінарах згідно з Планом-
графіком проведення семінарів з питань запобігання та протидії корупції 
(http://www.kdu.edu.ua/new/antikor_diyaln.php). Проходження онлайн-курсу «Конфлікт інтересів: треба знати! Від 
теорії до практики» (http://www.kdu.edu.ua/Documents/online_kurs_conflict.pdf), зміст якого спрямовано на 
посилення рівня доброчесності, унеможливлення конфлікту інтересів тощо. Освітній процес у КрНУ базується на 
принципах справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності, відкритості та прозорості. 
Конфліктних ситуацій, у тому числі пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією під час 
реалізації ОП не зафіксовано.

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

Документи, які регламентують порядок розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП у 
Кременчуцькому національному університеті, наступні: Кодекс якості КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_jakosty_KrNU.pdf), Система забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості) 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/sistema_zabespechennya_yakosty.pdf), Положення про організацію освітнього 
процесу (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar), Положення про порядок розроблення, 
затвердження, моніторинг і перегляд освітніх програм 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/polozhennya_rozrob_zatv_monitor_op.pdf)

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

Перегляд ОП «Менеджмент» проводиться робочою групою на чолі з гарантом із урахуванням пропозицій 
стейкхолдерів та всіх учасників освітнього процесу. Пропозиції щодо перегляду ОП формуються на підставі 
постійного моніторингу її змісту на рівні кафедри шляхом анкетування здобувачів і роботодавців, під час 
проведення ділових зустрічей, круглих столів, обговорень, що дозволяє враховувати сучасні вимоги розвитку 
регіону та інтереси зацікавлених осіб з дотриманням якості підготовки здобувачів.
Перегляд ОП здійснюється щорічно. Починаючи з 2018 року, відбувається поступовий і ґрунтовний перегляд 
наповненості освітньої компоненти програми підготовки зі спеціальності 073 «Менеджмент». Зокрема, у 2018 році 
оновлено перелік компетентностей та результатів програмного навчання; у 2019 році робочими групами галузей 07 
та 05 запроваджено вперше в університеті відповідно до наказу № 302–1 від 06.11.2019 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar) уніфіковану програму підготовки студентів 
впродовж двох перших років навчання на основі міждисциплінарного підходу.
Згідно з запитами регіонального ринку праці та необхідністю практичної реалізації вмінь та навичок, здатних 
провадити організаційно-управлінську, інформаційно-аналітичну, науково-дослідницьку роботу в організаціях 
різних видів економічної діяльності, у 2020 році ОП «Менеджмент» зазнала ґрунтовних змін. З урахуванням 
пропозицій стейкхолдерів акцентовано увагу на необхідності подальшої розбудови відносин, сформованих на основі 
інтеграційної взаємодії в системі «влада (регіональний та місцевий рівень) – бізнес-середовище (суб’єкти 
господарювання різних форм власності) – громада (населення, громадські організації та об’єднання)» та 
формуванні соціальноорієнтованої програми підготовки. 
Відповідно до наказу № 143–1 від 31.08.2020 (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/vubir_navch_dis.rar) розширено 
можливість надання здобувачам вищої освіти за ОС Бакалавр ОП «Менеджмент» більш ґрунтовного та соціально-
відповідального вибору варіативної складової навчального процесу за рахунок безблочної системи вибору та 
запровадження оновленого переліку дисциплін. Так, до ОП 2020 року додано освітні компоненти: «Управління 
розвитком регіону», «Соціальна політика та формування здорового способу життя», «Психологія управління та 
лідерство», «Інтеграційні процеси та соціальна консолідація суспільства». У якості вибіркової компоненти було 
запропоновано такі дисципліни: «Масова комунікація та інформації», «Управлінські технології професійної 
діяльності менеджера», «Теорія і практика соціокультурного проектування», «Управління соціально-економічною 
політикою регіонів». Ці зміни дозволять підвищити якість кваліфікаційного рівня здобувачів відповідно до сучасних 
вимог освітнього процесу.

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

До процесу періодичного перегляду ОП здобувачі вищої освіти долучаються шляхом анкетування щодо якості, 
структури, змісту ОП (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/yakist-osvitno%d1%97-diyalnosti/). Анкета 
розробляється робочою групою з питаннями закритого та відкритого типу, що надає студентам можливість 
висловлювати свою думку. Протягом кожного навчального року кафедрою проводяться обговорення зі здобувачами 
пропозицій щодо переліку та змісту вибіркових дисциплін, впровадження нових форм та методів навчання 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/vityagi-z-protokoliv-zasidannya-kafedr/). 
Актив студентів (Цимбал О. С., Вєлькін Б. О., Тукало К. Ю., Борщова В. Є.) представляє інтереси здобувачів; староста 
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групи, голова студентської профспілки ФЕУ Коваленко М. П. є членом дорадчих та робочих органів університету, у 
тому числі Вченої ради факультету. 
За результатами опитувань та обговорень робочою групою вносяться зміни до змісту і структури ОП, 
наповнюваності програм дисциплін, що надає можливість розширеного оволодіння найбільш значущими 
компетентностями та покращення отриманих програмних результатів. Так, у 2019–2020 навчальному році за 
ініціативою студентів було переглянуто перелік обов’язкових і вибіркових освітніх компонентів, а саме: 
впроваджено навчальні дисципліни «Психологія управління та лідерство», «Технології коучингу в мотиваційному 
менеджменті», що надасть змогу здобувачам освіти досягати більш високого рівня фахової підготовки

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

Згідно з Положенням про студентське самоврядування КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/polog_stud_samovr.doc), члени Студентської ради мають право вносити 
пропозиції щодо змісту ОП, навчальних планів та програм дисциплін. Процедура збору інформації передбачає 
проведення анкетування студентів щодо вибіркових освітніх компонентів на сайті кафедри: 
http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/yakist-osvitnoї-diyalnosti/. Для ознайомлення з альтернативами вибору 
сформований каталог дисциплін http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/katalog-variativnih-discziplin-za-osv/.
За результатами опитування кафедрою проводяться обговорення, семінари, круглі столи, в яких беруть участь 
представники студентського активу (Коваленко М. П, Вєлькін Б. О, Борщова В. Є, Тукало К. Ю.), які здійснюють 
моніторинг змін ОП і висловлюють бачення студентської спільноти щодо якості освітнього процесу.
Члени студентського самоврядування входять до складу вченої ради університету, факультету, приймають участь у 
процесі формування внутрішнього забезпечення ОП, мають право вносити необхідні зміни, формувати подальшу 
стратегію розвитку ОП.

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

Кафедра менеджменту співпрацює з роботодавцями, які безпосередньо та через свої об’єднання приймають участь в 
удосконаленні освітніх компонентів ОП. Зокрема, це провідні підприємства, установи Кременчуцького регіону: ПАТ 
«Крюківський вагонобудівний завод»,  ПАТ «Укртатнафта», ПрАТ «Кредмаш» та ГО «Кременчуцька міська 
організація роботодавців», ГО «Агенство розвитку територій міста Кременчука», що обумовлено орієнтацією ОП на 
ефективне управління (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/dogovori-pro-spivpraczyu-iz-zvo-ustanov/). 
Представники топ-менеджменту цих підприємств приймають участь в обговореннях, круглих столах щодо 
періодичного перегляду ОП (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/vityagi-z-protokoliv-zasidannya-kafedr/).
Пропозиції роботодавців щодо перегляду ОП отримуються шляхом інтерактивного опитування 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/gromadske-obgovorennya/). 
Так, за результатами анкетування та у процесі обговорення ОП роботодавцями було запропоновано внести до 
переліку обов’язкових і вибіркових освітніх компонентів такі дисципліни: «Управління розвитком регіону», 
«Економічна аналітика», «Управління технології професійної діяльності менеджера», «Управління соціально-
економічною політикою регіонів» з метою розширення сфер діяльності здобувачів, покращення рівня набутих 
компетентностей.

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

На рівні університету функціонує відділ сприяння працевлаштуванню та практичної підготовки, завданнями якого є 
практична підготовка студентів до виходу на сучасний ринок праці, моніторинг кар'єрного шляху випускників 
(http://www.kdu.edu.ua/new/pracevlasht.php).
Збирання інформації щодо працевлаштування випускників ОП здійснюється шляхом особистісної комунікаційної 
взаємодії з кураторами груп, які на засіданнях кафедри доводять до загального відома дані стосовно їх професійної 
діяльності. На сайті кафедри розміщено інформацію для здобувачів щодо актуальних вакансій, партнерів-
роботодавців, якою можна скористатися з метою працевлаштування (http://1862001.sdasava.web.hosting-
test.net/spriyannya-praczevlashtuvannyu/).
Кафедрою організовуються зустрічі випускників (2018, 2019 років) для обговорення з викладачами знань та 
навичок, які були для них найбільш корисними, необхідними в процесі працевлаштування. Ними вносяться 
пропозиції щодо покращення змісту освітніх компонентів ОП, внесення спеціальних компетентностей, необхідних 
для кар'єрного зростання (витяг з протоколу № 2 від 20.03.2018 року, витяг з протоколу № 3 від 07.05.2019 року) 
(http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/vityagi-z-protokoliv-zasidannya-kafedr). Під час перегляду ОП вся зібрана 
інформація враховується робочою групою при внесенні змін.

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?

У КрНУ діє система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішня система 
забезпечення якості) (http://www.kdu.edu.ua/Documents/sistema_zabespechennya_yakosty.pdf), однією з функцій 
якої є виявлення недоліків в ОП і освітній діяльності. 
Як недолік ОП 2017–2018 років можна зазначити, що форми і методи навчання на ОП неповною мірою дозволяють 
забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft scills), що було враховано в модернізованих 
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ОП 2019–2020 років за рахунок впровадження навчальних дисциплін «Соціальна політика та формування 
здорового способу життя», «Інтеграційні процеси та соціальна консолідація суспільства».
При формуванні освітніх компонент в ОП 2019–2020 років було враховано пункти наказу № 31–1 від 25 лютого 2019 
року (https://drive.google.com/file/d/11LJo3V_yvSP7VvcUMNIZAp0PbIM9C4p6/view) щодо усунення зауважень в 
назвах і змісті дисциплін ОП 2017–2018 років, які базувалися на Галузевому стандарті вищої освіти України ГСВОУ 
спеціальності 6.030601 «Менеджмент» 2012 року.
Деякі викладачі, що забезпечують ОП «Менеджмент», мали недостатню кількість публікацій у фахових виданнях за 
профілем дисципліни, що було ними враховано і виправлено.
В освітній діяльності з реалізації ОП було враховано як вимоги внутрішньої системи забезпечення якості КрНУ імені 
Михайла Остроградського, так і вітчизняний, закордонний досвід провідних університетів та рекомендації 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (https://naqa.gov.ua/).

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?

На підставі акредитації ОКР магістра, рішення ДАК від 10.03.2011, протокол № 86 (наказ МОНМС України від 31.03. 
2011 № 764-Л) (http://www.kdu.edu.ua/Sertificate/Sert_bac/073_sert_bac.jpg) термін дії сертифіката про акредитацію 
за рівнем бакалавр спеціальності «Менеджмент» було автоматично подовжено до 01 липня 2021 року, тому при 
удосконаленні ОП були враховані зауваження та пропозиції саме акредитації ОКР магістра. 
Так, на пропозицію експертної комісії щодо продовження модернізації спеціалізованих лабораторій кафедри 
менеджменту сучасним обладнанням було встановлено в ауд. 5304 ноутбук Asus X51L, проектор Epson EB-E001 
(V11Н839240), проекційний екран LOGAN PRM3, в ауд. 5307 ноутбук Aser Aspire 3 A315-42, проектор Epson EB-E001 
(V11Н839240) та проекційний екран LOGAN PRM3.  
На рекомендацію експертної комісії поширити зв’язки випускової кафедри з підприємствами, організаціями та 
науковими закладами було налагоджено співпрацю з ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «Крюківський вагонобудівний 
завод», ПрАТ «Кредмаш», ГО «Кременчуцька міська організація роботодавців», КП «Інститут розвитку 
Кременчука», Управлінням у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. 
Щодо інтенсивного впровадження технології онлайн освіти, тестів та відкритих курсів лекцій, то за період 2018–
2020 рр. у систему Moodle було наповнено дистанційні курси з 50 навчальних дисциплін 
(http://krnu.org/course/index.php?categoryid=23&browse=courses&perpage=20&page=2).
Недостатню кількість годин (3 тижні) на практичну підготовку студентів ОП 2019–2020 років компенсовано 
співпрацею на безкоштовній основі з провідними підприємствами та організаціями різних форм власності у вигляді 
екскурсій, круглих столів та семінарів (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/dogovori-pro-spivpraczyu-iz-zvo-
ustanov/, http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/vityagi-z-protokoliv-zasidannya-kafedr/).
На зауваження щодо недостатнього врахування результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти, 
було розроблено Порядок визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти в 
Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.doc), який регламентує алгоритм проведення даної  процедури для усіх 
учасників освітнього процесу. Практики застосування вказаної процедури  на ОП «Менеджмент» ОС «Бакалавр» 
відсутні.

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

Згідно з Системою забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішня система забезпечення 
якості) КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/Documents/sistema_zabespechennya_yakosty.pdf), процедурами залучення 
учасників академічної спільноти є: здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм НПП, 
представниками підприємств, здобувачами; забезпечення ресурсами для більшої ефективності організації 
освітнього процесу; надання доступу до інформаційних баз даних; виявлення академічного плагіату у наукових 
працях викладачів та студентів. 
Робоча група ОП здійснює процес оцінювання якості з боку академічної спільноти шляхом проведення публічних 
обговорень, зустрічей з метою урахування пропозицій, узгодження компетентностей, програмних результатів 
навчання. Оцінювання освітньої та наукової діяльності викладачів кафедри відбувається з використанням 
підсистеми рейтингового ранжування, з точки зору здобувачів – шляхом проведення анонімного інтерактивного 
опитування (http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/yakist-osvitnoї-diyalnosti/). Оприлюднення результатів 
проведеного оцінювання після обговорень на засіданнях кафедри, вченої ради факультету, університету 
здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на сайті.

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

Відповідальність за здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освіти розподілена між структурними 
підрозділами КрНУ відповідно до Системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
(внутрішня система забезпечення якості) (http://www.kdu.edu.ua/Documents/sistema_zabespechennya_yakosty.pdf) 
наступним чином:
– проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, науково-методична рада Університету, науково-методичні 
комісії та вчені ради факультетів, випускові кафедри – відповідають за удосконалення навчальних програм, 
підвищення якості методичного забезпечення дисциплін; 
– перший проректор, вчені ради факультетів, постійна комісія вченої ради з кадрових питань, відділ кадрів, 
юридичний відділ – діяльність спрямована на підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і 
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забезпечення їх вмотивованості до розвитку культури та якості викладання, удосконалення фахової майстерності та 
методів викладання, підвищення рівня об’єктивності оцінювання;
– студентський профком, студентська рада, профспілка, кафедра менеджменту – установлення зворотних зв’язків 
між учасниками навчального процесу;
– проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій, науково-методичний центр з нормативно-
правового забезпечення навчального процесу, факультет, кафедра – самооцінка ефективності діяльності щодо 
забезпечення якості освіти.
Наведені структурні підрозділи взаємодіють між собою в процесі контролю внутрішнього забезпечення якості 
освіти.

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?

Регулювання прав та обов’язків учасників освітнього процесу визначається відповідно до наступних нормативних 
документів: Закон України про вищу освіту, Статут, Колективний договір, Положення про факультет (інститут), 
Положення про організацію освітнього процесу в КрНУ, Правила внутрішнього розпорядку, Порядок формування 
рейтингу успішності студентів КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/norm_doc_krnu.php).
Усі зазначені документи знаходяться на сайті університету у вільному доступі. Куратори академічних груп після 
зарахування студентів інформують їх щодо прав та обов’язків під час навчання, а також про те, якими документами 
регламентуються відносини учасників освітнього процесу.
Впровадження нових норм або внесення змін до існуючих актів проголошується на засіданнях НПП та органів 
студентського самоврядування і доводиться до відома всіх учасників.

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

http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/gromadske-obgovorennya/

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

http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/katalog-opp/

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП є:
– актуальність підготовки здобувачів відповідно до сучасних тенденцій розвитку регіонального ринку праці;
– формування компетентностей, що набувають все більшої потреби з точки зору роботодавців і перспектив 
працевлаштування;
– академічний потенціал кафедри менеджменту, що підтверджується науковими здобутками, освітнім досвідом та 
постійним підвищенням кваліфікації викладачів шляхом стажування, апробації наукових досліджень на 
конференціях, форумах, у процесі міжнародної співпраці з іншими ЗВО;
– широкий перелік вибіркових освітніх компонентів ОП, що дає можливість студентам сформувати план навчання 
згідно пріоритетів професійної підготовки;
– участь здобувачів у науковій роботі кафедри через діяльність наукових гуртків, а саме: «Теорії менеджменту та 
принципи управління в соціально-економічних системах», «Організаційно-економічне забезпечення системи 
управління конкурентоспроможністю підприємств регіону», «Регіональні аспекти управління соціально-
економічною політикою на сучасному етапі розвитку»; «Управлінські технології стратегічного планування та 
формування інноваційного потенціалу»;
– тісна співпраця з провідними роботодавцями Кременчуцького регіону – ПАТ «Крюківський вагонобудівний 
завод»,  ПАТ «Укртатнафта», ПрАТ «Кредмаш», об’єднання ГО «Кременчуцька міська організація роботодавців», 
Громадська організація «Агенство розвитку територій міста Кременчука»;
– можливість участі викладачів та здобувачів у програмах академічної мобільності в університетах інших країн.
Слабкі сторони ОП:
– обмежена кількість варіативних дисциплін, що не дозволяє врахувати усі пропозиції стейкхолдерів;
– недостатній обсяг викладання дисциплін професійної підготовки іноземною мовою;
– відсутність дуальної форми навчання за освітньою програмою «Менеджмент»;
– недостатній рівень міжнародної мобільності студентів.

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

Упродовж найближчих 3 років перспективи розвитку ОП «Менеджмент» є:
– розширення співпраці з фахівцями-практиками щодо участі в навчальному процесі за ОП «Менеджмент»;
– регулярний моніторинг та оновлення змісту освітньої програми та навчально-методичного забезпечення з 
урахуванням кон’юнктури регіонального ринку та запитів стейкхолдерів;
– запровадження дуальної форми навчання з урахуванням розробки процедур та практичної апробації на освітній в 
навчальному процесі;
– використання інноваційних методик викладання з активним залученням здобувачів у вигляді інтерактивних 
ділових ігор, тренінгів, кейсів;
– збільшення кількості навчальних дисциплін з викладанням іноземною мовою;
– сприяння поширенню досвіду неформальної освіти серед здобувачів з метою отримання додаткових професійних 
та соціальних навичок;
– модернізація інформаційних технологій та розширення використання Інтернет-ресурсів під час організації 
навчального процесу;
– стимулювання здобувачів до організації процесу колективного розв'язання проблемних питань під час їх 
самостійної, навчальної та науково-дослідної діяльності;
– розширення публічної презентації наукових досліджень науково-педагогічних працівників та здобувачів освітньої 
програми;
– активізація міжнародної мобільності здобувачів вищої освіти шляхом залучення до міжнародних програм та 
проєктів;
– збільшення напрямків співробітництва зі спорідненими ЗВО інших країн для обміну досвідом і впровадженню 
сучасних інструментів в освіті.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Загірняк Михайло Васильович

Дата: 14.02.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

Управління розвитком 
регіону

навчальна 
дисципліна

Силабус УРР.pdf UFMCGBomSuDboZ
mXJrCHX7JCzVpZx
ymIVMFGDJ7gMkQ

=

Аудиторія кафедри 
менеджменту №5304, 75 м2. 
Мультимедійний комплекс: 
Ноутбук Asus X51L (X51L-
C550SCCDWW) 2017 p., China 
(15.4" WXGA Glare / Cel M550 
(2.0GHz) / 2Gb / 160Gb / DVD 
Super Multi / WiFi / Free DOS / 
2.8kg) Windows 10, 
(корпаративна ліцензія) MS 
Office 365, Мультимедійний 
проектор Epson EB-E001 White 
(V11H839240) 2019 p. Екран для 
мультимедійного проектора 
Logan PRM3 Комп’ютерний клас: 
практичні заняття №5307 (S= 
69,6 м2) Ноутбук Acer Aspire 3 
A315-53G (NX.H1AEU.006) 
Obsidian Black, 2019 p., China. 
Windows 10, (корпаративна 
ліцензія), MSOffice (XP) (Екран 
15.6" (1920x1080) Full HD, 
матовый / Intel Core i3-8130U (2.2 
- 3.4 ГГц) / RAM 8 ГБ / HDD 1 ТБ / 
nVidia GeForce MX130, 2 ГБ / без 
ОД / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-
камера / 2.1 кг) К Celeron (R) CPU 
2.2 ГГц (0.99 ГБ ОЗУ (Windows 
XP)) – 8 шт. ПК Dell 790 – 2 шт. 
(SFF/ Intel Core i3/3.30 Ghz/RAM 
4Gb DDR3 /HDD 250gb) Монитор 
Samsung SyncMaster 720N 17" 
Мультимедійний проектор Epson 
EB-E001 White (V11H839240) 2019 
p. Екран для мультимедійного 
проектора Logan PRM3 Плакати, 
таблиці стенди. Zoom – сервіс 
онлайн –конференцій та 
відеозв’язок

Інтеграційні процеси 
та соціальна 
консолідація 
суспільства

навчальна 
дисципліна

Силабус ІПСКС.pdf 4n572uPXdu6ZII/9
W0zAl76+BV6R5Xe

SAmjanEhaVNA=

Аудиторія кафедри 
менеджменту, №5304, 75 м2. 
Мультимедійний комплекс: 
Ноутбук Asus X51L (X51L-
C550SCCDWW) 2017 p., China 
(15.4" WXGA Glare / Cel M550 
(2.0GHz) / 2Gb / 160Gb / DVD 
Super Multi / WiFi / Free DOS / 
2.8kg) Windows 10, 
(корпаративна ліцензія) MSOffice 
(XP), Мультимедійний проектор 
Epson EB-E001 White 
(V11H839240) 2019 p. Екран для 
мультимедійного проектора 
Logan PRM3. Zoom – сервіс 
онлайн –конференцій та 
відеозв’язок

Кваліфікаційна робота 
, захист 
кваліфікаційної  
роботи

підсумкова 
атестація

МВ Випускна 
робота 

бакалавр.pdf

LlbClbcxqbAeiQt6r6t
S6lT1TsNLhCpS11J9S

/F92rg=

Аудиторія кафедри 
менеджменту, №5304, 75 м2. 
Ноутбук Asus X51L (X51L-
C550SCCDWW) 2017 p., China 
(15.4" WXGA Glare / Cel M550 
(2.0GHz) / 2Gb / 160Gb / DVD 
Super Multi / WiFi / Free DOS / 
2.8kg) Windows 10, 
(корпоративна ліцензія)  MSOffice 
(XP), Мультимедійний проектор 
Epson EB-E001 White 



(V11H839240) 2019 p. Екран для 
мультимедійного проектора 
Logan PRM3 Плакати, таблиці 
стенди. Zoom – сервіс онлайн –
конференцій та відеозв’язок

Комплексна практика 
з фаху

практика Практика 4 курс 
МН_2019.pdf

9lJ5g61235jhCoGzyIj
TMF9SVw+2W7ukVr

xF1GfPFqM=

Аудиторія кафедри 
менеджменту, №5304, 75 м2. 
Ноутбук Asus X51L (X51L-
C550SCCDWW) 2017 p., China 
(15.4" WXGA Glare / Cel M550 
(2.0GHz) / 2Gb / 160Gb / DVD 
Super Multi / WiFi / Free DOS / 
2.8kg) Windows 10, 
(корпоративна ліцензія)  MSOffice 
(XP), Мультимедійний проектор 
Epson EB-E001 White 
(V11H839240) 2019 p. Екран для 
мультимедійного проектора 
Logan PRM3 Плакати, таблиці 
стенди. Zoom – сервіс онлайн –
конференцій та відеозв’язок

Обгрунтування 
господарських рішень 
та оцінювання ризиків

навчальна 
дисципліна

Силабус ОГРОР.pdf rZIDCLZBI+YCrnW
US0DEO0uzyjTRKW

C4XN8jU2Yb1v0=

Аудиторія кафедри економіки, 
№5408, 60 м2. Програмне 
забезпечення: OC Windows XP 
Professional (корпоративна 
ліцензія); Web-браузер Google 
Chrome; Пакет Apache OpenOffice 
4.1.7 (GNU), 21.11.19. Комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання: 
Нетбук ASUS E202S, 2015 p., 
China, Лазерний принтер HP 
P1005, 2018 p., - 1 шт. 
Мультимедійний проектор 
InFocus w260, 2018 p., - 1 
шт.;Екран  для мультимедійного 
проектора– 1 шт.  Zoom – сервіс 
онлайн –конференцій та 
відеозв’язок

Інноваційний 
менеджмент

курсова робота 
(проект)

Інноваційний 
менеджмент 

КР.pdf

f+kKcHtoe3Mmu2H
3kCrdu00aXH8OyW

isy3m1sclNS3Y=

Аудиторії кафедри 
менеджменту, №5304, 75 м2. 
Мультимедійний комплекс: 
Ноутбук Asus X51L (X51L-
C550SCCDWW) 2017 p., China. 
(15.4" WXGA Glare / Cel M550 
(2.0GHz) / 2Gb / 160Gb / DVD 
Super Multi / WiFi / Free DOS 
/2.8kg) Windows 10, 
(корпоративна ліцензія)  MSOffice 
(XP), Мультимедійний проектор 
Epson EB-E001 White 
(V11H839240) 2019 p Екран для 
мультимедійного проектора 
Logan PRM3 Комп’ютерний клас: 
практичні заняття №5307, 69,6 
м2 Ноутбук Acer Aspire 3 A315-
53G (NX.H1AEU.006) Obsidian 
Black, 2019 p., China. Windows 10, 
(корпоративна ліцензія), MS 
Office 365 (Екран 15.6" (1920x1080) 
Full HD, матовий / Intel Core i3-
8130U (2.2 - 3.4 ГГц) / RAM 8 ГБ / 
HDD 1 ТБ / nVidia GeForce MX130, 
2 ГБ / без ОД / LAN / Wi-Fi / 
Bluetooth / веб-камера / 2.1 кг). 
ПК Celeron (R) CPU 2.2 ГГц (0.99 
ГБ ОЗУ (Windows XP)) – 8 шт. 
ПК Dell 790 – 2 шт. (SFF/ Intel 
Core i3/3.30 Ghz/RAM 4Gb DDR3 
/HDD 250gb). Монітор Samsung 
SyncMaster 720N 17" 
Мультимедійний проектор Epson 
EB-E001 White (V11H839240) 2019 
p. Екран для мультимедійного 
проектора Logan PRM3 Плакати, 
таблиці стенди. Zoom – сервіс 
онлайн –конференцій та 
відеозв’язок



Інноваційний 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

Силабус IМ.pdf obk770CG5bioDIvye
w/QHT+mSJLfw5zD

UMOG6vz/d+U=

Аудиторії кафедри 
менеджменту, №5304, 75 м2. 
Мультимедійний комплекс: 
Ноутбук Asus X51L (X51L-
C550SCCDWW) 2017 p., China. 
(15.4" WXGA Glare / Cel M550 
(2.0GHz) / 2Gb / 160Gb / DVD 
Super Multi / WiFi / Free DOS 
/2.8kg) Windows 10, 
(корпоративна ліцензія)  MSOffice 
(XP), Мультимедійний проектор 
Epson EB-E001 White 
(V11H839240) 2019 p Екран для 
мультимедійного проектора 
Logan PRM3 Комп’ютерний клас: 
практичні заняття №5307, 69,6 
м2 Ноутбук Acer Aspire 3 A315-
53G (NX.H1AEU.006) Obsidian 
Black, 2019 p., China. Windows 10, 
(корпоративна ліцензія), MS 
Office 365 (Екран 15.6" (1920x1080) 
Full HD, матовий / Intel Core i3-
8130U (2.2 - 3.4 ГГц) / RAM 8 ГБ / 
HDD 1 ТБ / nVidia GeForce MX130, 
2 ГБ / без ОД / LAN / Wi-Fi / 
Bluetooth / веб-камера / 2.1 кг). 
ПК Celeron (R) CPU 2.2 ГГц (0.99 
ГБ ОЗУ (Windows XP)) – 8 шт. 
ПК Dell 790 – 2 шт. (SFF/ Intel 
Core i3/3.30 Ghz/RAM 4Gb DDR3 
/HDD 250gb). Монітор Samsung 
SyncMaster 720N 17" 
Мультимедійний проектор Epson 
EB-E001 White (V11H839240) 2019 
p. Екран для мультимедійного 
проектора Logan PRM3. 
Плакати, таблиці стенди. Zoom 
– сервіс онлайн –конференцій та 
відеозв’язок

Психологія 
управління та 
лідерство

навчальна 
дисципліна

Силабус ПУЛ.pdf 6BNGuHHtGmdcvA
Gysj1oq9aicdNfRKM

MErzU8ZqV1SQ=

Аудиторія кафедри 
менеджменту, №5304, 75 м2. 
Мультимедійний комплекс: 
Ноутбук Asus X51L (X51L-
C550SCCDWW) 2017 p., China 
(15.4" WXGA Glare / Cel M550 
(2.0GHz) / 2Gb / 160Gb / DVD 
Super Multi / WiFi / Free DOS / 
2.8kg) Windows 10 (корпоративна 
ліцензія) MSOffice (XP). 
Мультимедійний проектор Epson 
EB-E001 White (V11H839240) 2019 
p. Екран для мультимедійного 
проектора Logan PRM3. Zoom – 
сервіс онлайн –конференцій та 
відеозв’язок

Організація наукових 
досліджень та наукова 
етика

навчальна 
дисципліна

Силабус 
ОНДНЕ.pdf

zAEN4GNTr/EQxHG
Ez4t9C/MIyP26t3AP

J6z9w2d6vaU=

Аудиторія кафедри 
менеджменту, №5304, 75 м2. 
Мультимедійний комплекс: 
Ноутбук Asus X51L (X51L-
C550SCCDWW) 2017 p., China 
(15.4" WXGA Glare / Cel M550 
(2.0GHz) / 2Gb / 160Gb / DVD 
Super Multi / WiFi / Free DOS / 
2.8kg) Windows 10 (корпоративна 
ліцензія) MSOffice (XP), 
Мультимедійний проектор Epson 
EB-E001 White (V11H839240) 2019 
p. Екран для мультимедійного 
проектора Logan PRM3. 
Плакати, таблиці стенди. Zoom 
– сервіс онлайн –конференцій та 
відеозв’язок

Організація та 
планування діяльності 
підприємств

курсова робота 
(проект)

Організація та 
планування 
діяльності 

підприємств КР.pdf

2aPmapYVUd2k1hn
Gk62LrkPwLhLg8hp

IyNQ/Mjm1NDA=

Аудиторія кафедри 
менеджменту, №5307, 69,6 м2. 
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-53G 
(NX.H1AEU.006) Obsidian Black, 
2019 p., China. Windows 10, 
(корпоративна ліцензія), MS 



Office 365 (Екран 15.6" (1920x1080) 
Full HD, матовий / Intel Core i3-
8130U (2.2 - 3.4 ГГц) / RAM 8 ГБ / 
HDD 1 ТБ / nVidia GeForce MX130, 
2 ГБ / без ОД / LAN / Wi-Fi / 
Bluetooth / веб-камера / 2.1 кг)
ПК Celeron (R) CPU 2.2 ГГц (0.99 
ГБ ОЗУ (Windows XP)) – 8 шт. 
ПК Dell 790 – 2 шт. (SFF/ Intel 
Core i3/3.30 Ghz/RAM 4Gb DDR3 
/HDD 250gb). Монітор Samsung 
SyncMaster 720N 17" 
Мультимедійний проектор Epson 
EB-E001 White (V11H839240) 2019 
p. Екран для мультимедійного 
проектора Logan PRM3. Zoom – 
сервіс онлайн –конференцій та 
відеозв’язок 

Організація та 
планування діяльності 
підприємств

навчальна 
дисципліна

Силабус ОПДП.pdf SSQ78aGlS8ydikubI
XkTa4r4M2uNAsrDk

/60y5E46bk=

Аудиторія кафедри 
менеджменту, №5307, 69,6 м2. 
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-53G 
(NX.H1AEU.006) Obsidian Black, 
2019 p., China. Windows 10, 
(корпоративна ліцензія), MS 
Office 365 (Екран 15.6" (1920x1080) 
Full HD, матовий / Intel Core i3-
8130U (2.2 - 3.4 ГГц) / RAM 8 ГБ / 
HDD 1 ТБ / nVidia GeForce MX130, 
2 ГБ / без ОД / LAN / Wi-Fi / 
Bluetooth / веб-камера / 2.1 кг)
ПК Celeron (R) CPU 2.2 ГГц (0.99 
ГБ ОЗУ (Windows XP)) – 8 шт. 
ПК Dell 790 – 2 шт. (SFF/ Intel 
Core i3/3.30 Ghz/RAM 4Gb DDR3 
/HDD 250gb). Монітор Samsung 
SyncMaster 720N 17" 
Мультимедійний проектор Epson 
EB-E001 White (V11H839240) 2019 
p. Екран для мультимедійного 
проектора Logan PRM3. Zoom – 
сервіс онлайн –конференцій та 
відеозв’язок 

Бухгалтерський облік, 
управлінська та 
фінансова звітність

навчальна 
дисципліна

Силабус БОУФЗ.pdf 30MMnl8RhiZGf+p
M+bFr04vLAmqYSjt
8EXMYUOyL++Q=

Аудиторія кафедри обліку і 
фінансів, №5308, 72 м2. Комплекс 
комп’ютеризованих місць:9 ПК 
(Win XP, ROM 512 mb, RAM 75 gb, 
Microsoft Office),1 ПК (Win XP, 
ROM 512mb, Microsoft Office). 
Zoom – сервіс онлайн –
конференцій та відеозв’язок

Соціальна політика та 
формування 
здорового способу 
життя

навчальна 
дисципліна

Силабус 
СПФЗСЖ.pdf

1zzMubR0EYXu45ev
7Lx7GzilkvCmiRlKJY

rMWMSiPLc=

Аудиторія кафедри бізнес 
адміністрування, маркетингу 
та туризму, №5505, 
46,4 м2. Проектор Acer HV532-
1шт, ноутбук, екран ELITE 
SCREENS -1шт, доступ до 
інтернету, office 365. Zoom – 
сервіс онлайн –конференцій та 
відеозв’язок

HR-менеджмент навчальна 
дисципліна

Силабус HR.pdf dM0+w3SppeJhFY2
vvA3lpesHBup416qG

AFVP2DCKEkY=

Аудиторія кафедри 
менеджменту №5304, 75 м2. 
Мультимедійний комплекс: 
Ноутбук Asus X51L (X51L-
C550SCCDWW) 2017 p., China. 
(15.4" WXGA Glare / Cel M550 
(2.0GHz) / 2Gb / 160Gb / DVD 
Super Multi / WiFi / Free DOS / 
2.8kg) Windows 10, 
(корпоративна ліцензія) MS Office 
(XP), Мультимедійний проектор 
Epson EB-E001 White 
(V11H839240) 2019 p. Екран для 
мультимедійного проектора 
Logan PRM3 Плакати, таблиці 
стенди. Zoom – сервіс онлайн –
конференцій та відеозв’язок



Економічна аналітика навчальна 
дисципліна

Силабус ЕА.pdf Z6KOQDA1K1lfNWS
CTdxTnqZsiW2UivbS

2y/KpR18Or8=

Аудиторія кафедри економіки, 
№5406, 48 м2. 12 – АРМов в 
мережі Ethernet з доступом до 
InterNet Програмне забезпечення: 
Windows XP (корпоративна 
ліцензія), Web-браузер Google 
Chrome; Пакет Apache OpenOffice 
(GNU), 21.11.19; Програмний 
продукт MathLab 6.51, вільний 
доступ (30 дн.), Програмний 
продукт SageMath 9.0, вільний 
доступ, Програмний продукт 
Statgraphics Centurion XVI.1, 
навчальна версія. Програмний 
продукт CurveExpert 1.4., у 
вільному доступі; Комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання: 
ПК Intel Celeron(R) CPU 2,7 GHz  
RAM 500 MB – 6 шт.; ПК Intel 
Pentium(R) CPU 2,8 GHz  RAM 500 
MB – 2 шт.; Intel Pentium(R) 
DualCPU E2140 1,7 GHz  RAM 500 
MB – 1 шт.; ПК Intel Celeron(R) 
CPU 430 1,8 GHz  RAM 500 MB – 2 
шт.; Zoom – сервіс онлайн –
конференцій та відеозв’язок 

Фінанси навчальна 
дисципліна

Силабус ФІН.pdf v6YgI0wKMX69rtpO
zhJb0dd0F+Hb6Tk2

zKBocuo4X5A=

Аудиторія кафедри обліку і 
фінансів №5508, 72 м2. 
Мультимедійний комплекс: 
Персональний комп’ютер (Win 
XP, ROM 512 mb, RAM 75 gb, 
Microsoft Office), Мультимедійний 
проектор NEC. Zoom – сервіс 
онлайн –конференцій та 
відеозв’язок

Історія економічних 
вчень

навчальна 
дисципліна

Силабус ІЕВ.pdf K1roGwIPzXCHXIC8
0ysIycTXfTUyO3d+s

qHf87BzYC0=

Аудиторія кафедри обліку і 
фінансів, №5504, 47,8 м2. 
Комплекс комп’ютеризованих 
місць: 7 ПК (Win 7, ROM 4 gb, 
RAM 1000 gb, Microsoft Office 
2010),
ПК (Win XP, ROM 512 mb, RAM 75 
gb, Microsoft Office). Zoom - сервіс 
онлайн -конференцій та 
відеозв’язок

Менеджмент навчальна 
дисципліна

Силабус МЕН.pdf Ova/83WjIVezXjkKA
l4zcWt+B0YDiwASR

XTqUgRf1bs=

Аудиторія кафедри 
менеджменту, №5304, 75 м2. 
Ноутбук Asus X51L (X51L-
C550SCCDWW) 2017 p., China 
(15.4" WXGA Glare / Cel M550 
(2.0GHz) / 2Gb / 160Gb / DVD 
Super Multi / WiFi / Free DOS / 
2.8kg) Windows 10, 
(корпоративна ліцензія)  MSOffice 
(XP), Мультимедійний проектор 
Epson EB-E001 White 
(V11H839240) 2019 p. Екран для 
мультимедійного проектора 
Logan PRM3 Плакати, таблиці 
стенди. Zoom – сервіс онлайн –
конференцій та відеозв’язок

Маркетинг навчальна 
дисципліна

Силабус МАР.pdf y8v+gPSrF07r4ZHW
k0RDqLG3YhLXSBy

gHLO5YFkkG34=

Аудиторія кафедри бізнес 
адміністрування, маркетингу і 
туризму, №5505, 46,4 м2. 
Проектор Acer HV532-1шт, 
ноутбук, екран ELITE SCREENS -
1шт, доступ до інтернету, office 
365. Zoom – сервіс онлайн –
конференцій та відеозв’язок

Мікроекономіка та 
макроекономіка

навчальна 
дисципліна

Силабус ММ.pdf jfs88TiHmqbCtstIYK
pO2SGRflOs6M8wde

TA8jgUNCs=

Аудиторія кафедри обліку і 
фінансів, №5508, 72 м2. 
Мультимедійний комплекс: 
Персональний комп’ютер (Win 
XP, ROM 512 mb, RAM 75 gb, 
Microsoft Office), Мультимедійний 
проектор NEC. Zoom – сервіс 



онлайн –конференцій та 
відеозв’язок

Ринкові дослідження навчальна 
дисципліна

Силабус РД.pdf hUrF0WNSMmMIH
CnmvvZP5F1QcOv9O
00GxpppE9xvaRc=

Аудиторія кафедри бізнес 
адміністрування, маркетингу і 
туризму, №5505, 46,4 м2. 
Проектор Acer HV532-1шт, 
ноутбук, екран ELITE SCREENS -
1шт, доступ до інтернету, office 
365. Zoom – сервіс онлайн –
конференцій та відеозв’язок

Економіка суб'єктів 
господарювання

навчальна 
дисципліна

Силабус ЕСГ.pdf nxtCqU4v1y/V5uTO
NXKGYTldlKaa4JpO

yoFojKuI5Z4=

Аудиторія кафедри економіки № 
5405, 
60 м2 . Програмне забезпечення: 
OC Windows XP Professional 
(корпоративна ліцензія); Web-
браузер Google Chrome; Пакет 
Apache OpenOffice 4.1.7 (GNU), 
21.11.19. Комп’ютерне та 
мультимедійне обладнання: 
Нетбук ASUS E202S, 2015 p., 
China. Лазерний принтер HP 
P1005, 2018p., - 1 шт. 
Мультимедійний проектор 
InFocus w260, 2018p., - 1 шт.; 
Екран  для мультимедійного 
проектора– 1 шт. 
Zoom – сервіс онлайн –
конференцій та відеозв’язку

Комунікаційні 
технології

навчальна 
дисципліна

Силабус КТ.pdf mZsveatzm2hZJrR+z
KYn5vXN52RUZGKS

XlWHqfr0V8c=

Аудиторії кафедри 
менеджменту, №5307, 69,6 м2 
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-53G 
(NX.H1AEU.006) Obsidian Black, 
2019 p., China. Windows 10, 
(корпаративна ліцензія), MS 
Office 365 (Екран 15.6" (1920x1080) 
Full HD, матовый / Intel Core i3-
8130U (2.2 - 3.4 ГГц) / RAM 8 ГБ / 
HDD 1 ТБ / nVidia GeForce MX130, 
2 ГБ / без ОД / LAN / Wi-Fi / 
Bluetooth / веб-камера / 2.1 кг)
ПК Celeron (R) CPU 2.2 ГГц (0.99 
ГБ ОЗУ (Windows XP)) – 8 шт.
ПК Dell 790 – 2 шт.
(SFF/ Intel Core i3/3.30 Ghz/RAM 
4Gb DDR3 /HDD 250gb)
Монитор Samsung
SyncMaster 720N 17"
Мультимедійний проектор Epson 
EB-E001 White (V11H839240) 2019 
p.
Екран для мультимедійного 
проектора Logan PRM3. Zoom – 
сервіс онлайн –конференцій та 
відеозв’язку 

Основи 
підприємницької 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Силабус ОПД.pdf bi930mNy2M2tVAE
+6U7V41YxiMEd1UZ

kmpJv2IGsaKU=

Аудиторія кафедри економіки, № 
5408,
 60 м2. Програмне забезпечення: 
OC Windows XP Professional 
(корпоративна ліцензія), Web-
браузер Google Chrome; Пакет 
Apache OpenOffice 4.1.7 (GNU), 
21.11.19. Комп’ютерне та 
мультимедійне обладнання: 
Нетбук ASUS E202S, 2015 p., 
China. Лазерний принтер HP 
P1005, 2018p., - 1 шт. 
Мультимедійний проектор 
InFocus w260, 2018p., - 1 
шт.;Екран  для мультимедійного 
проектора– 1 шт.
Zoom – сервіс онлайн –
конференцій та відеозв’язку

Менеджмент курсова робота 
(проект)

Менеджмент 
КР.pdf

kEabaCGkUdPFsAi8l
gUfzifwofqFUA5TTk

CRdK9rfP4=

Аудиторія кафедри 
менеджменту, №5304, 75 м2. 
Ноутбук Asus X51L (X51L-
C550SCCDWW) 2017 p., China 



(15.4" WXGA Glare / Cel M550 
(2.0GHz) / 2Gb / 160Gb / DVD 
Super Multi / WiFi / Free DOS / 
2.8kg) Windows 10, 
(корпоративна ліцензія)  MSOffice 
(XP), Мультимедійний проектор 
Epson EB-E001 White 
(V11H839240) 2019 p. Екран для 
мультимедійного проектора 
Logan PRM3 Плакати, таблиці 
стенди. Zoom – сервіс онлайн –
конференцій та відеозв’язок

Інформаційні системи 
та технології

навчальна 
дисципліна

Силабус IСТ.pdf CgwCH76SqXffpqAU
JYo96hiC9Zt172pQ6

DzmXp7nWPE=

Аудиторія кафедри 
менеджменту, №5307, 69,6 м2. 
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-53G 
(NX.H1AEU.006) Obsidian Black, 
2019 p., China. Windows 10, 
(корпаративна ліцензія), MS 
Office 365 (Екран 15.6" (1920x1080) 
Full HD, матовый / Intel Core i3-
8130U (2.2 - 3.4 ГГц) / RAM 8 ГБ / 
HDD 1 ТБ / nVidia GeForce MX130, 
2 ГБ / без ОД / LAN / Wi-Fi / 
Bluetooth / веб-камера / 2.1 кг)
ПК Celeron (R) CPU 2.2 ГГц (0.99 
ГБ ОЗУ (Windows XP)) – 8 шт. 
ПК Dell 790 – 2 шт. SFF/ Intel 
Core i3/3.30 Ghz/RAM 4Gb DDR3 
/HDD 250gb) Монитор Samsung 
720N 17" Мультимедійний 
проектор Epson EB-E001 White 
(V11H839240) 2019 p. Екран для 
мультимедійного проектора 
Logan PRM3. Zoom - сервіс онлайн 
-конференцій та відеозв’язок 

Ділова українська 
мова та академічне 
письмо

навчальна 
дисципліна

Силабус 
ДУМАП.pdf

6Q3SoZEyC2kaD0tX
fwLkRhdk28LAJfBz9

epd3Y9hUpE=

Аудиторія кафедри 
гуманітарних наук, культури і 
мистецтва, №3305, 34,5 м2. 
Проектор EPSON EB-1776W 
(V11H476040) Проекційний екран 
BRATECK PEBX128 Ноутбук Asus 
X555U Мультимедійний монітор 
Dell UltraSharp | UZ2715H. Zoom - 
сервіс онлайн -конференцій та 
відеозв’язок

Вища математика навчальна 
дисципліна

Cилабус ВМ.pdf yIhH1d0FISRn1bvbT
2N8SmNFZwXJIV0

PMIlrkbquWlw=

Аудиторія кафедри інформатики 
і вищої математики, № 2412, 100 
м2. Мультимедійний комплекс: 
проектор EPSON EB-S72– 1 шт. 
проекційний екран SOPARJUNIOR 
мобільний 95 – 1 шт. 
мультимедійний монітор 
DellUltraSharp UZ2715H – 1 шт 
Плакати, таблиці, стенди 

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

Силабус ІМПС.pdf PjYn6BnA6KBlriGsU
SQCG3FxHeZuuPPal

FR00EoBaOo=

Аудиторія кафедри філології та 
видавничої справи, №7412, 44,6 
м2 Мультимедійний комплекс – 1 
шт., персональні комп‘ютери – 7 
шт. Проектор EPSON EB-1776W 
(V11H476040) Проекційний екран 
BRATECK PEBX128. 
Мультимедійний монітор Dell 
UltraSharp UZ2715H ПК Celeron 
800 MГц, 512 Мb ОЗУ. Zoom - 
сервіс онлайн -конференцій та 
відеозв’язок

Українознавство навчальна 
дисципліна

Силабус УКР.pdf OPwVoeBXxDn5y43z
reXxOqOrIc/oT4UX

RkSNM/YLygE=

Аудиторія кафедри 
гуманітарних наук, культури і 
мистецтва, № 3305, 34,5 м 2. 
Проектор EPSON EB-1776W 
(V11H476040) Проекційний екран 
BRATECK PEBX128. 
Мультимедійний монітор Dell 
UltraSharp | UZ2715 Телевізор 
AKAI UA 32 DM 1100, колонки та 
сабвуфер SVEN MS – 320U, 



комп’ютер персональний Intel 
Pentium; цикл документальних 
фільмів «Невідома Україна. 
Нариси нашої історії»; 
методичні матеріали з 
дисципліни. Zoom - сервіс онлайн -
конференцій та відеозв’язок

Правове регулювання 
суспільних відносин в 
Україні

навчальна 
дисципліна

Силабус ПРСВУ.pdf GQ9C8vk7m46krpT
wEcI0PtrmkeWOohg

sM/6tJuoiosE=

Аудиторія кафедри галузевих 
юридичних наук, №1316, 32,2 м2. 
Телевізор Prestigio, 55” - 1 шт. 
Ноутбук DELL Програмне 
забезпечення: Windows XP, Web-
браузер, Google Chrome, Zoom - 
сервіс онлайн -конференцій та 
відеозв’язок 

Філософія навчальна 
дисципліна

Силабус ФІЛ.pdf 3rB29igwpe8Pf2w3n
RopNgWop7peaHx8I

Pe7evyhE60=

Аудиторія кафедри психології, 
педагогіки та філософії № 1514;
81,2 м2. Ноутбук Acer Travel Mate 
2413 – 1 шт., мультимедійний 
проектор Sonic– 1 шт., екран 
Logan PRT1– 1 шт., колонки 
Maxxtro– 1 шт. Zoom – сервіс 
онлайн –конференцій та 
відеозв’язку

 
* 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

193427 Маслак 
Ольга 
Іванівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки і 
управління

Диплом 
доктора наук 
ДД 009485, 

виданий 
31.05.2011, 

Атестат 
доцента ДЦ 

003408, 
виданий 

18.10.2001, 
Атестат 

професора 
12ПP 007672, 

виданий 
17.02.2012

30 Економічна 
аналітика

Дніпропетровський 
державний 
університет, 1990 р., 
історія, історик, 
викладач історії і 
суспільствознавства
Кременчуцький 
державний 
політехнічний 
інститут, 2000 р., 
менеджмент 
організацій; 
менеджер-економіст;
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 2015 
р., комп’ютерні 
системи та мережі, 
інженер з 
комп’ютерних систем
Академік Академії 
економічних наук 
України (№ 753 від 
11.05.2012)

1. Публікації:
- наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 



Core Collection:
1. Маслак О.І., Гришко 
Н.Є., Маслак М.В., 
Пирогов Д.Л. 
Information analytical 
provision in formation 
of innovational projects 
portfolio of enterprises 
in the context of safety-
oriented management. 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. 
2020. №2 (33). С. 205-
214. URL: 
http://fkd.org.ua/articl
e/view/206610/207496 
(Web of Science)
2. Maslak О., Grishko 
N., Maslak M., 
Shevchuk  Yu. Tool 
development for the 
assessment of the 
favorable environment 
in the framework of the 
investment policy 
formation for the 
electrotechnical 
industry enterprises. 
25th IEEE 
International 
Conference on 
PROBLEMS OF 
AUTOMATED 
ELECTRIC DRIVE. 
Theory and practice. 
September 21-25, 2020, 
Kremenchuk, Ukraine. 
URL: 
http://web.kpi.kharkov.
ua/eeau/en/paep2020
_en/ (Scopus)
3. Maslak О., Danylko 
V., Skliar M.  
Automation and 
digitalization of quality 
cost management of 
power engineering 
enterprises. 25th IEEE 
International 
Conference on 
PROBLEMS OF 
AUTOMATED 
ELECTRIC DRIVE. 
Theory and practice. 
September 21-25, 2020, 
Kremenchuk, Ukraine. 
URL: 
http://web.kpi.kharkov.
ua/eeau/en/paep2020
_en/ (Scopus)
4. Maslak О., 
Sokurenko Р., Grishko 
N., Maslak М. 
Formation of a 
marketing support 
complex for an export-
oriented enterprise in 
conditions of risk and 
uncertainty. SHS Web 
of Conferences. 
Innovative Economic 
Symposium 2018 
Milestones and Trends 
of World Economy 
(IES2018). 61, 01014 
(2019). URL:  
https://doi.org/10.1051
/ shsconf/20196101014 
(Web of Science)
5. Maslak О., Grishko 



N., Ishchenko S., 
Maslak M. Export-
oriented enterprise 
development of the 
electrotechnical 
industry: strategic 
guidelines. Proceedings 
of the International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems, MEES 2019  
(MEES 2019) 
September 23-25, 2019, 
Kremenchuk, Ukraine. 
URL: 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57196472683 
(Scopus)
6. Maslak O.I., Grishko 
N.Ye., Hlazunova O.O., 
Vorobiova K.O. The 
optimization of the 
management 
mechanism of the 
intellectual capital of 
Ukraine. Маркетинг і 
менеджмент 
інновацій. 2018. № 1. 
С. 169–183. (Web of 
Science)
7. Maslak O.I., Grishko 
N.Ye., Hlazunova O.O., 
Vorobiova K.O. 
Approaches to the 
management of the 
costs of innovation 
activity of mining 
enterprises: aspects of 
economic security. 
Науковий вісник НГУ. 
2017. № 5. С. 137–145. 
(Scopus)
8. Maslak O.I., Grishko 
N.Ye., Hlazunova O.O., 
Vorobiova K.O., Maslak 
M. V. Developing the 
intra-firm technology 
transfer system at the 
industrial enterprise 
based on matrix 
approach. Problems 
and Perspectives in 
Management. 2017. 
Volume 15. Issue 3. p. 
242–252. (Scopus)
9. Maslak O.I., Grishko 
N.Ye., Hlazunova O.O., 
Vorobiova K.O. The 
offshorization of 
economy: the present 
realities. SHS Web of 
Conferences. 2017. 
Issue 39, p. 01019. 
URL: https://www.shs-
conferences.org/articles
/shsconf/pdf/ 2017/07/ 
shsconf_ies2017_01019.
pdf (Web of Science)
10. Маслак О.І., 
Безручко О.О., Маслак 
М.В. Фактори 
розвитку трансферу 
технологій 
машинобудівного 
підприємства. 
Актуальні проблеми 
економіки. Науковий 
економічний журнал. 
Київ, 2016. № 5. С. 
171�181. (Scopus)



2. Публікації:
- публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Маслак О. І., 
Одінцов М.М., 
Данилко В.К., Одінцов 
О.М. Методологія 
оцінки ефективності 
впливу чинників 
виробництва на 
економічне зростання 
в регіонах. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського, 
2020. Вип. 1 –(120). 
2020. С. 42-46.
2. Маслак О. І., 
Гришко Н.Є., Іщенко 
С.В., Шевчук Ю. В. 
Управління людським 
капіталом: знання як 
основа забезпечення 
інноваційного 
розвитку економіки. 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки), 2019. Випуск 
2. С. 47-56.
3. Маслак О. І., Скляр 
М.О. Наукові підходи 
до управління 
витратами на якість 
машинобудівних 
підприємств. Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ» 
(Економічні науки). 
2019. Випуск 1. С. 8-13.
4. Маслак О.І., 
Одінцова Т.М. Оцінка 
ефективності 
використання ресурсів 
регіону на основі 
оптимізації 
податкового 
навантаження. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: КрНУ, 
2019. Вип. 2/2019/ 
(115). С. 79–86.
5. Maslak O., Grishko 
N., Kryvonos K., 
Talover V., Shevchuk 
Yu. Development of 
exchange trade in 
Ukraine: from the 
creation to the active 
business. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: КрНУ, 



2017. Вип. 6/2017/ 
(107). Частина 2. С. 
75–82.
6. Маслак О.І., 
Сокуренко П.І., 
Збиранник О.М. 
Оцінювання 
інноваційного 
розвитку 
машинобудівних 
підприємств: 
комплексний підхід. 
Економічний аналіз: 
зб. наук. Праць. 
Тернопільський 
національний 
економічний 
університет. 2016. № 
2. С. 102–107.

3. Наявність виданого 
підручника або 
монографії:
1. Економіка 
підприємництва: 
підручник/ за ред. 
д.е.н., проф. Л.В. 
Фролової. Одесса: 
Бондаренко М.О., 
2020 708 с. особ. 
внесок. - розділ 
«Економіка 
аутсорсингового 
бізнесу». с. 496-509.
2. Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність. підручник. 
/ За заг. ред. д.е.н., 
проф. І. М. Сотник, 
д.е.н., проф. Л.М. 
Таранюка. Суми: ВТД 
«Університетська 
книга», 2018  572 с. 
особ. внесок. – P. 
277�283.
3. Маслак О.І., Гришко 
Н.Є., Маслак М.В. 
Сценарії розвитку 
трансферу технологій 
промислових 
підприємств при 
забезпеченні 
стратегічної стійкості 
в умовах 
євроінтеграційних 
процесів. Європейська 
інтеграція: пріоритети 
стратегічного 
розвитку 
національного 
господарства України: 
колективна 
монографія за заг.ред. 
Почтовюк А.Б. 
Кременчук : Видавець 
СВД Олексієнко В. В., 
2020. 358 с. особ. 
внесок. С. 105–119.
4. Maslak О., Grishko 
N,  Ishchenko S., 
Maslak M. Enterprise 
economic behavior: 
essence, classification, 
principles. Security of 
the XXI century: 
national and 
geopolitical aspects. 
Collective monograph. 
In edition I. Markina, 
Doctor of Sciences 
(Economics), Professor. 



Nemoros s.r.o. Prague, 
2019. P. 187�197.
5. Маслак О.І., Гришко 
Н.Є., Глазунова О.О.  
Розвиток методичного 
інструментарію 
економічного 
стимулювання 
екологізації 
нафтопереробної 
галузі. Сталий 
розвиток в умовах 
глобалізаційних 
процесів сучасності : 
колективна 
монографія/ за заг. 
ред. д.е.н., проф. О.І. 
Маслак. Кременчук : 
ПП Щербатих О.В., 
2017. особ. внесок. С. 
58–82.
6. Маслак О.И., 
Гришко Н.Е., 
Безручко О.А. 
Развитие 
методического 
инструментария 
управления 
экономической 
безопасностью 
внешнеэкономическо
й деятельности 
машиностроительных 
предприятий. Vybrané 
ekonomické problémy 
region 
ustredníavýchodni 
Evropy. Ceské 
Budejovice: Vysoká 
skola evropský chare 
gionálníchstudií, 2016. 
особ. внесок. – P. 
94�105.

4. Участь у 
міжнародному 
науковому проєкті:
грант 2017 р. - 
«Adaptation of 
internally displaced 
students for new 
student communities»;
грант 2016 р. - 
«Students for Academic 
Integrity» за 
підтримки Відділу 
преси, освіти та 
культури Посольства 
США в Україні

5. Виконання функцій 
наукового керівника 
або члена редакційної 
колегії наукового 
видання:
Член редакційної 
колегії «Вісника КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського». 
Економічні науки;
Член редакційної 
колегії «Вісника 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
Економічні науки»
Науковий керівник – 
НДР «Розробка і 
обґрунтування 
стратегії розвитку 
міста Кременчука», 



2016-2017 рр. (№ДР 
0116U007407);
НДР «Дослідження 
проблем та 
перспектив розвитку 
інноваційно-
інвестиційної 
діяльності 
підприємств 
Кременчуцького 
регіону в умовах 
макроекономічної 
нестабільності», 2017-
2018 рр. (№ДР 
0117U007440);

6. Участь в атестації 
наукових працівників:
член спеціалізованої 
вченої ради Д 
08.120.01 (з 2016 р. по 
тепер. час); 
член спеціалізованої 
вченої ради Д 
64.050.02 (з 2020 р. 
по тепер. час); 
голова спеціалізованої 
вченої ради К 
45.052.02 (2013-2016 
рр.)

7. Наявність 
авторських свідоцтв:
1. Свідоцтво 
авторського права на 
твір №82481 від. 
24.09.2018
2. Свідоцтво 
авторського права на 
твір №82479 від. 
24.09.2018
3. Свідоцтво 
авторського права на 
твір №82480 від. 
24.09.2018
4. Свідоцтво 
авторського права на 
твір №81801 від. 
27.09.2018
5. Свідоцтво 
авторського права на 
твір №81800 від. 
27.09.2018
6. Свідоцтво 
авторського права на 
твір №81802 від. 
27.09.2018
7. Свідоцтво 
авторського права на 
твір № 98940 від 
13.08.2020
8. Свідоцтво 
авторського права на 
твір № 98941 від 
13.08.2020
9. Свідоцтво 
авторського права на 
твір № 98939 від 
13.08.2020

8. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій / практикумів 
/ методичних 
вказівок:



1. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Економічна 
аналітика» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.
2. Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Економічна 
аналітика» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.

9.. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Маслак О.І., 
Яковенко Я.Ю. 
Еколого-економічні 
засади управління 
природокористування
м гірничодобувних 
підприємств. 
Техногенно-
екологічна безпека 
України: стан та 
перспективи розвитку 
/ ТЕБ-2020: матеріали 
Х Всеукраїнської 
науково-практичної 
Інтернет-конференції, 
Ірпінь, 20-29 жовтня 
2020 р. – Університет 
державної фіскальної 
служби України. – 
Ірпінь, 2020. – 239 с., 
С. 125-128.
2. Куракова О.О., Филь 
І.О., Шевчук Ю.В., 
Маслак О.І., 
Данілейко М.І. 
Інтелектуальна 



власність: роль в 
умовах ринкових 
трансформаційних 
процесів. Стратегічні 
перспективи розвитку 
економічних суб’єктів 
в нестабільному 
економічному 
середовищі: Збірник 
тез ІV Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
з міжнародною 
участю, (Кременчук, 
13-15 березня 2020 
року). – Кременчук, 
КрНУ, 2020. – С. 16-
18.
3. Маслак О.І., 
Лозовик Д.Б., Нікітюк 
В.Г., Писаренко Н.Ю. 
Аналіз динамічних 
змін у сфері e-
commerce в Україні. 
Стратегічно-
інноваційний 
розвиток суб'єктів 
економічної системи в 
умовах глобалізації: 
Збірник тез ІV 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 
(Кременчук, 5-7 
листопада 2019 року). 
– Кременчук : КрНУ, 
2019. – С. 44–47.
4. Маслак О.І., 
Гришко Н.Є. 
Глазунова О.О. 
Інтегральний підхід 
до оцінювання 
ефективності 
реалізації стратегії 
управління 
розвитком. Економіка 
природокористування
: стан, проблеми, 
перспективи: 
Матеріали IV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
Інтернет-конференції 
(м. Ірпінь, 12 –18 
березня 2018 р.). – 
Ірпінь: УДФСУ, 2018. 
– Ч.1. – 152 с. - С. 83–
89.
5. Маслак О.І., 
Почтовюк А.Б., 
Князєва Ю.А. 
Проблеми захисту 
прав інтелектуальної 
власності в Україні. 
Стратегічно-
інноваційний 
розвиток суб’єктів 
економічної системи в 
умовах глобалізації : 
[збірник тез ІІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції], 
(Кременчук, 8-10 
листопада 2017 року ). 
– Кременчук, КрНУ, 
2017. – С. 29–33.

10. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 



організацій:
з 10.01.2016 р. по 
теперішній час - 
наукове 
консультування з 
економічних питань 
та питань розвитку 
інноваційного 
підприємництва ПрАТ 
«Кредмаш»; 
з 20.01.2016 р. по 
теперішній час - 
наукове 
консультування з 
економічних питань 
та питань розвитку 
інноваційного 
підприємництва ПрАТ 
«КЗТВ»

11. Підвищенні 
кваліфікації та 
стажування:
1. Сертифікат про 
володіння 
англійською мовою 
(рівень В2); 
72KR51455DP09 від 
12.10.2019 р.
2. Науково-
педагогічне 
стажування, Краків 
(Jesuit University 
Ignatianum in Krakow), 
тема: «Обмін досвідом 
у дослідженні та 
організації 
навчального процесу з 
економіки, 
менеджменту, права 
(активні методи 
навчання)», 108 год. 
(Польща, 2019 р.);
3. Майстер-клас 
«Стратегічна бізнес-
сесія з розробки 
кейсів з експортної 
діяльності для МСП» 
(у рамках програми 
експортного форуму 
«Кременчук 
експортує!»), 0,2 
кредити ЄКТС, 
сертифікат 12.06-13.06 
2019 р.
4. Медіаграмотність 
для освітян через 
платформу масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 60 
годин / 2 кредити 
ЄКТС, сертифікат від 
6.04.2020);
5. Освітні інструменти 
критичного мислення. 
Prometheus Кількість 
годин - 60 годин / 2 
кредити ЄКТС, 
сертифікат від 
6.04.2020;
6. Протидія та 
попередження булінгу 
(цькуванню) в 
закладах освіти. 
Prometheus - 80 
годин/2,6 кредитів 
ЄКТС, сертифікат від 
6.04.2020;
7. Підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 



працівників з 
інноваційної 
спрямованості 
педагогічної 
діяльності у 
Національному 
університеті 
біоресурсів і 
природокористування 
України (ННІ 
неперервної освіти і 
туризму; свідоцтво СС 
00493706/012596-20, 
«Системний аналіз та 
прогнозування змін в 
соціально-
економічних системах 
в сучасних умовах 
господарювання», 60 
годин / 2 кредити 
ЄКТС, 28.09-
09.10.2020 р.

26933 Скрипник 
Володимир 
Леонідович

Доцент з 
покладання
м 
обов'язків 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Національна 
академія 

внутрішніх 
справ України, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність:  

Правознавство, 
Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
внутрішніх 

справ України, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність:  

Правознавство, 
Диплом 
магістра, 

Харківський 
регіональний 

інститут 
державного 
управління 

Національної 
академії 

державного 
управління 

при 
Президентові 
України, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 
1501 Державне 

управління, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 016585, 

виданий 
10.10.2013, 

Атестат 
доцента AД 

001369, 
виданий 

31.05.2018

8 Правове 
регулювання 
суспільних 
відносин в 
Україні

1. Публікації:
- наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Скрипник В. Л. 
Професійна 
підготовка майбутніх 
правознавців в умовах 
дистанційного 
навчання /  Наука і 
освіта : науково-
практичний журнал 
Південного 
національного 
педагогічного 
університету імені К. 
Д. Ушинського. 2018. 
Вип. 2. С. 34 – 42. 
(Web of Science) DOI : 
https : 
//doi.org/10.24195/241
4-4665-2018-2-5.
2. Skrypnyk, V. L., 
Zaika,Y. O. ,  Sofiiuk, T. 
O. Permanent 
inheritance as an object 
of civil rights : 
theoretical aspects. Asia 
Life Sciences. Issue 1, 
July 2020, Pages 153 – 
170. (Scopus)

2. Публікації:
- публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Скрипник В. Л. 
Правовий режим 
спільної власності  як 
об’єкту цивільних 
прав. Visegrad Journal 
on Human Rights, 
2019, № 6. Ч. 3. С. 171 
– 176.
2. Скрипник В. Л. 
Спадщина як 
особливий об’єкт 
цивільних прав. Recht 
der Osteuropäischen 



Staaten. 3/2019. Р. 90 – 
95.
3. Скрипник В. Л. 
Вексель у системі 
об’єктів цивільних 
прав. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
2020. № 3. С. 42 – 47.
4. Скрипник В. Л. 
Сервітут як об’єкт 
цивільних прав. 
Прикарпатський 
юридичний вісник. 
Вип. № 1 (30). 2020. С. 
53 – 58.
5. Скрипник В. Л. 
Транспортні послуги в 
системі об’єктів 
цивільних прав. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
2020. № 5. С. 50 – 56.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Скрипник В. Л. 
Захист права 
власності при 
примусовому 
припиненні права 
власності : 
монографія. 
Кременчук : Видавець 
Щербатих О. В. , 2018. 
200 с.

4. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/факультету/від
ділення
1. Скрипник В.Л. – 
завідувач кафедри 
галузевих юридичних 
наук

5. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з навчальної 
дисципліни «Правове 
регулювання 
суспільних відносин в 
Україні» для студентів 
денної та заочної 
форм навчання зі 
спеціальності 073 – 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020. 39 с.



2. Методичні вказівки 
щодо виконання 
контрольних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Правове 
регулювання 
суспільних відносин в 
Україні» для студентів 
денної та заочної 
форм навчання зі 
спеціальності 073 – 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020. 18 с.
3. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «Правове 
регулювання 
суспільних відносин в 
Україні» для студентів 
денної та заочної 
форм навчання зі 
спеціальності 073 – 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020. 22 с.

6. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою:
Керівництво 
студентом 5 курсу 
Почтовюком 
Костянтином 
Андрійовичем, який 
зайняв ІІ місце на ІI 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
напряму 
«Транспортні 
технології» секція 
«Транспортне право» 
в КрНУ.

7. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
з 2010 р. по 
теперішній час - 
Державна виконавча 
служба                   м. 



Кременчука

8. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
Приватний 
виконавець 
(Полтавський регіон)

9. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Приватний 
виконавець 
(Полтавський регіон), 
2017 р., 2018 р.

10. Підвищенні 
кваліфікації та 
стажування:
Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ на 
тему «Педагогічна 
підготовка до 
викладання загально-
правових дисциплін», 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПКПД № 
201807 від 05.07.2018 
р.

123872 Буряк Євген 
Вікторович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки і 
управління

Диплом 
кандидата наук 

ДK 061341, 
виданий 

06.10.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
025336, 
виданий 

01.07.2011

23 Інтеграційні 
процеси та 
соціальна 
консолідація 
суспільства

Харківський 
державний 
політехнічний 
університет 
(Кременчуцький 
філіал), 1997 р., 
менеджмент у 
виробничій сфері; 
економіст-менеджер
Д.е.н. 051 Економіка, 
281 Публічне 
управління та 
адміністрування, 
(08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил і 
регіональна 
економіка); 
«Формування 
регіональних 
кластерів в умовах 
розбудови 
інтеграційних 
процесів», ДД 
№010354 від 
26.11.2020.
1. Публікації:
- наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. A. Pochtovyuk, I. 
Buriak, M. Buriak and 
O. Zakharova, "High 
Engineering Education 
as a Component of the 
System of Human 
Capital Development," 
2020 IEEE Problems of 
Automated 
Electrodrive. Theory 



and Practice (PAEP), 
Kremenchuk, Ukraine, 
2020, pp. 1-5, doi: 
10.1109/PAEP49887.20
20.9240907 (Scopus).
2. Buriak, Ie. Regional 
Development in the 
Conditions of Social 
and Economic 
Consolidation. In ŘÍHA, 
R. (eds.). Sustainable 
Development 2019 – 
Selected Issues on 
Environmental and 
Regional Policy. 
Conference proceeding. 
Ceske Budějovice : 
College of European 
and Regional Studies 
Czech Republic, 2019. 
pp. 60–67. ISSN 2533-
5170/ URL: 
https://vsers.cz/wp-
content/uploads/2019/
10/Sbornik_2019.pdf  
(Web of Science).

2. Публікації
- публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Буряк Є. В., 
Проданова Л. В., 
Якушев О. В. 
Теоретико-
методологічні засади 
визначення та оцінки 
концентрації ресурсів 
територій в умовах 
розбудови 
інтеграційних 
процесів. Вісник 
Черкаського 
національного 
університету імені 
Богдана 
Хмельницького. Серія 
Економічні науки. 
Черкаси: ФОП 
Гордієнко Є.І., 2020. 
Випуск 2.2020 – С. 
169–178.
2. Буряк Є. В. 
Дослідження процесів 
кластероутворення в 
умовах нарощення 
потенціалу 
інтеграційних 
процесів. Актуальні 
проблеми економіки : 
наук. екон. журн. / 
Нац. акад. упр. Київ. 
2020. №2(224). С. 45-
56.
3. Буряк Є. В., Солоха 
Д. В., Павловська А. С. 
Процеси інтеграції і 
перспективи 
формування 
регіональної 
кластерної політики 
на основі балансу 
економічних інтересів. 
Проблеми та 
перспективи 
забезпечення 
стабільного соціально-
економічного 



розвитку. Серія: 
Економіка: зб. наук. 
праць Донецького 
держ. ун-ту 
управління. 
Маріуполь: ДонДУУ, 
2019. Т. XХ. Вип. 314. 
С.17–29.
4. Буряк Є. В., Сакун 
Л. М., Поліщук Н.О. 
Формування концепції 
аграрного 
виробництва як 
складова 
інтеграційного 
розвитку сільських 
територій: електрон. 
наук.-практ. журн. / 
Причорномор. н.-д. 
ін-т екон. та іннов. 
Одеса: [б. в.], 2019. 
№37. – С. 142–149. 
URL: 
http://www.market-
infr.od.ua/journals/201
9/37_2019_ukr/ 
22.pdf.
5. Буряк Є. В. 
Механізм системного 
розвитку процесів 
соціальної 
консолідації та 
економічної 
інтеграції: 
регіональний аспект. 
Вісник 
східноєвропейського 
університету 
економіки і 
менеджменту. 
Науковий журнал. 
Серія: Економіка і 
менеджмент. Черкаси: 
СУЕМ, 2018. №2(25). 
С.46–55.

2. Наявність виданого 
підручника або 
монографії:
1. Буряк Є. В., 
Семеніхіна В. В. 
Дослідження 
складових векторів 
соціалізації 
конкурентного 
розвитку промислових 
підприємств регіону. 
Європейська 
інтеграція: пріоритети 
стратегічного 
розвитку 
національного 
господарства України 
: колективна 
монографія / за заг. 
ред. Почтовюк А. Б. 
Кременчук : Видавець 
СВД Олексієнко В. В., 
2020. С. 282-293.

3. Участь у 
міжнародному 
науковому 
проекті/залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”:
1. Програма 
академічних обмінів 



Еразмус + , Vysoka 
skola evropskych a 
regionalnich studii 
(České Budějovice, 
Чехія), 12.03.2019 – 
16.03.2019.

4. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця 
(виконавця) наукової 
теми (проекту):
1. Науковий керівник 
– НДР «Соціологічне 
дослідження щодо 
визначення напрямків 
розвитку 
соціальної/благодійно
ї діяльності компаній 
Ferrexpo у місті 
Горішні Плавні 
Полтавської області» 
(№ ДР 0119U102124, 
2017 р.).
2. Виконавець – НДР 
«Проведення 
соціологічних 
досліджень щодо 
стану розвитку 
підприємництва у 
місті Кременчук» (№ 
ДР 0119U102882, 2017 
р.);
3. Виконавець – НДР 
«Перспективи та 
пріоритети розвитку 
економіки регіонів 
України» (№ДР 
0118U004995, 2018-
2021 рр.);
4. Виконавець – НДР 
«Теоретико-
методологічне 
обгрунтування та 
практична реалізація 
управління 
формуванням 
конкурентних переваг 
регіонів за рахунок 
розвитку підприємств 
морегосподарського 
комплексу» (№ ДР 
0116U003213, 2016-
2018 рр.);
5. Виконавець – НДР 
«Методологія 
соціально-
економічного, 
інформаційного та 
науково-технічного 
розвитку регіонів, 
галузей виробництва, 
підприємств та їх 
об'єднань» (№ ДР 
0116U006782, 2016-
2022 рр.);

5. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) факультету 
/ відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Заступник декана 
факультету 
менеджменту (2001-
2004 роки).



2. Відповідальний 
секретар приймальної 
комісії (2016 рік).
3. Заступник 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
(2017-2019 роки).

6. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента 
спеціалізованої вченої 
ради:
1. Офіційний опонент 
спеціалізованої вченої 
ради Д 73.052.02 
(2019 р.).

7. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій / практикумів 
/ методичних вказівок 
/ рекомендацій 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
щодо виконання 
контрольних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Інтеграційні процеси 
та соціальна 
консолідація 
суспільства» для 
студентів заочної 
форми навчання зі 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». – 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020. – 28 с.
2. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Інтеграційні процеси 
та соціальна 
консолідація 
суспільства» для 
студентів заочної 
форми навчання зі 
спеціальності 073 
«Менеджмент»справа 
та страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». – 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020. – 26 с.
3. Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Інтеграційні процеси 
та соціальна 
консолідація 
суспільства» для 
студентів заочної 



форми навчання зі 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». – 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020. – 28 с.

8. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
1. Членство у 
громадській 
організації «Агентство 
розвитку територій 
міста Кременчука».

9. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій:
з 10.01.2016 р. по 
теперішній час – 
наукове 
консультування з 
економічних питань 
та питань розвитку 
інноваційного 
підприємництва ПрАТ 
«Кредмаш»; 
з 01.01.2017 року по 
теперішній час – 
наукове 
консультування з 
питань оптимізації 
системи 
адміністративного 
менеджменту та 
розвитку 
регіонального 
підприємництва 
виконавчого комітету 
Кременчуцької 
міської ради; 
з 01.09.2017 по 
теперішній час – 
наукове 
консультування з 
економічних питань 
та питань розвитку 
соціо- та екологічно 
відповідального 
підприємництва ПрАТ 
«Полтавський 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат».

10. Підвищення 
кваліфікації та 
стажування:
1. Довгострокове 
підвищення 
кваліфікації у 
Кременчуцькому 
національному 
університеті імені 
Михайла 
Остроградського; 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/ 000732-18, 
«Удосконалення 
організації та змісту 
навчання зі 
спеціальності 
«Публічне управління 
та адміністрування», 



28.02.2018 р.
2. Стажування у 
Кременчуцькому 
міськвиконкомі, 
«Діяльність органів 
місцевого 
самоврядування в 
умовах 
децентралізації 
влади», довідка №01-
47/2386, 07.11.2018 р.
3. Стажування у 
Vysoká škola technická 
a ekonomická (České 
Budějovice, Чехія) за 
тематикою «Socio-
economic aspects of 
regional and European 
projects», 19.09.2018 
р.-18.03.2019 р., 
сертифікат про 
стажування.
4. Сертифікат про 
володіння 
англійською мовою 
(рівень В2); №UA1215 
від 08.2019р. (Test ID: 
H111215UA).

101433 Вєдєніна 
Юлія 
Юріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки і 
управління

Диплом 
кандидата наук 

ДK 033695, 
виданий 

13.04.2006, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
014365, 
виданий 

22.12.2006

20 Інноваційний 
менеджмент

Харківськый 
державний 
політехнічний 
університет 
(Кременчуцький 
філіал) 1996 р., 
електропривод та 
автоматизація 
промислових 
установок і 
технологічних 
комплексів; інженер-
електрик; 
Кременчуцький 
державний 
політехнічний 
інститут,      2000 р., 
менеджмент 
організацій, 
менеджер-економіст
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Druzhinina V., 
Viedienina Yu., Sakun 
L., Likhonosova G. 
Creative Analysis of 
Innovation as a 
Catalizer of 
Socialization of 
Structural Change. 
European Journal of 
Sustainable 
Development (2020), 9, 
2, 349-365. ISSN: 2239-
5938 Doi: 
10.14207/ejsd.2020.v9n
2349

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 



фахових видань 
України:
1. Сакун Л.М., 
Вєдєніна Ю.Ю., 
Тукало К.Ю. 
Запровадження 
аутсорсингу в Україні 
в умовах мінливого 
середовища. 
Економічний форум: 
науковий журнал. 
Луцьк: Луцький 
національний 
технічний університет, 
2020. № 3. С. 79-83.
2. Вєдєніна Ю.Ю., 
Сакун Л.М., 
Заболотній І.С. 
Проблеми та 
перспективи 
інноваційного 
розвитку на 
підприємствах 
машинобудування. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету: 
Економічні науки. 
Хмельницький: ХНУ. 
2019. № 2. С. 96-100.
3. Сакун Л.М., 
Вєдєніна Ю.Ю., 
Цимбал О.С. Сучасні 
проблеми розвитку 
машинобудівних 
підприємств України 
та шляхи їх 
подолання. 
Інфраструктура 
ринку: електронне 
наукове фахове 
видання. Одеса: 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій, 2019. № 32. 
С. 201-207.
4. Сакун Л.М., 
Вєдєніна Ю.Ю., Ткач 
О.Ю. Інвестиційно-
інноваційна 
діяльність 
машинобудівних 
підприємств в 
посткризовий період. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету: 
науковий журнал. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
національний 
університет, 2018. № 
6. С. 86-89.  
5. Сакун Л.М., 
Вєдєніна Ю.Ю., 
Мігачова В.Б. Аналіз 
інноваційної 
активності 
промислових 
підприємств 
Полтавської області. 
Міжнародний 
науковий журнал 
«Інтернаука»: Збірник 
наукових статей. Київ: 
Фінансова рада 
України, 2018. № 
11(51). Т.2. С. 41-46.



6. Вєдєніна Ю.Ю., 
Дорожкіна Г.М., 
Лисич В.В. 
Обґрунтування 
доцільності створення 
агропромислового 
кластеру в 
Полтавській області. 
Економічний форум: 
науковий журнал. 
Луцьк: Луцький 
національний 
технічний університет, 
2018. № 1. С. 67–73.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Почтовюк А.Б., 
Вєдєніна Ю.Ю., 
Різніченко Л.В. 
Формування 
господарських рішень 
у процесі управління 
конкурентоспроможн
им асортиментом 
продукції. 
Європейська 
інтеграція: пріоритети 
стратегічного 
розвитку 
національного 
господарства України: 
колективна 
монографія / ред. А. 
Б. Почтовюк. 
Кременчук : Видавець 
СВД Олексієнко В. В., 
2020. Розд. 5.7. С. 305-
321.

4. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Старший науковий 
співробітник 
наукового проекту 
«Бізнес-планування 
та створення стартапів 
як складова сучасного 
підприємництва» 
(договір №483/20 – 
Менеджмент - ФПП 
від 01.10.2020 р.)
2.Відповідальний 
виконавець наукового 
проекту «Соціологічне 
дослідження щодо 
визначення напрямків 
розвитку 
соціальної/благодійно
ї діяльності компаній 
Ferrexpo у місті 
Горішні Плавні 
Полтавської області» 
за договором № 



392/17- 
«Менеджмент» – 
ПрАТ «Полтавський 
ГЗК» від 05.09.2017 р.

5. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад): 
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
45.052.02 (2013-2016 
рр.).

6. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1.Методичні вказівки 
щодо виконання 
курсової роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Інноваційний 
менеджмент» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 073 – 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.     33 с.
2.Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Інноваційний 
менеджмент» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 073 – 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.    54 с.
3.Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Інноваційний 
менеджмент» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 073 – 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр».  
Кременчук: 
Видавничий відділ 



КрНУ, 2020.    56 с.
4. Методичні вказівки 
щодо виконання 
курсової роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Менеджмент і 
адміністрування 
(Управління 
інноваціями)» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 073 – 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2018.   32 с.

7. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт:
1. Керівництво 
студентом Куценко 
Є.П., яка посіла ІІІ 
місце у Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робіт за 
напрямом 
«Менеджмент» (2020 
р.).
2. Керівництво 
студентами Нікітенко 
Ю.О., Мельничук Б.І., 
які посіли І місце у 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робіт за 
напрямом 
«Менеджмент»(2019 
р.).
3. Керівництво 
студентами Нікітенко 
Ю.О., Бражніковою 
Т.М, які посіли ІІ 
місце у Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робіт за 
напрямом 
«Менеджмент»(2018 
р.).

8. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1.Вєдєніна Ю.Ю., 
Дрога О.І. Роль 
інновацій в сучасній 
економіці // 
Матеріали ІХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
управління сталим 



розвитком у 
сучасному суспільстві: 
проблеми та 
перспективи»,  м. 
Кременчук, 20-21 
жовтня 2020 р. КрНУ, 
2020 р.  С. 43-44
2. Вєдєніна Ю.Ю., 
Різніченко Л.В, 
Алєксєєнко А.С. 
Управління 
інноваційною 
діяльністю 
машинобудівних 
підприємств в 
ринкових умовах 
господарювання // 
Матеріали VІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
та перспективи 
розвитку 
національного 
господарства в умовах 
глобальної 
нестабільності», м. 
Кременчук, 28-29 
листопада  2018 р., 
КрНУ, 2018 С. 274-
276.
3.Вєдєніна Ю.Ю., 
Москаленко В.В. ERP-
система як ключовий 
фактор інноваційного 
розвитку підприємств 
//Матеріали VІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
управління сталим 
розвитком у 
сучасному суспільстві: 
проблеми та 
перспективи», м. 
Кременчук, 25-26 
жовтня 2018 р. 
Видавець СВД 
Олексієнко В.В, 2018. 
С.116-118
4.Вєдєніна Ю.Ю., 
Сухомлин Л.В, 
Павлова О.О.. 
Порівняльний аналіз 
розвитку інноваційної 
діяльності в Україні // 
Матеріали XXV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
учених «Актуальні 
проблеми 
життєдіяльності 
суспільства», м. 
Кременчук, 25-26 
квітня 2018. КрНУ, 
2018. С. 191.
5. Вєдєніна Ю.Ю., 
Флакей Т.В. Алгоритм 
впровадження 
інноваційного 
менеджменту в бізнес-
процеси //Матеріали 
V Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
та перспективи 



розвитку економіки в 
умовах глобальної 
нестабільності», 6-7 
грудня 2017 р. 
Кременчук, КрНУ. 
С.126.
6. Вєдєніна Ю.Ю., 
Лопата Д.В. Проблеми 
розвитку сфери 
інновацій та науки в 
Україні// Матеріали 
VII Міжнародної 
наукової  конференції 
«Актуальні питання 
забезпечення стійкого 
розвитку 
національного 
господарства», 
м.Кременчук, 24-25 
листопада 2017 р. 
Пресс-Лайн, 2016. 
С.107-108
7. Вєдєніна Ю.Ю., 
Углава А.О., 
Русаленко О.В. Роль 
інноваційної 
діяльності 
підприємства у 
забезпеченні 
конкурентних переваг 
сучасних 
підприємств// 
Матеріали XXІV 
Міжнар. науково-
практичн. конф. 
студентів, аспірантів 
та молодих учених 
«Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства» 
Кременчук, 20-21 
квітня 2017, 
КрНУ,2017. С. 178.

9. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
з 2016 р. по 
теперішній час – 
наукове 
консультування ГО 
«Агентство розвитку 
територій міста 
Кременчука» з 
сучасних проблем 
менеджменту та 
застосування 
управлінських 
технологій в 
діяльності 
підприємств та 
організацій 
Кременчуцького 
промислового району 
(довідка № 1-12/10-
20).

10. Підвищення 
кваліфікації та 
стажування:
1. Стажування у КП 
«Кременчуцьке 
тролейбусне 
управління імені Л.Я. 
Левітана» на тему 
«Управління 
розвитком 
підприємств регіону в 
сучасних умовах 



господарювання: 
моделі та технології», 
довідка № 07-11/697, 
23.09.2020 р. (1,9 
кредити ЄКТС/ 56 
год.)
2. Стажування у 
організаційно-
контрольному відділі 
Кременчуцького 
міськвиконкому 
«Управління 
підприємствами та 
організаціями в 
умовах інноватизації 
економіки України», 
довідка №01-85/6, 
10.11.2020 р. (3,6 
кредити ЄКТС/108 
год.)
3. Педагогічне 
стажування у 
Департаменті освіти 
виконавчого комітету 
Кременчуцької 
міської ради на тему 
«Децентралізація 
управління в системі 
повної загальної 
середньої та 
професійно-технічної 
освіти (освітні та 
інформаційні 
технології, психолого-
педагогічні навички, 
teaching skills, soft 
skills)»; довідка №01-
30/2143, 21.11.2020 р. 
(1,8 кредити ЄКТС/ 54 
год.)
4. Курси підвищення 
кваліфікації BYM 
online «Академічна 
доброчесність в 
університеті», 
сертифікат №040669, 
09.11.2020 (0,03 
кредити ЄКТС/ 1 год.)
5. Участь в 
експортному форумі 
«Кременчук-
текстильний – 2020» 
за темою «Експорт-
2020 в умовах 
сучасних викликів для 
міжнародної торгівлі: 
стратегія, технології, 
якість, 
конкурентоспроможні
сть, 
результативність», 
сертифікат, 
06.08.2020 (1 кредит 
ЄКТС/ 30 год.)
6. Підвищення 
кваліфікації у КрНУ; 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації; ПК 
05385631/000736-18, 
«Удосконалення 
організації та змісту 
навчання зі 
спеціальності 
«Менеджмент», 
28.02.2018 р. (3,6 
кредити ЄКТС/ 108 
год.)

101794 Почтовюк Декан, Економіки і Диплом 30 Психологія Московський 



Андрій 
Борисович

Основне 
місце 
роботи

управління доктора наук 
ДД 004220, 

виданий 
28.04.2015, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

014640, 
виданий 

16.06.2005, 
Атестат 

професора 
12ПP 011212, 

виданий 
15.12.2015

управління та 
лідерство

державний технічний 
університет ім. М. Е. 
Баумана, 1992р., 
технологія 
машинобудування, 
інженер-механік; 
Кременчуцький 
філіал Харківського 
державного 
політехнічного 
університету, 1996 р., 
менеджмент у 
виробничій сфері, 
менеджер-економіст;
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 2015 
р., комп’ютерні 
системи та мережі, 
інженер з 
комп’ютерних систем.
Член кореспондент 
Академії економічних 
наук України зі 
спеціальності 
«Менеджмент», 
12.05.2017, №398
1. Публікації :
- науко метричні 
публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включено до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of science 
Core Collection:
1. Pochtovyuk, A. & 
Pryakhina, K. (2020). 
Scientific 
instrumentarium for 
diagnostics of staffing at 
the Ukrainian machine-
building enterprises: 
marketing approach. In 
SHS Web of 
Conferences EDP 
Sciences. SHS Web 
Conf. Innovative 
Economic Symposium 
2019 – Potential of 
Eurasian Economic 
Union 
(IES2019).Volume 73, 
2020,    p. 01022).
https://doi.org/10.1051
/shsconf/20207301022 
(Web of Science)
2. Pochtovyuk A., 
Pryakhina K. Increase 
in Use Values of Future 
Engineers through the 
Education Technology 
Trends 
Implementation//In: 
2019 IEEE 
International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems (MEES). IEEE, 
2019. Р. 454-457. DOI: 
10.1109/MEES.2019.88
96394.  (Scopus)

- публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 



фахових видань 
України:
1. Почтовюк А. Б., 
Семеніхіна В. В. HR-
менеджмент та 
можливості його 
використання для 
професійного 
розвитку персоналу. 
Економічний простір: 
Збірник наукових 
праць. № 160. С.103-
107.
2. Почтовюк А.Б., 
Пряхіна К.А. Цимбал 
О.С. HR – менеджмент 
у системі 
антикризового 
управління 
підприємств. 
Таврійський науковий 
вісник. Серія: 
Економіка: Науковий 
журнал. Вип. 3. 2020. 
С. 95-103.
3. Почтовюк А.Б, Заїка 
К.О. Аналіз соціально-
психологічних 
аспектів мотивації 
персоналу 
металургійного 
підприємства. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету: серія 
«Економічні науки». 
Херсон: ХДУ.,  Вип. 
39, 2020. С. 60-64.
4. Почтовюк А.Б., 
Кратт О.А., Пряхіна 
К.А. Специфіка 
кадрового 
забезпечення 
машинобудівних 
підприємств. Вісник 
Одеського 
національного 
університету. Одеса. 
2017. Вип. 1 (54). Т. 22. 
C. 67-71.
5. Pochtovyuk A., 
Pryakhina K. 
Assessment of methods 
of ensure professional 
and qualification 
appropriateness of 
personnel. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук: КрНУ, 
2016. – Вип. 
3/2016(98), част. 2. – 
C. 44-48. 

2. Наявність виданого 
підручника або 
монографії
1. Pochtovyuk A., 
Zakharova O. Role of 
higher education in 
activating the processes 
of accumulation of 
human capital. Vybrané 
aspekty regionálního 
rozvoje. 1. vyd. České 
Budějovice: Vysoká 
škola evropských a 



regionálních studií, 
2021. kap. 6. рр. 58-73
2. Почтовюк А. Б., 
Вєдєніна Ю.Ю., 
Різніченко Л.В. 
Формування 
господарських рішень 
у процесі управління 
конкурентоспроможн
им асортиментом 
продукції. 
Європейська 
інтеграція: пріоритети 
стратегічного 
розвитку 
національного 
господарства України: 
колективна 
монографія / ред. 
Почтовюк А.Б.. 
Кременчук : Видавець 
СВД Олексієнко В. В., 
2020. Розд. 4.9. С. 234 
246.
3. Pochtovyuk A. 
Modern Higher 
Education: Tendency 
Of Development Of 
Cooperation Among 
Ukraine And The 
European Union. 
Současné výzvy a trendy 
ve vzdělávání / Marie 
Hesková a kol. České 
Budějovice : Vysoká 
škola evropských a 
regionálních studií, z.ú., 
2019. -kap. 3. рр. 27-37.

3. Участь у 
міжнародному 
науковому проекті:
– Програма 
академічної 
мобільності Еразмус+, 
Вища школа 
європейських і 
регіональних 
досліджень (м. Чеське 
Будейовице), тема: 
«Менеджмент» 2018 
р.
- Програма розвитку 
лідерського 
потенціалу 
університетів України 
(Програма 
реалізується 
Британською Радою 
України (British 
Council), Фондом 
лідерів вищої освіти), 
тема: «Побудова 
системи забезпечення 
якості вищої освіти», 
відвідали Abertay 
University (Данді, 
Шотландія, 
Великобританія), 
2016-2017 рр.

4. Виконання функцій 
члена редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:



1. Член редакційної 
колегії «Вісника КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського», з 
2010 р. по теперішній 
час 
http://visnikkrnu.kdu.e
du.ua/redakcia.php;
2. Член редакційної 
колегії журналу 
«AUSPICIA». – Vysoká 
škola evropských a 
regionálních studií, o. 
p.s.(VŠERS) v Českých 
Budějo-vicích (Česká 
republika), з 2008 р. по 
теперішній час 
https://vsers.cz/wp-
content/uploads/2019/
08/Redakce.pdf;
3. Член редакційної 
колегії журналу 
журнал Biblioteka 
Regionalisty, 
Вроцлавський 
університет економіки 
і бізнесу  з 2016 р. – по 
теперішній час 
https://br.ue.wroc.pl/?
page_id=1343#komitet
-redakcyjny.

5. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника факультету:
декан факультету 
економіки і 
управління – з 2006 р. 
по теперішній час.

6. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
голова спеціалізованої 
вченої ради К 
45.052.02 (2017 р. по 
теперішній час).

7. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Психологія 
управління та 
лідерство» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 073 



«Менеджмент» ОС 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.      31 с.
2.Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Психологія 
управління  та 
лідерство» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 073 
«Менеджмент» ОС 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.    24 с.
3. Методичні вказівки 
щодо виконання 
контрольних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Психологія 
управління та 
лідерство» для  
студентів заочної 
форми навчання зі 
спеціальності 073 
«Менеджмент» ОС 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020. 21 с.

8. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
1. Робота у складі 
організаційного 
комітету (член журі) 
ІІ-го туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт секція 
«Економіка і 
управління на 
транспорті», 2016.
2. Член 
організаційного 
комітету 
Міжнародного 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Менеджмент» 2017р. 
- 2020 рр.
3 Керівництво 
студенткою 
Шаповаловою М.А., 
яка посіла ІІІ місце у 
ІІ турі 



Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
«Економіка 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища» (2016 р.).
4. Керівництво 
студенткою 
Алексєєнко А.С., яка 
посіла ІІ місце у 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
напряму 
«Менеджмент» (2019 
р.).
5. Керівництво 
студентом Вєлькіним 
Б.О., який посів ІІІ 
місце у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
«Економіка 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища» (2020 
р.).

9. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Почтовюк А.Б., 
Цимбал О.С. Роль 
мотиваційної 
складової в аспекті 
HR-менеджменту 
вітчизняних 
підприємств. 
Актуальні питання 
управління сталим 
розвитком у 
сучасному суспільстві: 
проблеми та 
перспективи : 
матеріали IX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 20  –21 
жовтня 2020 р. 
Кременчук : Видавець 
СВД Олексієнко В. В., 
2020. С.101-103. 
2. Почтовюк А.Б., 
Карпова В.С. 
Особливості 
соціально-
психологічних методів 
управління 
персоналом на 
підприємстві XXІV 
Міжнар. науково-
практичн. конф. 
студентів, аспірантів 
та молодих учених 
«Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства». – 
Матеріали 
конференції. – 
Кременчук: КрНУ, 20-



21 квітня 2017. – С. 167  
3. Почтовюк А.Б. 
Герасименко Н.С. 
Система методів 
управління 
персоналом в 
організації Матеріали 
VІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
управління сталим 
розвитком у 
сучасному суспільстві: 
проблеми та 
перспективи», 18-19 
жовтня 2017 р. – 
Кременчук: Видавець 
СВД Олексієнко В.В, 
2017. – С. 94-96.
4. Pochtovyuk A., 
Pryakhina K., Bilyk M. 
Junior specialist in the 
system of human 
resourcing: institutional 
and resource bases of 
formation. Role of 
Higher Education 
Institutions in Society: 
Challenges, Tendencies 
and Perspectives 
[online journal], 
ALYTAUS KOLEGIJA 
University. 2017. pp. 
213-217.
5. Pochtovyuk A. 
Rationality of the state 
in development of the 
higher education 
system in Ukraine in 
the condition of the 
sustainable 
development. Journal 
of Quality and 
Environmental Studies. 
Volume 1, Issue 1, 2016,  
pp. 32-40.

10. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
- голова Наглядової 
ради Фонду підтримки 
підприємництва міста 
Кременчука (2016 р. 
по теперішній час);
- заступник голови 
комісії з питань 
промисловості, 
будівництва, 
підприємницької 
діяльності, 
побутового, 
торговельного 
обслуговування та 
регуляторної політики 
Кременчуцької 
міської ради (2016 р. 
по теперішній час).

11. Підвищенні 
кваліфікації та 
стажування:
1. Стажування Vysoka 
skola evropskych a 
regionalnich studii 
(České Budějovice, 
Чехія), «Management 
and marketing», 



01.10.2017-31.03.2018, 
сертифікат (4 кредити 
ECTS)
2. Стажування Vysoká 
škola technická a 
ekonomická (České 
Budějovice, Чехія), 
сертифікат про 
стажування, «Global 
Projects 
Communication in 
Business, Technology 
and Society», 
19.09.2018-18.03.2019, 
сертифікат (4 кредити 
ECTS)
3. Академічна 
мобільність Еразмус+, 
Вища школа 
європейських і 
регіональних 
досліджень (м. Чеське 
Будейовице), тема: 
«Менеджмент» 2018 
р., сертифікат.
4. Програма розвитку 
лідерського 
потенціалу 
університетів України 
(Програма 
реалізується 
Британською Радою 
України (British 
Council), Фондом 
лідерів вищої освіти), 
тема: «Побудова 
системи забезпечення 
якості вищої освіти», 
відвідали Abertay 
University (Данді, 
Шотландія, 
Великобританія), 
2016-2017 рр., 
сертифікат.
5. Стажування у 
Кременчуцькому 
міськвиконкомі, 
«Діяльність органів 
місцевого 
самоврядування в 
умовах 
децентралізації 
влади», довідка №01-
47/2386, 2018 р.
6. Сертифікат про 
володіння 
англійською мовою 
(рівень В2); UA1225 
від 08.2019 р. Test ID: 
H111225UA.
7. Стажування у ПрАТ 
«Кредмаш» на тему 
«Застосування 
управлінських 
технологій HR-
менеджменту з метою 
формування 
лідерських якостей 
керівників та 
професійного 
розвитку персоналу»; 
довідка, 03.12.2020 р. 
(3 кредити ЄКТС/ 90 
год.)
8. Участь в 
експортному форумі 
«Кременчук-
текстильний – 2020» 
за темою «Експорт-
2020 в умовах 
сучасних викликів для 



міжнародної торгівлі: 
стратегія, технології, 
якість, 
конкурентоспроможні
сть, 
результативність», 
сертифікат, 
06.08.2020 (1 кредит 
ЄКТС/ 30 год.)

101794 Почтовюк 
Андрій 
Борисович

Декан, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки і 
управління

Диплом 
доктора наук 
ДД 004220, 

виданий 
28.04.2015, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

014640, 
виданий 

16.06.2005, 
Атестат 

професора 
12ПP 011212, 

виданий 
15.12.2015

30 Організація 
наукових 
досліджень та 
наукова етика

Московський 
державний технічний 
університет ім. М. Е. 
Баумана, 1992р., 
технологія 
машинобудування, 
інженер-механік; 
Кременчуцький 
філіал Харківського 
державного 
політехнічного 
університету, 1996 р., 
менеджмент у 
виробничій сфері, 
менеджер-економіст;
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 2015 
р., комп’ютерні 
системи та мережі, 
інженер з 
комп’ютерних систем.
Член кореспондент 
Академії економічних 
наук України зі 
спеціальності 
«Менеджмент», 
12.05.2017, №398
1. Публікації :
- науко метричні 
публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включено до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of science 
Core Collection:
1. Pochtovyuk A., 
Pryakhina K., Bilyk M. 
and Napkhonenko N., 
Formation of 
Organizational and 
Managerial 
Competence of 
Electrical Engineers, 
2020 IEEE Problems of 
Automated 
Electrodrive. Theory 
and Practice (PAEP), 
Kremenchuk, Ukraine, 
2020, pp. 1-4, doi: 
10.1109/PAEP49887.20
20.9240862. (Scopus)
2. Pochtovyuk A., 
Pryakhina K. Increase 
in Use Values of Future 
Engineers through the 
Education Technology 
Trends 
Implementation//In: 
2019 IEEE 
International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems (MEES). IEEE, 
2019. Р. 454-457. DOI: 
10.1109/MEES.2019.88



96394. (Scopus)
3. Pochtovyuk, A. & 
Pryakhina, K. (2020). 
Scientific 
instrumentarium for 
diagnostics of staffing at 
the Ukrainian machine-
building enterprises: 
marketing approach. In 
SHS Web of 
Conferences EDP 
Sciences. SHS Web 
Conf. Innovative 
Economic Symposium 
2019 – Potential of 
Eurasian Economic 
Union 
(IES2019).Volume 73, 
2020,    p. 01022). 
https://doi.org/10.1051
/shsconf/20207301022 
(Web of Science)
4. Pochtovyuk, A., 
Semenikhina, V., 
Onyshchenko, O., & 
Ruban, B. (2019). The 
formation and 
development of social 
responsibility of 
business: Ukrainian 
experience in a context 
of decentralization. In 
SHS Web of 
Conferences (Vol. 61, p. 
01018). EDP Sciences. 
(Web of science)
5. Pochtovyuk A., 
Zagirniak D., Pryakhina 
K. The Problems of 
Training of Highly 
Skilled Engineers in 
Ukraine in the Context 
of International 
Tendencies. // 
International 
Conference «Modern 
Electrical And Energy 
Systems. - Kremenchuk 
Mykhailo Ostrohradskyi 
National University, 
Ukraine, November 15-
17, 2017. Р. 340-344. 
DOI: 
10.1109/MEES.2017.82
48927. (Scopus)

- публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Почтовюк А.Б., 
Семеніхіна В.В. Роль 
наукової етики в 
сучасних економічних 
дослідженнях. 
Ефективна економіка: 
науковий журнал 
електронне фахове 
видання. № 1, 2021 
URL:http://www.econo
my.nayka.com.ua/?
op=1&z=8527
2. Почтовюк А.Б., 
Семеніхіна В.В. HR-
менеджмент та 
можливості його 
використання для 
професійного 
розвитку персоналу. 



Економічний простір: 
Збірник наукових 
праць. Дніпро: 
ПДАБА, 2020. № 160. 
С. 103-107.
3. Почтовюк А.Б., 
Пряхіна К.А. Цимбал 
О.С. HR – менеджмент 
у системі 
антикризового 
управління 
підприємств. 
Таврійський науковий 
вісник. Серія: 
Економіка: Науковий 
журнал. Вип. 3. 2020. 
С. 95-103.
4. Почтовюк А.Б., 
Рубан Б.В. 
Корпоративна 
соціальна 
відповідальність як 
основа сталого 
розвитку підприємств. 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: КрНУ. 
2018. Випуск 2/2018 
(109). С. 100-105.
5. Почтовюк А.Б., 
Кратт О.А., Пряхіна 
К.А. Специфіка 
кадрового 
забезпечення 
машинобудівних 
підприємств. Вісник 
Одеського 
національного 
університету. Одеса. 
2017. Вип. 1 (54). Т. 22. 
C. 67-71.
6. Pochtovyuk K., 
Martynenko M., 
Semenihina V. The 
local self-government 
authorities role in 
activation of foreign 
economic activity of the 
enterprises. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського.  
2017. Вип. 
2/2017(103), част. 2. C. 
17-25.
7. Pochtovyuk A., 
Pryakhina K. 
Assessment of methods 
of ensure professional 
and qualification 
appropriateness of 
personnel. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: КрНУ, 
2016.  Вип. 
3/2016(98), част. 2. C. 
44-48. 

2. Наявність виданого 
підручника або 
монографії



1. Pochtovyuk A., 
Zakharova O. Role of 
higher education in 
activating the processes 
of accumulation of 
human capital. Vybrané 
aspekty regionálního 
rozvoje. 1. vyd. České 
Budějovice: Vysoká 
škola evropských a 
regionálních studií, 
2021. kap. 6. рр. 58-73
2. Pochtovyuk A. 
Modern Higher 
Education: Tendency 
Of Development Of 
Cooperation Among 
Ukraine And The 
European Union. 
Současné výzvy a trendy 
ve vzdělávání / Marie 
Hesková a kol. České 
Budějovice : Vysoká 
škola evropských a 
regionálních studií, z.ú., 
2019. -kap. 3. рр. 27-37.

3. Участь у 
міжнародному 
науковому проекті:
– Програма 
академічної 
мобільності Еразмус+, 
Вища школа 
європейських і 
регіональних 
досліджень (м. Чеське 
Будейовице), тема: 
«Менеджмент» 2018 
р.
- Програма розвитку 
лідерського 
потенціалу 
університетів України 
(Програма 
реалізується 
Британською Радою 
України (British 
Council), Фондом 
лідерів вищої освіти), 
тема: «Побудова 
системи забезпечення 
якості вищої освіти», 
відвідали Abertay 
University (Данді, 
Шотландія, 
Великобританія), 
2016-2017 рр.

4. Виконання функцій 
члена редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Член редакційної 
колегії «Вісника КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського», з 
2010 р. по теперішній 
час 
http://visnikkrnu.kdu.e
du.ua/redakcia.php 
2. Член редакційної 
колегії журналу 
«AUSPICIA». – Vysoká 
škola evropských a 



regionálních studií, o. 
p.s.(VŠERS) v Českých 
Budějo-vicích (Česká 
republika), з 2008 р. по 
теперішній час; 
https://vsers.cz/wp-
content/uploads/2019/
08/Redakce.pdf
3. Член редакційної 
колегії журналу 
журнал Biblioteka 
Regionalisty, 
Вроцлавський 
університет економіки 
і бізнесу  
https://br.ue.wroc.pl/?
page_id=1343#komitet
-redakcyjny з 2016 р. – 
по теперішній час.

5. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника факультету:
декан факультету 
економіки і 
управління – з 2006 р. 
по теперішній час.

6. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
- голова 
спеціалізованої вченої 
ради К 45.052.02 (2017 
р. по теперішній час).

7. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Методичні вказівки 
щодо проведення 
семінарських занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Організація 
наукових досліджень 
та освітні технології в 
менеджменті» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 073 – 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.      36 с.
2. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Організація 



наукових досліджень 
та освітні технології в 
менеджменті» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 073 – 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.    41 с.
3. Методичні вказівки 
щодо виконання 
контрольної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Організація 
наукових досліджень 
та освітні технології в 
менеджменті» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 073 – 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.     29 с.

8. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
1. Робота у складі 
організаційного 
комітету (член журі) 
ІІ-го туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт секція 
«Економіка і 
управління на 
транспорті», 2016 р.
2. Член 
організаційного 
комітету 
Міжнародного 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Менеджмент», 
2017р. - 2020 рр.
3 Керівництво 
студенткою 
Шаповаловою М.А., 
яка посіла ІІІ місце у 
ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
«Економіка 
природокористування 



та охорони 
навколишнього 
середовища»,2016 р.
4. Керівництво 
студенткою 
Алексєєнко А.С., яка 
посіла ІІ місце у 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
напряму 
«Менеджмент», 2019 
р.
5. Керівництво 
студентом Вєлькіним 
Б.О., який посів ІІІ 
місце у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
«Економіка 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища»,2020 р.

9. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Почтовюк А.Б., 
Синєгіна Н.В. 
Принципи 
державного 
маркетингу в 
управлінні вищою 
освітою. Матеріали 
ХХVІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
учених КрНУ імені 
Михайла 
Остроградського 
«Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства», 23-24 
квітня 2020 р.  
Кременчук: КрНУ, 
2020.С. 36-37
2. Почтовюк А.Б. 
Методы измерения 
рациональности 
субъектов сферы 
высшего образования. 
Социально-
экономические 
институты и процессы 
в современном 
обществе: сб. науч. ст. 
по материалам 
Междунар. науч.-
практ. конф. – 
Новочеркасск: Южно-
Российский 
государственный 
политехнический 
университет имени 
М.И. Платова, 17-18 
мая 2016.  C.10-15.
3. Почтовюк А.Б., 
Пряхіна К.А. 
Перспективи розвитку 
дистанційної освіти в 
Україні. Тези 



доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
“Сучасні інформаційні 
технології в освіті та 
науці”, 10-11 
листопада 2016 р. – 
Житомир: Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2016. – Вип. 3. С. 69-
71.
4. Pochtovyuk A. 
Rationality of the state 
in development of the 
higher education 
system in Ukraine in 
the condition of the 
sustainable 
development. Journal 
of Quality and 
Environmental Studies. 
Volume 1, Issue 1, 2016,  
pp. 32-40.
5. Почтовюк А.Б., 
Семеніхіна В.В. Роль 
маркетингових 
комунікацій 
діяльності 
туристичних 
підприємств. 
Матеріали ХІ Міжнар. 
науково-практичн. 
конф. аспірантів, 
молодих учених та 
науковців «Проблеми 
та перспективи 
розвитку економіки 
освіти регіону». 
Кременчук: 
Кременчуцький 
інститут 
Дніпропетровського 
університету імені 
Альфреда Нобеля, 21 
квітня 2016. С. 155-
156.

9. Підвищенні 
кваліфікації та 
стажування:
1. Стажування Vysoka 
skola evropskych a 
regionalnich studii 
(České Budějovice, 
Чехія), «Management 
and marketing», 
01.10.2017-31.03.2018, 
сертифікат (4 кредити 
ECTS)
2. Стажування Vysoká 
škola technická a 
ekonomická (České 
Budějovice, Чехія), 
сертифікат про 
стажування, «Global 
Projects 
Communication in 
Business, Technology 
and Society», 
19.09.2018-18.03.2019, 
сертифікат (4 кредити 
ECTS)
3. Академічна 
мобільність Еразмус+, 
Вища школа 
європейських і 
регіональних 
досліджень (м. Чеське 
Будейовице), тема: 



«Менеджмент» 2018 
р., сертифікат.
4. Програма розвитку 
лідерського 
потенціалу 
університетів України 
(Програма 
реалізується 
Британською Радою 
України (British 
Council), Фондом 
лідерів вищої освіти), 
тема: «Побудова 
системи забезпечення 
якості вищої освіти», 
відвідали Abertay 
University (Данді, 
Шотландія, 
Великобританія), 
2016-2017 рр., 
сертифікат.
5. Стажування у 
Кременчуцькому 
міськвиконкомі, 
«Діяльність органів 
місцевого 
самоврядування в 
умовах 
децентралізації 
влади», довідка №01-
47/2386, 2018 р.
6. Сертифікат про 
володіння 
англійською мовою 
(рівень В2); UA1225 
від 08.2019 р. Test ID: 
H111225UA.
7. Курси підвищення 
кваліфікації BYM 
online «Академічна 
доброчесність в 
університеті», 
сертифікат №040226, 
04.11.2020 (0,03 
кредити ЄКТС/ 1 год.)
8. Педагогічне 
стажування у 
Департаменті освіти 
виконавчого комітету 
Кременчуцької 
міської ради на тему 
«Децентралізація 
управління в системі 
повної загальної 
середньої та 
професійно-технічної 
освіти (освітні та 
інформаційні 
технології, психолого-
педагогічні навички, 
teaching skills, soft 
skills)»; довідка №01-
30/2145, 20.11.2020 р. 
(1,8 кредити ЄКТС/54 
год.)

127560 Дорожкіна 
Ганна 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки і 
управління

Диплом 
кандидата наук 

ДK 031021, 
виданий 

15.12.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
022851, 
виданий 

22.12.2009

16 Організація та 
планування 
діяльності 
підприємств

Харківський 
інженерно-
економічний інститут, 
1990 р.,  економіка та 
організація хімічної 
промисловості, 
інженер-економіст 
1. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:



1. Дорожкіна Г. М., 
Хоменко М. М. 
Організаційне 
проєктування 
комплексної 
підготовки 
виробництва з 
використанням 
системного аналізу. 
Інфраструктура 
ринку: електронний 
науково-практичний 
журнал. Одеса, 2020. 
Вип. 48. С. 193–198. 
URL: 
http://www.market-
infr.od.ua/journals/202
0/48_2020_ukr/38.pd
f
2. Дорожкіна Г. М., 
Хоменко М. М. 
Формування 
організаційної 
структури управління 
підприємством. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету: 
Економічні науки. 
Хмельницький, 2020. 
№ 3 (282). С. 174–178.
3. Дорожкіна Г. М. 
Оцінювання якості 
праці при 
виробництві 
нафтопродуктів. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету: 
Економічні науки. 
Хмельницький, 2019. 
№ 2 (268). С. 154–159. 
4. Дорожкіна Г. М. 
Особливості 
планування системи 
створення та освоєння 
нової продукції. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету: 
Економічні науки. 
Хмельницький, 2017. 
№ 6 Т.2 (253). С. 178–
182.
5. Дорожкіна Г. М. 
Організаційні аспекти 
інноваційної 
діяльності 
підприємств 
вагонобудування. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету: 
Економічні науки. 
Хмельницький, 2016. 
№ 5. Т.1 (240). С. 56–
60.

2. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Дорожкіна Г.М., 
Хоменко Л.М. 
Планування та 
організаційне 



проектування роботи 
залізничного 
транспорту 
промислового 
підприємства. 
Intellektuelles kapital - 
die grundlage für 
innovative entwicklung: 
wirtschaft, 
management, 
marketing, tourismus: 
monograph. Karlsruhe: 
ScientificWorld-
NetAkhatAV, 2020. 
Buch 3. Teil 5 S. 139–
145.

3. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця 
(виконавця) наукової 
теми (проекту):
Відповідальний 
виконавець – НДР 
«Оптимізація 
організаційної 
структури управління 
та розробка посадових 
інструкцій у ТОВ 
«Кредмаш Сервіс»» 
(№ДР 0120U101355, 
2019 р.).

4. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента 
спеціалізованої вченої 
ради:
член спеціалізованої 
вченої ради К 
45.052.02 (2013-2015 
рр.)

5. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників 
/посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних вказівок/ 
рекомендацій 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Організація та 
планування діяльності 
підприємства» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 073 – 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського. 
2020. 47 с.
2. Методичні вказівки 
щодо самостійної 



роботи з навчальної 
дисципліни 
«Організація та 
планування діяльності 
підприємства» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 073 – 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського. 
2020. 34 с.
3. Методичні вказівки 
щодо виконання 
курсової роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Організація та 
планування діяльності 
підприємства» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 073 – 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського. 
2020. 47 с.
4. Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Організація 
виробництва» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 073 – 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського. 
2020. 41 с.
5. Методичні вказівки 
щодо виконання 
контрольних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Організація 
виробництва» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 073 – 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського. 
2019. 27 с.

6. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 



публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Дорожкіна Г. М., 
Вітенко Г.С. 
Використання 
сіткового методу 
планування для 
розрахунку резерву 
часу робіт: матеріали 
ІX Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
управління сталим 
розвитком у 
сучасному суспільстві: 
проблеми та 
перспективи», м. 
Кременчук 20–21 
жовтня 2020 р. 
Кременчук: Видавець 
СВД Олексієнко В.В, 
2020. С. 62–64.
2. Дорожкіна Г. М., 
Єгорова С.О. 
Особливості 
запровадження 
матричної моделі 
організації 
маркетингових 
структур: матеріали 
VІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
управління сталим 
розвитком у 
сучасному суспільстві: 
проблеми та 
перспективи», м. 
Кременчук 25–26 
жовтня 2018 р. 
Кременчук: Видавець 
СВД Олексієнко В.В, 
2018. С. 256–258.
3. Дорожкіна Г. М., 
Близнюк А.О. Методи 
та інструменти 
оновлення процесу 
виробництва: 
матеріали VІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
управління сталим 
розвитком у 
сучасному суспільстві: 
проблеми та 
перспективи», м. 
Кременчук 18–19 
жовтня 2017 р. 
Кременчук: Видавець 
СВД Олексієнко В.В, 
2017. С. 56–57.
4. Дорожкіна Г. М., 
Головченко В.В. 
Організаційно-
економічні аспекти 
виведення нової 
охолоджуючої рідини 
на ринок: матеріали 
VІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
управління сталим 
розвитком у 



сучасному суспільстві: 
проблеми та 
перспективи», м. 
Кременчук 18–19 
жовтня 2017 р. 
Кременчук: Видавець 
СВД Олексієнко В.В, 
2017. С. 22–24.
5. Дорожкіна Г. М., 
Чередник А. 
Управління 
бюджетами створення 
нової продукції: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково- практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
забезпечення стійкого 
розвитку 
національного 
господарства», 25–26 
листопада 2016 р. 
Кременчук: Пресс-
Лайн, 2016. С. 79-81.
6. Дорожкіна Г. М., 
Геньбач К.В. 
Організаційно-
економічне 
забезпечення 
розширення 
виробництва нової 
продукції: матеріали 
V Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
управління сталим 
розвитком у 
сучасному суспільстві: 
проблеми та 
перспективи», м. 
Кременчук 20–21 
жовтня 2016 р. 
Кременчук: Видавець 
СВД Олексієнко В.В, 
2016. С. 63–64.

7. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членство у 
громадській 
організації «Агентство 
розвитку територій 
міста Кременчука» (с 
2016р. – по 
теперішній час).

8. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій:
 З 2016 р. по 
теперішній час – 
наукове 
консультування ГО 
«Агентство розвитку 
територій міста 
Кременчука» з 
сучасних проблем 
менеджменту та 
застосування 
управлінських 
технологій в 
діяльності 
підприємств та 
організацій 
Кременчуцького 
промислового району 



(довідка № 1-12/10-
20)

9. Підвищення 
кваліфікації та 
стажування:
1. Підвищення 
кваліфікації у 
Кременчуцькому 
національному 
університеті імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/000734-18, 
«Удосконалення 
організації та змісту 
навчання зі 
спеціальності» 
«Менеджмент», 
28.02.2018 р. (3,6 
кредити ЄКТС/108 
год.)
2. Стажування в 
організаційно-
контрольному відділі 
Кременчуцького 
міськвиконкому 
«Управління 
підприємствами та 
організаціями в 
умовах інноватизації 
економіки України», 
довідка №01-85/5, 
10.11.2020 р. (3,6 
кредити ЄКТС/108 
год.)
3. Стажування у ПрАТ 
«Кредмаш» на тему 
«Застосування 
сучасних методичних 
підходів до 
організаційного 
проектування та 
ефективного 
планування 
виробничих систем 
підприємства в умовах 
ринкового 
середовища»; довідка, 
03.12.2020 р. (3 
кредити ЄКТС/ 90 
год.)
4. Курси підвищення 
кваліфікації BYM 
online «Академічна 
доброчесність в 
університеті», 
сертифікат №040108, 
03.11.2020 (0,03 
кредити ЄКТС/ 1 год.)

106343 Яценко 
Наталя 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки і 
управління

Диплом 
спеціаліста, 
Пермський 

ордена 
Трудового 
Червоного 
Прапора 

державний 
університет ім. 
О.М.Горького, 
рік закінчення: 

1976, 
спеціальність:  
Бухгалтерськи

й облік, 
Атестат 

доцента ДЦ 

28 Бухгалтерськи
й облік, 
управлінська 
та фінансова 
звітність

К.е.н., 051 – 
Економіка, 073 – 
Менеджмент, 
(08.00.21 – економіка, 
планування та 
організація 
управління 
промисловістю і її 
галузями), (ЕК 
№026991 від 
23.11.1988), «Оцінка 
економічної 
ефективності 
господарського 
розрахунку на 
машинобудівному 
підприємстві» , 



003409, 
виданий 

18.10.2019

доцент кафедри 
обліку і аудиту.
1.Публікації
- публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Сова К. В., Яценко 
Н. М., Загірняк Д. М. 
Впровадження МСФЗ 
як один із факторів 
покращення 
інвестиційного 
клімату в Україні // 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". 
2020.  №12   
https://doi.org/10.2531
3/2520-2294-2020-12-
6598
2. Яценко Н.М., 
Глухова В.І. 
Обліковий та 
управлінський 
аспекти сутності та 
класифікації 
виробничих запасів 
підприємства. 
Міжнародний 
науковий журнал 
Інтернаука. Серія 
«Економічні науки». 
2020. Т.2, №10 (42). 
С.15-22. DOI: 
10.25313/2520‑2294‑20
20‑10‑6416
3. Яценко Н.М., 
Глухова В.І., Хоменко 
Л.М. Сутність на 
необхідність 
вдосконалення 
методів оцінки запасів 
на підприємстві. 
Східна Європа: 
економіка, бізнес та 
управління. 2018. 
Випуск 7(18). URL: 
http://www.easterneur
opeebm.in.ua/ 
index.php/17-2018-ukr 
/95.pdf
4. Яценко Н.М., 
Хоменко Л.М., 
Клименко М.О. 
Екологічні податки як 
інструмент впливу на 
діяльність 
підприємств 
промислового району. 
Приазовський 
економічний вісник. 
Випуск 5 (10). 2018.  
URL:http://pev.kpu.zp.
ua/ 
journals/2018/5_10_uk
/71.pdf
6.Яценко Н.М., 
Лук’яненко Я.С. Вибір 
оптимального методу 
оцінки вибуття 
матеріалів на 
машинобудівному 
підприємстві. 
Інфраструктура 
ринку. 2017. №14. 
URL:: http : 
//www.market-



infr.od.ua/uk/14-2017.
7. Яценко Н.М., Касич 
А.О., Калько Є.В  
Сучасні підходи до  
методики аналізу 
використання 
матеріальних ресурсів 
Ефективна економіка. 
2016. №11. URL: http 
:www.ekonomy.nayka.c
om/ua

2.Наявність виданого 
підручника чи 
навчального  
посібника або 
монографії :
1. Яценко Н.М., 
Хоменко Л.М.,  Дідур 
С.В. Резерви 
збільшення прибутку 
підприємств завдяки 
підвищенню 
ефективності 
управлінської 
діяльності. Теорія, 
методологія і 
практика 
господарсько-
фінансової діяльності 
підприємств 
[колективна 
монографія]  Полтава: 
ПП «Астрая», 2019.        
С. 206-210.
2. Яценко Н.М., 
Олійник Є.В. 
Виробничі запаси як 
економічна категорія 
та важливий об’єкт 
бухгалтерського 
обліку. Європейська 
інтеграція: пріоритети 
стратегічного 
розвитку 
національного 
господарства України: 
колективна 
монографія за заг. 
ред. Почтовюк А.Б. 
Кременчук: Видавець 
СВД      Олексієнко В. 
В., 2020. С.216-220.

3. Виконання функцій 
наукового керівника 
або члена редакційної 
колегії наукового 
видання:
1) науковий керівник 
теми: «Вдосконалення 
обліку основних 
засобів в медичних 
установах м. 
Кременчука», м. 
Кременчук, 2019 р., № 
держреєстрації 
01204101292;
2) відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи 
«Кредитоспроможніст
ь підприємства та 
шляхи її підвищення» 
за договором № 
449(19-20) - «ОІФ-
ДОМОВОЙ»  м. 
Кременчук, 2020 р. 



4. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників 
/посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних вказівок/ 
рекомендацій 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Яценко Н.М. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Бухгалтерський 
облік» для студентів 
денної та заочної 
форм навчання зі 
спеціальностей: 051 
«Економіка», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Видавничий відділ 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського, 2019 
р.  34 с.
2. Яценко Н.М.  
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Бухгалтерський 
облік» для студентів 
денної  форми зі 
спеціальності 073 
«Менеджмент», 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Видавничий відділ 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського, 
2020 р. 30 с.
3. Яценко Н.М. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Бухгалтерський 
облік» для студентів 
денної  та заочної 
форм зі спеціальності 
073 «Менеджмент», 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Видавничий відділ 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського, 
2020 р. 33 с.

5. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій:
Проведення 
семінарів-тренінгів на 
тему: «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
діяльності 
підприємства в умовах 
впровадження 



міжнародних 
стандартів обліку і 
звітності (договір № 
54-/03 від  01.03.2016 
р.).

6. Підвищення 
кваліфікації та  
стажування:
1. Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
спеціалістів ВНЗ 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі», свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації, 
свідоцтво 
01597997100201-18, 
«Процеси адаптації 
фінансової звітності 
до МСФЗ», 23.02.2018 
р.
2. Стажування на ПАТ 
«Кредмаш» з 
08.09.2017 р. до 
08.10.2017 Протокол 
№ 3 від 09.10. 2017 р. 
«Модернізація обліку, 
звітності та аудиту на 
підприємстві  в 
умовах застосування 
міжнародних 
стандартів»

181717 Дідур Сергій 
Володимиро
вич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки і 
управління

Диплом 
доктора наук 
ДД 004867, 

виданий 
09.03.2006, 

Атестат 
професора 

12ПP 006870, 
виданий 

14.04.2011

17 Обгрунтування 
господарських 
рішень та 
оцінювання 
ризиків

Харківське вище 
військове авіаційне 
училище 
радіоелектроніки, 
1993 р., авіаційні 
радіотехнічні засоби; 
радіоінженер;
Міжнародний 
інститут менеджменту 
(Женева, Швейцарія), 
1994 р., магістр ділової 
адміністрації
1. Публікації:
- публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Дідур С.В., Циган 
Р.М. Похитон І.П. 
Удосконалення 
механізму 
фінансування 
екологічних витрат на 
підприємствах. 
Ефективна економіка. 
2020. № 6. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/
2. Дідур С.В., Циган 
Р.М., Гребінна Е.Ю. 
Обліково-аналітичне 
забезпечення 
управління прибутком 
на підприємствах. // 
Електронний науково-
практичний журнал. 
Інфраструктура 
ринку. 2019. №37.  
URL :/www.market-
infr.od.ua/uk/37-2019.
3. Дідур С.В., Крот 



Л.М. Управління 
формуванням 
фінансових ресурсів 
малого бізнесу. Східна 
Європа: економіка, 
бізнес та управління. 
2018. Випуск 6(17). 
URL:  
http://www.easterneur
ope-
ebm.in.ua/index.php/1
7-2018-ukr /95.pdf.
4. Дідур С.В., Крот 
Л.М., Ніколаєнко А.С. 
Основні аспекти 
оцінки фінансового 
стану підприємств. 
Інфраструктура 
ринку. 2018. URL:  
http://market-
infr.od.ua/uk/17-2018
5. Дідур С.В., Хоменко 
Л.М. Підвищення 
ефективності 
виробничо-фінансової 
діяльності 
вагонобудівного 
підприємства. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Випуск 3/2018 (110).  
Кременчук: КрНУ, 
2018. C. 103-110.
6. Дідур С.В., 
Волошина О.В., 
Єлісєєва О.Є. Біткойн 
як елемент сучасної 
фінансової системи. 
Економіка і 
суспільство. 
Електронне наукове 
фахове видання. 2018. 
Випуск 18. URL: 
http://www.economyan
dsociety.in.ua/journal/1
8_ukr/103.pdf.
7. Дідур С.В. 
Фінансовий 
менеджмент в системі 
управління страхової 
компанії (на прикладі 
ПрАТ СК «ВУСО»). 
Глобальні та 
національні проблеми 
економіки 
[електронне наукове 
фахове видання з 
економіки]. 2016. № 
14. URL: 
http://www.global-
national.in.ua/issue-14-
2016.
8. Дідур С.В. 
Ефективність 
використання 
структури капіталу в 
системі фінансової 
безпеки підприємства. 
Економіка. Фінанси. 
Право. 2016. № 12/2. 
С.23-27.
9. Дідур С.В., Глухова 
В.І., Єлісєєва О.В. 
Аналіз тенденцій 
коливання валютного 
курсу в умовах кризи в 
Україні. Економіка та 
суспільство 



[електронне наукове 
фахове видання з 
економіки]. 2016. № 
5. URL: 
http://www.economyan
dsociety.in.ua/ 

2. Наявність виданого 
підручника або 
монографії:
1. Дідур С.В. Резерви 
збільшення прибутку 
підприємств завдяки 
підвищенню 
ефективності 
управлінської 
діяльності / Л.М. 
Хоменко, Н.М. 
Яценко, С.В. Дідур// 
Теорія, методологія і 
практика 
господарсько-
фінансової діяльності 
підприємств : 
колективна 
монографія / Кол. 
авторів. Полтава: ПП 
«Астрая», 2019. С.206-
211.
2. Дідур С.В. 
Дисконтування 
довгострокових 
зобов’язань за 
міжнародними 
стандартами 
фінансової звітності: 
проблеми та їх 
вирішення / С.В. 
Дідур, Р.М. Циган, І.В. 
Ткаченко  // 
Європейська 
інтеграція: пріоритети 
стратегічного 
розвитку 
національного 
господарства України: 
колективна 
монографія за заг.ред. 
Почтовюка А.Б. 
Кременчук : Видавець 
СВД Олексієнко В. В., 
2020.                  С. 221-
227.

3. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проєкту):
Відповідальний 
виконавець НДР на 
тему: «Стратегія 
розвитку 
корпоративних 
фінансів в Україні», 
2018 р. 

4. Участь в атестації 
наукових працівників:
член спеціалізованої 
вченої ради К 
45.052.02 (з 2013 р. по 
теперішній час)

5. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 



навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й:
1. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Обґрунтування 
господарських рішень 
та оцінювання 
ризиків» для 
студентів денної та 
заочної форми 
навчання зі 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.
2. Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Обґрунтування 
господарських рішень 
та оцінювання 
ризиків» для 
студентів денної та 
заочної форми 
навчання зі 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.
3. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Управління 
інноваційними 
проєктами» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 073 
«Менеджмент» ОПП 
«Управління 
інноваційною 
діяльністю» 
освітнього ступеня 
«магістр». - 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2018.

6. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 



публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Дідур С.В., Гришко 
Н.Є., Зайцев С.С., 
Управління соціально 
відповідальним 
бізнесом: обліковий 
аспект. ХIV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
магістрантів та 
аспірантів 
«Теоретичні та 
практичні 
дослідження молодих 
науковців» (01–04 
грудня 2020 року): 
матеріали 
конференції / за ред. 
проф. Є.І. Сокола. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2020. – 502, С. 212-
213.
2. Дідур С.В., 
Давиденко Є. Вплив 
глобалізаційних 
чинників на 
оподаткування. 
Проблеми обліково-
аналітичного 
забезпечення 
управління 
підприємницькою 
діяльністю : матеріали 
ІІ Міжнар. наук. – 
практ. конф., 
присвяченої 100-
річчю Полтавської 
державної аграрної 
академії (м. Полтава, 
23 квітня 2020 р.) 
Полтава : 
Видавництво ПП 
«Астрая», 2020. С. 
541-543.
3. Дідур С.В., Циган 
Р.М., Рожкова В.О. 
Особливості 
використання методів 
калькулювання 
собівартості в системі 
«директ-костинг» та 
«абзорпшен костинг». 
Матеріали 
Міжнародного 
форуму «Актуальні 
проблеми та 
перспективи розвитку 
національного 
господарства в умовах 
глобальної 
нестабільності», 02-03 
грудня 2019 р. – 
Кременчук, 2019. С. 
123-126 
4. Дідур С.В., Хижняк 
Ю.О. Причини 
банкрутства 
вітчизняних 
підприємств  та 
напрями його 
подолання. Матеріали 
ХVII Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Ідеї 
академіка 
Вернадського та 



науково-практичні 
проблеми сталого 
розвитку освіти і 
науки», Кременчук, 
11-13 травня 2018 
року. Кременчук: 
КрНУ. 2018. - С. 145.
5. Дідур С.В., Глухова 
В.І., Колотій Ю., 
Проблеми 
прибутковості 
підприємств в Україні. 
Матеріали V 
міжнародної науково- 
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
управління сталим 
розвитком у 
сучасному суспільстві: 
проблеми та 
перспективи», 20-21 
жовтня 2016 р. – 
Кременчук, 2016. – С. 
207–210.

7. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій:
Проведення 
семінарів-тренінгів на 
тему: «Сучасні 
механізми управління 
фінансовими 
ресурсами 
підприємств» (договір 
№2-23/18 від  
01.02.2016 р.)

8. Підвищенні 
кваліфікації та 
стажування:
ПрАТ «ВНЗ 
Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом», 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СПВ 
177785, «Фінансове та 
обліково-аналітичне 
забезпечення 
розвитку суб’єктів 
господарювання в 
умовах глобальної 
нестабільності», 
28.05.2016 

183304 Дружиніна 
Вікторія 
Валеріївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки і 
управління

Диплом 
доктора наук 
ДД 005192, 

виданий 
25.02.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 057722, 
виданий 

10.02.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
026459, 
виданий 

20.01.2011, 
Атестат 

професора AП 
000930, 
виданий 

23.04.2019

23 Соціальна 
політика та 
формування 
здорового 
способу життя

Харківський 
державний 
політехнічний 
університет 
Кременчуцький 
філіал; 1997 р.; 
менеджмент у 
виробничій сфері; 
менеджер-економіст 
1. Публікації:
- наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Druzhynina V., 
Likhonosova G., 
Lutsenko G., Kushal І. 



Innovative Technology 
in Terms  of  Socio-
conomic Value 
Diffusion: Accounting 
and Analytical Support. 
European Journal of 
Sustainable 
Development (2020), 9, 
3, p. 476-489. URL: 
http://ecsdev.org/ 
ojs/index.php/ 
ejsd/article/ view/ 1097
2. Druzhynina V., 
Likhonosova G., 
Viedienina Y., Sakun L. 
Creative Analysis of 
Innovation as a 
Catalizer of  
Socialization of 
Structural Change. 
European Journal of 
Sustainable 
Development (2020), 9, 
2, p. 349-365  Doi: 
10.14207/ejsd.2020.v9n
2p349. URL: 
https://ecsdev.org/ojs/i
ndex.php/ejsd/article/v
iew/1033 (Web of 
Science) (ESCI)
3. Druzhynina V., 
Likhonosova G., 
Lutsenko G. 
Assessment welfare of 
the population in the 
synergetic system of 
socio-economic 
exclusion // Marketing 
and Management of 
Innovations, 2018, 
Issue 2. Р. 54–68. URL: 
http://essuir.sumdu.ed
u.ua/ 
handle/123456789/686
90; DOI 
10.21272/mmi.2018.2-
05. (Web of Science) 
(ESCI)
4. Druzhynina V., 
Likhonosova G. 
Strategic imperatives 
ensuring population 
welfare under 
transformation 
exclusion conditions. 
Baltic Journal of 
Economic Studies, 
Volume 3 Number 5. 
Riga: Publishing House 
“Baltija Publishing”, 
2017. 480 pages. P. 
135–146. DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
525/2256-0742/2017-
3-5-135-145 (Web of 
Science) (ESCI)
5. Druzhynina V. V., 
Likhonosova G. S., 
Davidyuk L. Р.  
Approaches to balance 
labor market by 
eliminating exclusion 
factors. Науковий 
вісник Полісся. 2018. 
№ 2 (14). Ч. 1. С. 242-
250. URI: 
http://ir.stu.cn.ua/1234
56789/16921 (Web of 
Science) (ESCI)

2. Публікації:



- публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Дружиніна В.В., 
Тертишний Н. Ю. 
Оцінка рівня та 
причин нерівності 
заробітної плати в 
Україні. 
Інфраструктура 
ринку. 2020. № 42. 
Режим доступу: 
http://www.market-
infr.od.ua/uk/42-2020.
2. Дружиніна В.В., 
Лєбєдєва Д. О. 
Основні детермінанти 
рівня професійної 
активності осіб з 
обмеженими 
можливостями. 
Проблеми системного 
підходу в економіці: 
збірник наукових 
праць. Випуск 3(71). Ч. 
2. К.: НАУ, 2019. С. 
100–108
3. Дружиніна В.В., 
Луценко Г. П., 
Сосновська Ю.Р. 
Інтеграція осіб з 
обмеженими 
можливостями в 
суспільство: 
закордонний і 
вітчизняний досвід. 
Проблеми системного 
підходу в економіці: 
збірник наукових 
праць. Випуск 1(69). 
Ч. 2. К.: НАУ, 2019. С. 
78–85.
4. Дружиніна В.В. 
Система стратегічного 
забезпечення 
збалансованості 
місцевого ринку 
праці. Східна Європа: 
економіка, бізнес та 
управління. 2018. № 
1(12). Режим доступу 
до ресурсу: 
http://www.easteneuro
pe-ebm.in.ua/12-2018-
ukr
5. Дружиніна В.В., 
Алексєєва Н.Ф., 
Залуніна О.М. 
Формування 
багаторівневої 
системи показників 
виміру добробуту 
населення.  Актуальні 
проблеми економіки. 
2017. № 4 (190). С. 
100–112.

3. Участь у 
міжнародному 
науковому проєкті:
Підприємницький 
університет YEP, 
Innovative 
Entreneurship and 
Startup Management, 
15.09.2020, (0,35 
EKTS)



4. Виконання функцій 
наукового керівника 
або члена редакційної 
колегії наукового 
видання:
1. Керівник науково-
дослідної 
держбюджетної теми 
«Організаційно-
економічні аспекти 
розвитку туризму: 
багаторівневий 
підхід» (ДР № 
0118U008157, 2017р.)
2. Член редакційної 
колегії фахового 
наукового журналу 
«Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського», 
який представлений у 
міжнародній 
наукометртичній базі 
Index Copernicus; 
науково-виробничого 
журналу «Часопис 
економічних 
реформ», який 
індексується 
міжнародними 
наукометричними 
базами : Index 
Copernicus 
International 
(Польща), Ulrich's 
Periodicals Directory 
(США), Research of 
Bible (Японія), 
Scientific Indexing 
Services (США–
Австралія), Google 
Scholar , International 
Innovative Journal 
Impact Factor (IIJIF) 
(Малазія).

5. Участь в атестації 
наукових працівників:
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
45.052.02 у 
Кременчуцькому 
національному 
університеті імені 
Михайла 
Остроградського (з 
2017 р. по тепер. час.)

6. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й:
1. Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Соціальна політика 
та формування 
здорового способу 



життя» для студентів 
денної та заочної 
форм навчання зі 
спеціальностей: 051 – 
«Економіка», 071 – 
«Облік і 
оподаткування», 072 – 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 – 
«Менеджмент», 075 – 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020. 
2.  Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Соціальна політика 
та формування 
здорового способу 
життя» для студентів 
денної та заочної 
форм навчання зі 
спеціальностей: 051 – 
«Економіка», 071 – 
«Облік і 
оподаткування», 072 – 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 – 
«Менеджмент», 075 – 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020. 

7. Підвищенні 
кваліфікації та 
стажування:
1. ТОВ «Едюкейшнал 
ЕРА», Академічна 
доброчесність, 
01.11.2020, (0,13 EKTS)
2. ELibUkr 
Міжнародний фонд 
відродження, 
сертифікат, 
Академічна 
доброчесність в 
університеті, № 
040091,
02.11.2020 (0,03 
EKTS) 
3. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації, Система 
онлайн-навчання на 
платформі MOODLE, 
27 липня 2020 року, 1 
кредит ЄКТС
4. Національне 
агенство із 
забезпечення якості 
вищої освіти, 
сертифікат, експерт з 
акредитації освітніх 
програм: онлайн 
тренінг, 08.10.2019 р.
5. Отримання 
сертифікату, який 



підтверджує достатньо 
високий рівень 
володіння 
англійською мовою 
(В2) 2019 року 
(сертифікат № 
UA1206; Test ID: 
H111206UA)
6. Стажування у 
Краківському 
економічному 
університеті та 
Малопольській школі 
публічного 
адміністрування (м. 
Краків, Польща), 
сертифікат, 10-
28/09/2018 р., 3,7 
кредита ЄКТС
7. Отримання 
сертифікату, який 
підтверджує достатньо 
високий рівень 
володіння польською 
мовою (В2) 2019 року 
(сертифікат ПС № 
000106)
8. Учасник тренінгу 
для викладачів на 
ППП при підтримці 
Фонду ім. Ф. Еберта 
(Friedrich Ebert 
Stiftung) та інституту 
демократії та 
соціального розвитку, 
м. Одеса, сертифікат,  
20 – 22 липня  2018р.

101794 Почтовюк 
Андрій 
Борисович

Декан, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки і 
управління

Диплом 
доктора наук 
ДД 004220, 

виданий 
28.04.2015, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

014640, 
виданий 

16.06.2005, 
Атестат 

професора 
12ПP 011212, 

виданий 
15.12.2015

30 HR-
менеджмент

Московський 
державний технічний 
університет ім. М. Е. 
Баумана, 1992р., 
технологія 
машинобудування, 
інженер-механік; 
Кременчуцький 
філіал Харківського 
державного 
політехнічного 
університету, 1996 р., 
менеджмент у 
виробничій сфері, 
менеджер-економіст;
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 2015 
р., комп’ютерні 
системи та мережі, 
інженер з 
комп’ютерних систем
Член кореспондент 
Академії економічних 
наук України зі 
спеціальності 
«Менеджмент», 
12.05.2017, №398
1. Публікації:
- наукометричні 
публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включено до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of science 
Core Collection:
1. Pochtovyuk A., 
Buriak I., Buriak M. 



and Zakharova O., High 
Engineering Education 
as a Component of the 
System of Human 
Capital Development, 
2020 IEEE Problems of 
Automated 
Electrodrive. Theory 
and Practice (PAEP), 
Kremenchuk, Ukraine, 
2020, pp. 1-5, doi: 
10.1109/PAEP49887.20
20.9240907. (Scopus)
2. Pochtovyuk, A. & 
Pryakhina, K. (2020). 
Scientific 
instrumentarium for 
diagnostics of staffing at 
the Ukrainian machine-
building enterprises: 
marketing approach. In 
SHS Web of 
Conferences EDP 
Sciences. SHS Web 
Conf. Innovative 
Economic Symposium 
2019 – Potential of 
Eurasian Economic 
Union (IES2019). 
Volume 73, 2020 
01022) 
https://doi.org/10.1051
/ shsconf/ 
20207301022 (Web of 
Science)
3. Kratt O., Pochtovyuk 
A., Trunina I., & 
Pryakhina K. Marketing 
Positions of 
Kremenchuk Industrial 
Center in International 
Markets. In SHS Web 
of Conferences, 2019, 
Vol. 67. pp. 01006. 
https://doi.org/10.1051
/shsconf /20196701006 
(Web of Science)
4. Pochtovyuk A., 
Zagirniak D., Pryakhina 
K. The Problems of 
Training of Highly 
Skilled Engineers in 
Ukraine in the Context 
of International 
Tendencies. 
International 
Conference «Modern 
Electrical And Energy 
Systems. - Kremenchuk 
Mykhailo Ostrohradskyi 
National University, 
Ukraine, November 15-
17, 2017. Р. 340-344. 
DOI: 
10.1109/MEES.2017.82
48927 (Scopus)

2. Публікації:
- публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Почтовюк А.Б., 
Семеніхіна В.В. HR-
менеджмент та 
можливості його 
використання для 
професійного 
розвитку персоналу. 



Економічний простір: 
Збірник наукових 
праць. Дніпро: 
ПДАБА, 2020. № 160. 
С. 103-107.
2. Почтовюк А.Б., 
Пряхіна К.А. Цимбал 
О.С. HR – менеджмент 
у системі 
антикризового 
управління 
підприємств. 
Таврійський науковий 
вісник. Серія: 
Економіка, 2020.  
Вип. 3. С.95-103
3. Почтовюк А.Б., 
Заїка К.О. Аналіз 
соціально-
психологічних 
аспектів мотивації 
персоналу 
металургійного 
підприємства. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету: серія 
«Економічні науки». 
Херсон: ХДУ.,  Вип. 
39, 2020. С. 60-64
4. Почтовюк А.Б., 
Кратт О.А., Пряхіна 
К.А. Специфіка 
кадрового 
забезпечення 
машинобудівних 
підприємств. Вісник 
Одеського 
національного 
університету. Одеса. 
2017. Вип. 1 (54). Т. 22. 
C. 67-71.
5. Pochtovyuk A., 
Pryakhina K. 
Assessment of methods 
of ensure professional 
and qualification 
appropriateness of 
personnel. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: КрНУ, 
2016. Вип. 3/2016(98). 
Ч. 2. C. 44-48. 
6. Почтовюк А.Б., 
Кратт О.А., Пряхіна 
К.А. Кадрове 
забезпечення 
підприємства: 
маркетинговий підхід. 
Економічний форум: 
Науковий журнал 
Луцького 
національного 
технічного 
університету. Луцьк: 
ЛНТУ, 2015. Вип. 
4/2015. С. 352–358.

3. Наявність виданого 
підручника або 
монографії
1. Pochtovyuk A., 
Zakharova O. Role of 
higher education in 
activating the processes 
of accumulation of 



human capital. Vybrané 
aspekty regionálního 
rozvoje. 1. vyd. České 
Budějovice: Vysoká 
škola evropských a 
regionálních studií, 
2021. kap. 6. рр. 58-73
2. Почтовюк А. Б., 
Вєдєніна Ю.Ю., 
Різніченко Л.В. 
Формування 
господарських рішень 
у процесі управління 
конкурентоспроможн
им асортиментом 
продукції. 
Європейська 
інтеграція: пріоритети 
стратегічного 
розвитку 
національного 
господарства України: 
колективна 
монографія / ред. 
Почтовюк А.Б.. 
Кременчук : Видавець 
СВД Олексієнко В. В., 
2020. Розд. 4.9. С. 234 
246.
3. Pochtovyuk A. 
Modern Higher 
Education: Tendency 
Of Development Of 
Cooperation Among 
Ukraine And The 
European Union. 
Současné výzvy a trendy 
ve vzdělávání / Marie 
Hesková a kol. České 
Budějovice : Vysoká 
škola evropských a 
regionálních studií, z.ú., 
2019. -kap. 3. рр. 27-37.
4. Почтовюк А.Б. 
,Загірняк М.В. 
Управління 
персоналом: навч. 
посібник. Харків: 
Друкарня Мадрид, 
2014. 248 с. 
(Рекомендовано МОН 
України як 
навчальний посібник 
для студентів ВНЗ).

4. Участь у 
міжнародному 
науковому проєкті:
– Програма 
академічної 
мобільності Еразмус+, 
Вища школа 
європейських і 
регіональних 
досліджень  (м. Чеське 
Будейовице), тема: 
«Менеджмент». 2018 
р.
– Програма розвитку 
лідерського 
потенціалу 
університетів України 
(Програма 
реалізується 
Британською Радою 
України (British 
Council), Фондом 
лідерів вищої освіти), 
тема: «Побудова 
системи забезпечення 
якості вищої освіти», 



відвідали Abertay 
University (Данді, 
Шотландія, 
Великобританія), 
2016-2017 рр.

5. Виконання функцій 
члена редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Член редакційної 
колегії «Вісника КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського», з 
2010 р. по теперішній 
час - 
http://visnikkrnu.kdu.e
du.ua/redakcia.php
2. Член редакційної 
колегії журналу 
«AUSPICIA». – Vysoká 
škola evropských a 
regionálních studií, o. 
p.s.(VŠERS) v Českých 
Budějo-vicích (Česká 
republika), з 2008 р. по 
теперішній час; 
https://vsers.cz/wp-
content/uploads/2019/
08/Redakce.pdf
3. Член редакційної 
колегії журналу 
журнал Biblioteka 
Regionalisty, 
Вроцлавський 
університет економіки 
і бізнесу  
https://br.ue.wroc.pl/?
page_id=1343#komitet
-redakcyjny з  2016 р. – 
по теперішній час.

6. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника факультету:
- декан факультету 
економіки і 
управління – з 2006 р. 
по теперішній час.

7. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
- голова 
спеціалізованої вченої 
ради К 45.052.02 (2017 
р. по теперішній час).

8. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м



етодичних 
вказівок/рекомендаці
й:
1. Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни «HR-
менеджмент» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей: 051 – 
«Економіка», 071 – 
«Облік і 
оподаткування», 072 – 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 – 
«Менеджмент», 075 – 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.    29 с.
2. Методичні вказівки 
щодо виконання 
контрольної роботи з 
навчальної 
дисципліни «HR-
менеджмент» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей: 051 – 
«Економіка», 071 – 
«Облік і 
оподаткування», 072 – 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 – 
«Менеджмент», 075 – 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020. 20 с.
3. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «HR-
менеджмент» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей: 051 – 
«Економіка», 071 – 
«Облік і 
оподаткування», 072 – 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 – 
«Менеджмент», 075 – 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.    24 с.

9. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 



наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
1. Робота у складі 
організаційного 
комітету (член журі) 
ІІ-го туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
«Транспортні 
технології», секція 
«Економіка і 
управління на 
транспорті», 2016 р.
2. Член 
організаційного 
комітету 
Міжнародного 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Менеджмент» 2017 - 
2020 рр.
3 Керівництво 
студенткою 
Шаповаловою М.А., 
яка посіла ІІІ місце у 
ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
«Економіка 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища» (2016 р.).
4. Керівництво 
студенткою 
Алексєєнко А.С., яка 
посіла ІІ місце у 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
напряму 
«Менеджмент» (2019 
р.).
5. Керівництво 
студентом Вєлькіним 
Б.О., який посів ІІІ 
місце у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
«Економіка 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища» (2020 
р.).

10. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Почтовюк А.Б, 
Цимбал О.С. Роль 
мотиваційної 



складової в аспекті 
HR-менеджменту 
вітчизняних 
підприємств.
Актуальні питання 
управління сталим 
розвитком у 
сучасному суспільстві: 
проблеми та 
перспективи : 
матеріали IX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 20  –21 
жовтня 2020 р. 
Кременчук : Видавець 
СВД Олексієнко В. В., 
2020. С. 101-103
2. Почтовюк А.Б., 
Тихоліз А.С. 
Удосконалення 
мотиваційного 
механізму 
підприємства в умовах 
інноватизації 
виробництва. 
Матеріали VІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
управління сталим 
розвитком у 
сучасному суспільстві: 
проблеми та 
перспективи», 25-26 
жовтня 2018 р. 
Кременчук: Видавець 
СВД Олексієнко В.В, 
2018. С.111-112
3. Pochtovyuk A., 
Pryakhina K., Bilyk M. 
Junior specialist in the 
system of human 
resourcing: institutional 
and resource bases of 
formation. Role of 
Higher Education 
Institutions in Society: 
Challenges, Tendencies 
and Perspectives 
[online journal], 
ALYTAUS KOLEGIJA 
University. 2017. pp. 
213-217.
4. Pochtovyuk A., 
Pryakhina K. 
Сompetitiveness 
assessment of carriage-
building complex in 
Ukraine on the way to 
EU  Current Economic, 
Political and SociaL 
Issues in EU. // 
Conference proceedings 
sustainable 
development - Europe 
in time of reforms. 
Ceske Budějovice: 
College of European 
and Regional Studies 
Czech Republic, 30th - 
31st March 2017. рр. 29 
– 36.
5. Почтовюк А.Б., 
Герасименко Н.С. 
Система методів 
управління 
персоналом в 
організації. Матеріали 
VІ Міжнародної 



науково-практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
управління сталим 
розвитком у 
сучасному суспільстві: 
проблеми та 
перспективи», 18-19 
жовтня 2017 р. – 
Кременчук: Видавець 
СВД Олексієнко В.В, 
2017. С. 94-96.

11. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
- голова Наглядової 
ради Фонду підтримки 
підприємництва міста 
Кременчука (2016 р. 
по теперішній час);
- заступник голови 
комісії з питань 
промисловості, 
будівництва, 
підприємницької 
діяльності, 
побутового, 
торговельного 
обслуговування та 
регуляторної політики 
Кременчуцької 
міської ради (2016 р. 
по теперішній час).

12. Підвищенні 
кваліфікації та 
стажування:
1. Стажування Vysoka 
skola evropskych a 
regionalnich studii 
(České Budějovice, 
Чехія), «Management 
and marketing», 
01.10.2017-31.03.2018, 
сертифікат (4 кредити 
ECTS)
2. Стажування Vysoká 
škola technická a 
ekonomická (České 
Budějovice, Чехія), 
сертифікат про 
стажування, «Global 
Projects 
Communication in 
Business, Technology 
and Society», 
19.09.2018-18.03.2019, 
сертифікат (4 кредити 
ECTS)
3. Академічна 
мобільність Еразмус+, 
Вища школа 
європейських і 
регіональних 
досліджень (м. Чеське 
Будейовице), тема: 
«Менеджмент» 2018 
р., сертифікат.
4. Програма розвитку 
лідерського 
потенціалу 
університетів України 
(Програма 
реалізується 
Британською Радою 
України (British 
Council), Фондом 
лідерів вищої освіти), 



тема: «Побудова 
системи забезпечення 
якості вищої освіти», 
відвідали Abertay 
University (Данді, 
Шотландія, 
Великобританія), 
2016-2017 рр., 
сертифікат.
5. Сертифікат про 
володіння 
англійською мовою 
(рівень В2); UA1225 
від 08.2019 р. Test ID: 
H111225UA.
6. Курси підвищення 
кваліфікації BYM 
online «Академічна 
доброчесність в 
університеті», 
сертифікат №040226, 
04.11.2020 (0,03 
кредити ЄКТС/ 1 год.)
7. Стажування у ПрАТ 
«Кредмаш» на тему 
«Застосування 
управлінських 
технологій HR-
менеджменту з метою 
формування 
лідерських якостей 
керівників та 
професійного 
розвитку персоналу»; 
довідка, 03.12.2020 р. 
(3 кредити ЄКТС/ 90 
год.)

145359 Лебединська 
Ганна 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 027993, 
виданий 

09.03.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023701, 
виданий 

09.11.2010

30 Філософія Миколаївський 
державний 
педагогічний інститут 
ім. В. Г. Белінського, 
1983; історія; вчитель 
історії і 
суспільствознавства
1. Публікації:
- наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
Лебединська Г. О. 
National consciousness 
as a psychosocial factor 
of successful 
modernization of 
Ukraine. Наука і 
освіта: науково-
практичний журнал. 
Серія «Психологія». 
№2-3. Одеса, 2016. С. 
134-137 (Web of 
Science)

2. Публікації:
- публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Герасименко Л. В., 
Лебединська Г. О. 
Формування 
соціального інтелекту 
у студентів технічних 
професій. Технології 



розвитку інтелекту. 
2020. Т. 4. № 2(27).
2. Лебединська Г. О. 
Політичне 
самовизначення 
українського юнацтва. 
Інженерні та освітні 
технології. 
Кременчук: КрНУ, 
2019. Т.7(2). С.170–
180. 
3. Лебединська Г. О. 
Психологічні аспекти 
сприйняття інститутів 
політичної влади 
студентською 
молоддю. Інженерні 
та освітні технології: 
сб. ст. : Сучасна вища 
освіта: реалії, 
проблеми, 
перспективи. 
Вип.4(20) Кременчук, 
2017. С.117–125.
4. Лебединська Г. О., 
Давидюк С. Г. 
Рedagogical conditions 
for social intelligence 
formation in the 
students oftechnical 
professions. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: КрНУ, 
2017. Вип. 2/2017 
(103) част. 2. С. 72-78.
5. Лебединська Г. О. 
National consciousness 
as a psychosocial factor 
of successful 
modernization of 
Ukraine. Наука і 
освіта: науково-
практичний журнал. 
Серія «Психологія». 
№2-3. Одеса, 2016. С. 
134-137.

3. Наявність виданого 
підручника або 
монографії:
Екзистенціальна 
мотивація 
електорального 
вибору особистості. 
Проблеми мотивації 
особистості в 
сучасному освітньому 
просторі: монографія 
/ за ред. Л. В. 
Герасименко, В.Ф. 
Моргуна. Кременчук : 
Щербатих, 2020. С. 
231-247.

4. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/ практикумів/ 
методичних вказівок/ 
рекомендацій:
1. Методичні вказівки 
щодо семінарських 



занять і самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Філософія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання для усіх 
спеціальностей 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук, 2020.

5. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Лебединська Г.О. 
Мотиваційний аспект 
поведінки 
електоральних груп в 
системі виборчого 
процессу / І 
міжнародна науково-
практичній 
конференція 
«Психолого-
педагогічні 
координати розвитку 
особистості» Полтава, 
2-3 червня 2020 р.
2. Лебединська Г.О. 
Політична 
суб’єктність та 
електоральна 
поведінка сучасного 
українського юнацтва 
/ ІV Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Психологічні 
координати розвитку 
особистості: реалії та 
перспективи» (м. 
Полтава, 22 травня 
2019 р.).
3. Лебединська Г.О. 
Структурні складники 
соціальних очікувань 
/ ХVІІІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція „Ідеї 
академіка  В.І. 
Вернадського та 
науково-практичні 
проблеми сталого 
розвитку регіонів”. 
(11-13  травня 2018 р.).  
Кременчук, 2018. С. 
44-45.
4. Лебединська Г.О. 
Політична 
соціалізація сучасного 
студентства / IV 
Міжнародна 
конференція 
«Психолого-
педагогічні та 
соціальні проблеми 
сучасного 
суспільства». 
Кременчук : КрНУ 
2018 р.   С. 131-132
5. Проблема 
формування 
глобального 
екологічного 
мислення / 



Лебединська Г. О., 
Герасименко Л. В. 
Improving the life 
quality: view of 
scientists // Volumeof 
Scientific Papers. The 
Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole, 2019; ISBN 978-
83-946765-3-7 
(electronic edition)

6. Підвищенні 
кваліфікації та 
стажування:
1. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
липень 2020 р. 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/01264-20, 
«Система он-лайн 
навчання на 
платформі MOODLE».
2. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
жовтень, 2020 р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/01638-20, 
«Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
напрямом 
«Філософські науки».

195095 Глухова 
Валентина 
Іванівна

Доцент з 
покладання
м 
обов'язків 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки і 
управління

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

інститут 
народного 

господарства 
ім.Д.С. 

Коротченка, 
рік закінчення: 

1981, 
спеціальність:  

Фінанси і 
кредит, 
Диплом 

кандидата наук 
ЭK 023825, 

виданий 
22.07.1987, 

Атестат 
доцента ДЦ 

009193, 
виданий 

21.10.2004

21 Фінанси 1.Публікації:
- наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1.Glukhova V. A World 
Model of Social 
Entrepreneurship in a 
Crisis / Kasych A., 
Kozhemiakina S., 
Vochozka M., 
Romanenko O., 
Glukhova V.  Journal of 
Entrepreneurship 
Education Research: 
2019, Vol: 22. 
https://www.abacadem
ies.org/articles/a-
world-model-of-social-
entrepreneurship-in-a-
crisis-8049.html
-  публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.Глухова В.І. 
Фінансування 
видатків бюджету на 
вищу освіту в Україні.  
Ефективна економіка. 



2020. № 5. – URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=7934 (дата 
звернення: 
29.06.2020). DOI: 
10.32702/2307-2105-
2020.5.98
2. Глухова В.І., 
Кравченко Х.В. 
Бюджетно-податкова 
політика України в 
галузі 
сільськогосподарськог
о виробництва. 
Електронне наукове 
фахове видання 
Міжнародний 
науково-практичний 
журнал «Фінансовий 
простір». URL: 
http://fp.cibs.ubs.edu.u
a.No1(37). 2020. Р.79-
87.
3. Глухова В.І., Швець 
О.С. Фінансовий 
контроль за рухом 
бюджетних потоків 
Державною 
казначейською 
службою 
України.Інфраструкту
ра ринку. 2019. № 35. 
URL: 
http://www.market-
infr.od.ua/uk/35-2019.
4. Глухова В.І., 
Скрипник Л.І. 
Фінансове 
забезпечення охорони 
здоров’я на рівні 
місцевих бюджетів. 
Облік і фінанси . 2018. 
№ 1(79). С.80-87.
5. Глухова В.І. 
Управління 
грошовими потоками 
в системі 
казначейства при 
утворенні тимчасових 
касових розривів// 
Східна Європа: 
економіка, бізнес та 
управління. Вип. № 6 
(11), 2017.  С.293-297. 
URL:http://www.easter
neurope-ebm.in.ua/.
6. Глухова В.І. 
Оподаткування 
прибутку суб’єктів 
господарювання та 
напрями його 
вдосконалення. 
Економіка. Фінанси. 
Право.  2016.  №9/2.  
С. 22–26.

2. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії 
1. Глухова В.І., Труніна 
І.М., Авраменко О.І. 
Організація обліку 
розрахунків за 
податком з прибутку 
підприємств в нових 
українських реаліях. 
Іноваційна економіка 
для сучасного світу: 



Колективна 
монографія / За ред. 
В.А.Балашов, 
І.Я.Львович, 
А.Б.Почтовюк, 
А.П.Преображенський
, О.Н.Чопоров, 
В.М.Якубів та ін.. 
Одеса: 2018.  С. 60-63.
2. Глухова В.І., 
Бабіченко В.В. 
Фінансове 
забезпечення 
загальноосвітніх 
навчальних закладів  
в умовах 
реформування галузі. 
Європейська 
інтеграція: пріоритети 
стратегічного 
розвитку 
національного 
господарства України: 
колективна 
монографія за заг.ред. 
Почтовюк А.Б. 
Кременчук : Видавець 
СВД Олексієнко В. В., 
2020.  С. 187-194.

3. Наукове 
керівництво:
- науковий керівник 
одного здобувача, що 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук  
Попадюк О.О. - к.е.н., 
08.00.04 - економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), 2015 р.

4. Робота у складі 
експертних рад:
Участь у роботі 
експертної комісії 
щодо акредитації 
освітньо професійної 
програми «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» 
спеціальності 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування»:
-  у Київському 
національному 
університеті 
технологій і дизайну 
(наказ МОНУ №97-л 
від 22.01.2019 р.)
Участь у роботі 
експертних комісій 
щодо акредитації 
спеціальності 
«Фінанси і кредит»: у 
Східноєвропейському 
університеті імені Лесі 
Українки, м. Луцьк 
(наказ МОНУ            
№ 1193-А від 
14.06.2017 р.).

5.Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 



теми
Науковий керівник 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи 
«Кредитоспроможніст
ь підприємства  та 
шляхи її підвищення» 
(номер державної  
реєстрації 
№0120U101292), 
2020р. Науковий 
керівник НДР на тему 
«Управління 
фінансовими 
ресурсами суб’єктів 
ідприємництва  як 
учасників фінансового 
ринку»;             2018 р.

6.Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника:
- завідувач  кафедри 
обліку і фінансів; 
- член науково-
технічної ради КрНУ.

7.Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади
-керівництво 
студенткою, яка 
зайняла призове місце 
у II етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт:   
-Кравченко Ю.М. - 
Диплом  ІII ступеня зі 
спеціальності «Гроші, 
фінанси, кредит», 
КНУ ім. Т. Шевченка, 
м. Київ, 2016 р.;
-Гомулко Н.В. –  
Диплом  ІII ступеня зі 
спеціальності 
«Фінанси і кредит», 
КНТЕУ, м. Київ, 2020 
р.
-Кравченко Х.В. –  
Диплом  ІII ступеня зі 
спеціальності 
«Менеджмент». 
Секція «Управління у 
сфері економічної 
конкуренції», ПДАА, 
м. Полтава, 2020 р.
-керівництво 
студенткою, який 
зайняла призове місце 
у II етапі  
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади  зі 
спеціальності 
«Державні фінанси»: 
Хижняк Ю.О. - 
Диплом  ІII ступеня, 
ХНЕУ, м. Харків, 2017 
р.

8. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю
-Фінансовий відділ 



виконкому 
Кременчуцької 
міської ради (стаж  6 
років)
-1981-1983 рр. – 
ревізор-інспектор 
відділу державних 
доходів;
-1990-1993 рр. - 
начальник відділу 
планування  та 
економічного аналізу, 
заступник завідувача 
фінансового відділу 
міськвиконкому м. 
Кременчука.

9.Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій:
Проведення 
семінарів-тренінгів на 
тему: «Зміни в системі 
оподаткування  
підприємств та їх 
вплив на формування 
фінансових 
результатів» (договір 
№3/10 від 10.01.2016).

10. Підвищення 
кваліфікації та 
стажування:
Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
спеціалістів ВНЗ 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі»,свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
01597997100681-17, 
«Сучасні тенденції 
оподаткування та 
контролю суб’єктів 
господарювання», 
20.10. 2017 р.

26114 Крот 
Людмила 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки і 
управління

Диплом 
спеціаліста, 

Кременчуцьки
й державний 

політехнічний 
інститут, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056296, 
виданий 

16.12.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037557, 

виданий 
17.01.2014

16 Мікроекономік
а та 
макроекономік
а

1. Публікації:
- публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Ховрак І. В., Крот Л. 
М. Теоретичні аспекти 
становлення та 
реалізація концепції 
сталого розвитку: 
історичний та 
статистичний аналіз. 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
2020. Випуск 5-6. С. 
18–23.
2. Крот Л., Шаповал 
Л., Фугело П. 
Макропруденційне 
управління 
проблемними 
активами банківських 
установ. Подільський 



Вісник : сільське 
господарство, техніка, 
економіка. 2020. Вип. 
33. С. 106–116.
3. Крот Л.М. Крот В.В. 
Управління 
фінансовим ризиком 
аграрних 
підприємств: сутність 
та особливості. 
Причорноморські 
економічні студії. 
2019. №48. С. 72-77. 
URL: 
http://bses.in.ua/journ
als/2019/48_2019/13.p
df
4. Крот Л.М, Дідур 
С.В. Управління 
формуванням 
фінансових ресурсів 
малого бізнесу. Східна 
Європа: економіка, 
бізнес та управління. 
2018. Випуск 6(17). 
URL:  
http://www.easterneur
ope-
ebm.in.ua/index.php/1
7-2018-ukr /95.pdf
5. Крот Л.М., Дідур 
С.В., Ніколаєнко А.С. 
Основні аспекти 
оцінки фінансового 
стану підприємств. 
Інфраструктура 
ринку. 2018. URL: 
http://market-
infr.od.ua/uk/17-2018.

2. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії :
1. Крот Л.М. Фінансове 
забезпечення 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
підприємств АПК в 
умовах поглиблення 
євроінтеграції. 
Європейська 
інтеграція: пріоритети 
стратегічного 
розвитку 
національного 
господарства України: 
кол. монографія / за 
заг. ред. А.Б. 
Почтовюка. 
Кременчук : Видавець 
СВД Олексїєнко В.В., 
2020. С.195-202.

3. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й:
1. Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 



дисципліни 
«Мікроекономіка та 
макроекономіка» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей: 051 – 
«Економіка», 072 – 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 – 
«Менеджмент», 075 – 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Видавничо-
редакційний відділ 
КрНУ, 2019,    51 с.
2. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Мікроекономіка та 
макроекономіка» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей: 051 – 
«Економіка», 072 – 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 – 
«Менеджмент», 075 – 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Видавничо-
редакційний відділ 
КрНУ, 2019,    45 с.
3. Методичні вказівки 
щодо виконання 
контрольних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Мікроекономіка та 
макроекономіка» для 
студентів заочної 
форми навчання зі 
спеціальностей 072 – 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 – 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Видавничо-
редакційний відділ 
КрНУ, 2019,   39 с.

4. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми:
1) науковий керівник 
НДР на тему: 
«Управління 
фінансовими 
ресурсами при 
виробництві нової 
продукції, укладанні 
та виконанні угод 
купівлі-продажу», 
2017 р.
2) відповідальний  
виконавець НДР на 
тему: «Дослідження 
цінової політики 
підприємства та 
аналіз її впливу на 
формування доходів», 



2018 р. 

5. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади:
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
напряму «Економіка 
сільського 
господарства та АПК», 
диплом І ступеня 
отримала Єлісєєва 
О.Є., 2016 р.

6. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій :
Проведення 
семінарів-тренінгів на 
тему: «Удосконалення 
управління 
фінансовими 
ресурсами суб’єктів 
господарювання» 
(договір №24-/2 від  
01.09.2017 р.).

7. Підвищення 
кваліфікації та 
стажування:
Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
спеціалістів ВНЗ 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі», тема: 
«Традиційні та 
інноваційні технології 
навчання» свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
01587997102211-19 від 
27.12. 2019 р.

184025 Маслак 
Володимир 
Іванович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1990, 

спеціальність:  
Історія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004956, 

виданий 
15.12.2015, 

Атестат 
доцента ДЦ 

008741, 
виданий 

23.10.2003, 
Атестат 

професора AП 
000628, 
виданий 

27 Українознавств
о

Кременчуцький 
державний 
політехнічний 
інститут, 2003 р., 
економіка 
підприємства, 
економіст;
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 2015 
р., комп’ютерні 
системи та мережі, 
інженер 
комп’ютерних систем
Академік Академії 
НАН  вищої освіти 
України, ГО № 035-
19, 25.06.2019 р.
1. Публікації:
- наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 



18.12.2018 включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Maslak V., Butko L. 
The novel by V. T. 
Nariezhnyi “Bursak, 
malorosiysk story” as 
the monument of the 
historical fiction. 
Східноєвропейський 
історичний вісник. 
Дрогобич, 2020. Вип. 
16, С. 63–70 (Web of 
Science).
2. Vasylenko D. Maslak 
V. The Practice of using 
interactive multimedia 
installations in museum 
sciences. Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтва. 
2018. Вип. 2. С. 67-70 
(Web of Science).

2. Публікації:
- публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Маслак В. І., Бутко 
Л. В., Василенко Д. П. 
Дуальність підготовки 
фахівців сфери 
культури: pro at 
contra. Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтва. 
2018. Вип. 3. С. 54–60.
2. Маслак В., Бутко Л., 
Василенко Д. 
Проблеми української 
культури в 
публіцистиці Михайла 
Грушевського. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук. 
Дрогобич, 2020. Вип. 
31, Т. 1, С. 54–59 
3. Василенко Д. П., 
Крот В. І., Маслак В. І. 
Культурологічні студії 
з історії української 
культури ХІХ століття 
у творчій спадщині 
Михайла 
Грушевського. 
Культура і сучасність. 
Київ, 2020. С. 7–11.
4. Vasylenko D. Maslak 
V. The Practice of using 
interactive multimedia 
installations in museum 
sciences. Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтва. 
2018. Вип. 2.                 
С. 67-70. (Web of 
Science).
5. Маслак В. І. 
Василенко Д. П., 
Бутко Л. В., Тур О. М., 
Шабуніна В. В. 
Studying of the school 



system development 
problem of Poltava 
region in the first half 
of the 50-ies of the XX 
century. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Серія Педагогічні 
науки.  2017. № 2 
(103).  Ч. 2. С. 10-18.

3. Наявність виданого 
підручника або 
монографії:
1. Маслак В. І. 
Ранньомодерна 
українська 
державність очима 
сучасних польських та 
російських істориків. 
Кам’янець 
Подільський: ТОВ 
«Друкарня «Рута», 
2014. 356 с.
2. «Польская 
операція» в 
Полтавской области в 
30-х годах ХХ века. 
«Operacja polska» w 
połtawskim obwodzie w 
latach 30-tych XX 
wieku / Василенко Д., 
Маслак В., Осикович 
Ж.  та ін. – Днепр: 
Середняк Т. К., 2017. 
304 с. Внесок: Маслак 
В. І. – 25 %.
3. Каліграфічна 
естетика шрифту : 
навч. посібник /                                
М. Т. Анісімов, В. І. 
Маслак, А. М  
Лушакова, О. П. 
Гуртовий., В. В. 
Осадчий, В. В. 
Ігнатьєва, О. В. 
Гірська. Кременчук : 
КрНУ, 2019. 142 с.

4. Участь у 
міжнародному 
науковому проєкті:
Інститут культури 
Ягелонського 
університету, м. 
Краків, 
соціокультурний 
проект 
«Полікультура» (2019 
р.)

5. Виконання функцій 
наукового керівника 
або члена редакційної 
колегії наукового 
видання:
керівник НДДКР 
«Актуальні проблеми 
дослідження історії 
України: 
джерелознавство, 
історіографія, 
методологія»                       
(№ 01/5U004170 від 
12.05.2015); 
«Особливості 
функціонування 
інституцій 



соціокультурної 
сфери» (№ 
0120U103599 від 
19.08.2020).
член редакційної 
колегії наукових 
журналів 
«Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія», 
«Zaporizhzha Historical 
Reviеw».

6. Участь в атестації 
наукових працівників:
член спеціалізованої 
вченої ради Д 
17.051.01 у 
Запорізькому 
національному 
університеті;

7. Наявність 
авторських свідоцтв:
1. А.с. Ескіз з описом 
«В’їзний знак 
«Кременчук» /                
Василенко Д.П., 
Маслак В. І., Осадчий 
В. В., Гуртовий О. П., 
Бутко Л. В., Жданова 
А. Л., Лушакова А. М., 
Анісімов М. Т. № 
86811 (дата реєстрації 
14.03.2019).
2. А. с. Програмний 
продукт 
«Комп’ютерний 3 D 
тур містом 
Кременчук» / 
Василенко Д. П., 
Маслак В. І., Телятник 
М. С., Подольська А. 
О. – № 71548 ; дата 
реєстрації 19.04.2017.
3. А. с. Програмний 
продукт 
«Комп’ютерний 3 D 
тур музеєм ПАТ 
«Крюківській 
вагонобудівний 
завод» / Василенко Д. 
П., Маслак В. І., 
Телятник М. С., 
Подольська А. О., 
Вітко М. М.  № 72143 ; 
дата реєстрації 
18.05.2017.
4. А. с. Програмний 
продукт «Пантеон 
визначних українців» 
/ Василенко Д. П., 
Маслак В. І., Телятник 
М. С., Бутко Л. В. № 
77620 ; дата реєстрації 
14.03.2018.
5. А. с. Ескіз з описом 
«План-схема 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського» / 
Василенко Д. П., 
Маслак В. І., Осадчий 
В. В., Бутко Л. В. № 
81123 ; дата реєстрації 
21.08.2018.
6. А. с. Ескіз з описом 
«Макет 
презентаційних та 



інформаційних 
стендів 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського» / 
Маслак В. І., 
Василенко Д. П., 
Осадчий В. В., Бутко 
Л. В. - № 81211 ; дата 
реєстрації 05.09.2018.

8. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій:
1. Наукове 
консультування 
Архівного відділу 
виконавчого комітету 
Кременчуцької 
міської ради 
Полтавської області 
(угода № 5-06/16) (з 
2016 р.); наукове 
консультування 
комунального закладу 
культури 
«Кременчуцький 
краєзнавчий музей» 
Кременчуцької 
міської ради 
Полтавської області» 
(угода № 5-06/17) (з 
2016 р.);
2. Наукове 
консультування ПАТ 
«Кременчуцький 
завод технічного 
вуглецю» з теми 
«Актуальні питання 
української мови (за 
професійним 
спрямуванням), 
діловодства та 
архівної справи» (з 
2017 р.), (договір № 2-
23/87).

9. Підвищенні 
кваліфікації та 
стажування:
1. Інститут культури 
Ягеллонського 
університету, м. 
Краків, 
соціокультурний 
проект 
«Полікультура» 
16.05.2019 р.-
19.05.2019.
2. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, «Наука 
про освіту: що 
повинен знати лідер 
освітнього стартапа» 
(60 годин / 2 кредити 
ЄКТС), 07.06.2020 р.
Освітні інструменти 
критичного мислення 
м. Київ 
3. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, 
«Медіаграмотність 
для освітян» (60 
годин / 2 кредити 



ЄКТС), 06.04.2020 р.
4. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, «Експерт 
з акредитації освітніх 
програм: онлайн 
тренінг», 06.10.2019 р.
5. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, «Як 
створювати масовий 
відкритий онлайн-
курс», 17.05.2020 р.
6. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів ED.ERA, 
сертифікат, 
«Розсекречені» (40 
годин), 29.03.2020 р.
7. Національна 
академія керівних 
кадрів культури і 
мистецтв. Центр 
неперервної 
культурно-мистецької 
освіти, 26.10-30.10.20,  
12 СС12 СС 
02214142/004697-20. 
Тема «Актуальні 
соціокультурні 
практики: 
інноваційний підхід 
євро інтеграційний 
вектор та 
регіональний 
потенціал»

16695 Кондрашова 
Ольга 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Інститут 
економіки та 

нових 
технологій, рік 

закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
030507 

Переклад, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 041423, 

виданий 
28.02.2017

21 Іноземна мова 
за 
професійним 
спрямуванням

1. Публікації  у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Кондрашова О.В. 
Дидактичні аспекти 
застосування методів 
проблемного 
навчання майбутніх 
менеджерів ділової 
англійської мови // 
Збірник  наукових  
праць  Запоріжжя : 
КПУ, 2019. Вип. 67. 
204 с. Т. 2. – С.37-42
2. Кондрашова О.В. 
Педагогічні 
особливості 
застосування 
технології 
індивідуалізованого 
навчання майбутніх 
інженерів англійської 
мови за професійним 
спрямуванням 
//Збірник  наукових  
праць  Запоріжжя : 
КПУ, 2019. Вип. 70. 
204 с. Т. 1. – С.206-211
3. Кондрашова О.В. 
Педагогічні 
особливості ділової 
гри при навчанні 
майбутніх інженерів 
дисципліні 
«Англійська мова (за 
професійним 
спрямуванням)» // 
Scientific journal 



Virtus. – 2019. – Iss. 
35. – pp. 122–125.
4. Кондрашова О.В. 
Організаційно-
педагогічні 
особливості 
застосування 
проектних технологій 
у навчанні майбутніх 
інженерів англійської 
мови за професійним 
спрямуванням. Вісник 
Націанальної академії 
прикордонної служби 
України. Серія 
«Педагогіка». 
Хмельницький 2019- 
Випуск 2(17). С. 139-
152
5. Кондрашова О.В. 
Педагогічні аспекти 
застосування 
технологій навчання 
майбутніх менеджерів 
ділової англійської 
мови// Вісник 
Націанальної академії 
прикордонної служби 
України. Серія 
«Педагогіка». 
Хмельницький 2018- 
Випуск 1.                С. 1-
12
6. Кондрашова О. В. 
Організація 
особистісно 
зорієнтованого 
контакту майбутніх 
менеджерів с 
передовими 
практиками засобами 
дистанційної 
підтримки: досвід 
провадження // 
Вісник 
Дніпропетровського 
Університету Імені 
Альфреда Нобеля. 
Серія Педагогіка і 
психологія. 2017. № 2 
(10). С. 68–72. 2
7. Кондрашова О. В. 
Organizational and 
pedagogical conditions 
of designing the 
developing educational 
environment of the 
future managers of 
organizations // Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Серія «Педагогічні 
науки». – 2017. Вип. 
29. Ч. 2. С. 51–57.  

2. Наявність виданого 
підручника або 
монографії: 
1. Кондрашова О.В. 
English for specific 
purpose (Management 
and Marketing). 
Кременчук: КрНУ, 
2013. 110 с. 
2.Кондрашова О.В. 
Еnglish for 
humanitarians. 
Кременчук: КрНУ, 



2013. 87 с

3. Участь в атестації 
наукових працівників:  
член спеціалізованої 
вченої ради К 
45.052.07

4. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/методични
х вказівок:
1. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «Іноземна 
мова» (англійська) 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 028 - 
«Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності» 
Видавництво КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського, 
Кременчук, 2018.  36 
с.
2. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальних 
дисциплін «Ділова 
іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням», 
«Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
студентів з усіх 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання освітнього 
ступеня «бакалавр». 
(У тому числі 
скорочений термін 
навчання). 
Видавництво КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського, 
Кременчук, 2019.  26 с.
3. Методичні вказівки 
щодо практичних і 
самостійних занять з 
навчальних дисциплін 
«Іноземна мова», 
«Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання  зі 
спеціальності: 073– 
«Менеджмент» 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр» 
Видавництво КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського, 
Кременчук, 2020. 49 с.

5. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики: 



1. Кондрашова О.В. 
Роль університетів 
України у вирішенні 
глобальних 
цивілізаційних 
проблем людства. 
Матеріали ХVІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Ідеї 
академіка 
Вернадського та 
проблеми сталого 
розвитку освіти і 
науки», 11 – 13 травня 
2018 р., м. Кременчук.
2. Кондрашова О.В. 
Педагогічні проблеми 
застосування методу 
проектів у навчанні 
майбутніх менеджерів 
ділової англійської 
мови. Матеріали ІІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи 
професійної 
підготовки  фахівців в 
умовах 
євроінтеграції»,  18-19 
квітня 2019р.,                    
м. Кропивницький.
3. Кондрашова О.В. 
Педагогічні аспекти 
добору технологій 
навчання майбутніх 
інженерів англійської 
мови за професійним 
спрямуванням.  
Матеріали V 
Міжнародно науково-
практичної 
конференції 
«Психолого-
педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 
суспільства», 16-17 
жовтня 2019 р., м. 
Кременчук. 
4. Кондрашова О.В. 
Педагогічна 
технологія 
формування 
комунікативної 
компетентності 
майбутніх інженерів. 
Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Modern 
science: problems and 
innovations», 3-5 
травня 2020 р., м. 
Стокгольм, Швеція.
5. Кондрашова О.В. 
Педагогічна 
технологія 
проблемного 
навчання майбутніх 
менеджерів ділової 
англійської мови. 
Матеріали III 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Іnnovative 
development of science 
and education», 24-26 



травня 2020 р., м. 
Афіни, Греція. 

6. Підвищення  
кваліфікації та 
стажування: 
1. University of 
Economy (м. Бидгощ, 
Польща) за 
програмою 
«Innovative Methods of 
teaching for High 
School Educators», 
23.04.2018-
28.04.2018, 
сертифікат, 108 
год./3,6 кредити ЄКТС
2. Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації 
“Англійська для 
медіаграмотності”,  
21.05.2020, 30 год./1 
кредит ЄКТС
3. Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації 
“Медіаграмотність для 
освітян”, 05.05.2020, 
60 год. / 2 кредити 
ЄКТС
4. Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації 
“Критичне мислення 
для освітян”,  
15.04.2020  30 год./ 1 
кредит ЄКТС
5. Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації “Цифрові 
інструменти для 
дистанційної освіти”, 
21.11.2020, 6год. / 0,2 
кредиту ЄКТС
6. Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації 
Англійська для STEM 
(наука, техніка, 
інженерія та 
математика), 
26.08.2020, 30год. / 1 
кредит ЄКТС.
7. Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації 
«Англійська мова. 
Морфологія», 
16.08.2020, 35 год. / 
1,1 кредит ЄКТС.

153805 Труніна 
Ірина 
Михайлівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки і 
управління

Диплом 
доктора наук 
ДД 003904, 

виданий 
22.12.2014, 

Атестат 
професора 

12ПP 011213, 
виданий 

15.12.2015

26 Маркетинг Ворошиловградський 
машинобудівний 
інститут, 1992 р., 
економіка та 
організація 
машинобудівної 
промисловості, 
інженер-економіст.
Відмінник освіти № 
389 від 28.09.2017 р., 
Нагороджена 
медаллю НАПН 
України «Ушинський 
К.Д.» №1162 від 
21.02.2019 р.

1. Публікації:
- наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 



включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
CoreCollection:
1. Trunina I. 
Globalization impact on 
the world travel market 
development / Iryna 
Mykhailivna Trunina, 
Olena Anatoliivna 
Sushchenko, Viktoriia 
Valeriivna Druzhynina, 
Olena Leonidivna 
Zahorianska // SHS 
Web of Conferences 73, 
01029, 2020 (Web of 
Science)
2. Trunina I. 
Theoretical aspects of 
regional sustainable 
development in the EU 
and Ukraine / Buzko, 
Iryna; Vartanova, 
Olena; Trunina, Iryna; 
Khovrak, Inna // SHS 
Web of Conferences 61 
01001, 2019 
https://publons.com/p
ublon/19755913/(Web 
of Science)
3. Trunina I.  Marketing 
Positions of 
Kremenchuk Industrial 
Center in International 
Markets / Oleh Kratt, 
Andryi Pochtovyuk, 
Iryna Trunina, 
Kateryna Pryakhina // 
SHS Web of 
Conferences  67, 01006, 
2019 (Web of Science)

2. Публікації:
- публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Труніна І.М., Рижак 
А.І Особливості 
функціонування 
регіонального ринку 
туристичних послуг. 
Modern economics 9, 
2018, c. 146-152.
2. Труніна І.М., 
Ліхоносова Г. С., 
Коробенко А.О.  
Використання 
інформаційних систем 
у регулюванні ринку 
туристичних послуг. 
Приазовський 
економічний вісник. 
2017. Випуск 4 (04). c. 
13-19. 
3. Труніна І. М., 
Ліхоносова Г. С., 
Деркач І. Ю.  
Моделювання 
корпоративного 
обслуговування 
просування 
туристичного товару. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. Серія: 



Економічні науки. 
2017. № 5 (251). С. 
287-291.
4. Trunina I., 
Likhonosova G., 
Hrechyshkina О. The 
market of tourist 
services under the 
conditions of 
globalization processes. 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: КрНУ, 
2017. Випуск 6/2017 
(106). Частина 2. С. 
45–51.
5. Бєляєва Ю.М., 
Труніна І. М. 
Інноваційні підходи 
до оцінювання 
конкурентоспроможн
ості туристичного 
підприємства. Вісник 
Львівского інституту 
економіки і туризму, 
2017.
6. Дружиніна В. В., 
Труніна І., Сосновська 
Ю. Р. Моніторинг 
місцевого ринку 
ресторанних послуг. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. 
Економічні науки. 
2016. № 5(1). С. 65-69.

3. Наявність виданго 
підручника або 
монографії:
Труніна І.М., 
Дружиніна В.В., 
Загорянська О.Л. 
Вплив процесів 
глобалізації та 
інтеграції на розвиток 
світового ринку 
туристичних послуг. 
Європейська 
інтеграція: пріоритети 
стратегічного 
розвитку 
національного 
господарства України: 
колективна 
монографія за заг. 
ред. Почтовюка А.Б. 
Кременчук : Видавець 
СВД Олексієнко В. В., 
2020. С.166-174

4.Участь у 
міжнародному 
науковому проекті:
1) Підприємницький 
університет YEP, 
Innovative 
Entreneurship and 
Startup Management, 
15.09.2020 р., (0.35 
EKTS)
2)  Erasmus + Staff 
Mobility на базі 
Abertay University 
(Dundee, Scotland) 
березень 2019 р.



5.Виконання функцій 
наукового керівника:
Керівництво 
здобувачем Безуглою 
Т.В., яка одержала 
диплом  про 
присудження 
наукового ступеня 
к.е.н зі спеціальності 
08.00.04 (2020 р.)
Науковий консультант 
докторанта Ховрак 
І.В. (ДД №010347 від 
26.11.2020 р.)

6.Участь в атестації 
наукових працівників:
Член двох 
спеціалізованих рад: Д 
29.051.01 у 
Східноукраїнському 
національному 
університеті імені 
Володимира Даля та К 
45.052.02 у КрНУ із 
захисту 
кандидатських 
дисертацій;
Офіційний опонент із 
захисту дисертацій: 
Персій Ю.О. (2018 р.).

7.Наукове 
консультування,устан
ов, підприємств, 
організацій:
Інститут розвитку 
Кременчука Наукове 
консультування 
Міська рада міста 
Кременчука з питань 
розвитку суб’єктів 
підприємницької 
діяльності у 
регіональному 
просторі;
Член комісії з питань 
туризму при Міській 
раді міста Кременчука

8.Підвищення 
кваліфікації та 
стажування:
1. Експерт з 
акредитації освітніх 
програм: онлайн 
тренінг, наданий 
Національним 
агентством  із 
забезпечення якості 
вищої освіти через 
платформу масових 
відкритих онлайн – 
курсів Prometheus, 
2020 р.;
2. Підприємницький 
університет YEP, 
сертифікат, Innovative 
Entreneurship and 
Startup Management, 
15.09.2020, (0,35 
EKTS)
3. Національне 
агенство із 
забезпечення якості 
вищої освіти,
сертифікат, експерт з 
акредитації освітніх 
програм: онлайн 
тренінг, 08.10.2019 р.



4. Отримання 
сертифікату, який 
підтверджує достатньо 
високий рівень 
володіння 
англійською мовою 
(В2) 2019 року 
(сертифікат № 
UA1205; Test ID: 
H111205UA)
Erasmus + Staff 
Mobility на базі 
Abertay University 
(Dundee, Scotland) 
2019 р.
5. Учасник тренінгу 
«Формування мережі 
експертів із 
забезпечення якості 
вищої освіти», м. 
Кременчук, 
сертифікат, 01.04.2019 
р. 
6. Інститут технології 
та бізнесу, м. Чеське 
Будейовіце (Чехія), 
сертифікат, 10.05-
15.06.2017 р.
7. Вища школа 
Європейських і 
регіональних студій у 
м. Чеське Будейовіце 
(Чехія), сертифікат, 
11.01–12.06.2016 р.

187256 Шабуніна 
Вікторія 
Валентинівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Полтавський 
державний 

педагогічний 
інститут імені 

В.Г. 
Короленка, рік 

закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
030501 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 067741, 

виданий 
22.04.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032180, 
виданий 

26.09.2012

20 Ділова 
українська 
мова та 
академічне 
письмо

Інститут економіки та 
нових технологій, 
2000 р., 
переклад,перекладач-
референт з 
англійської та 
німецької мов
1. Публікації:
- наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection):
1. Shabunina V., Tur O., 
Tur A., Chernaia Ye. 
The IEEE Style: 
Peculiarities of the 
Format and Application 
Prospects. 2020 IEEE 
25th International 
Conference «Problems 
of Automated 
Electrodrive. Theory 
and Practice» (PAEP). 
Kremenchuk, Ukraine, 
2020. Р. 1-4. (Scopus)
2. Shabunina V., Tur O., 
Sarancha V. Foreign 
language 
Communicative 
Competence as a Factor 
of Improving the 
Quality of Electrical 
Engineering Students 
Professional Training. 
2020 IEEE 25th 
International 
Conference «Problems 
of Automated 
Electrodrive. Theory 
and Practice» (PAEP). 
Kremenchuk, Ukraine, 



2020. Р. 1-4. (Scopus)

2. Публікації:
- публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Маслак В., Саранча 
В., Шабуніна В. 
Діяльність Михайла 
Грушевського в галузі 
української культури 
наприкінці XIX – на 
початку XX століття. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук. 
Дрогобич, 2020. Вип. 
31, Т. 1, 60–67 с. 
2. Shabunina V., 
Sarancha V. Behavioral 
Deviations at the First 
World War (by the 
materials of Poltava 
Province. Zaporizhzhia 
Historical Review, 
1(53), p. 73–78. 
Retrieved from 
https://istznu.org/inde
x.php/journal/article/vi
ew/113 
3. Шабуніна В. В., Тур 
О. М. Стандарти ISO, 
присвячені процесам 
оцифрування, 
конверсії та міграції 
документів. 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія : наук. 
журн. / М-во культури 
України, Нац. акад. 
керів. кадрів культури 
і мистецтв. Київ : 
НАКККіМ, 2019. № 4. 
C.54–62.
4. Studying of the 
school system 
development problem 
of Poltava region in the 
first half of the 50-ies of 
the XX century / L. 
Butko, D. Vasylenko, V. 
Maslak, O. Tur, V. 
Shabunina. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Серія Педагогічні 
науки. 2017. № 2 
(103). Ч. 2. С. 10-18.
5. Шабуніна В. В. 
Мовні домінанти 
діалогічної організації 
писемних науково-
навчальних текстів. 
Вісник Харківського 
національного 
університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія 
«Філологія». 2015. 
Вип.73. С.86–89.

3. Наявність виданого 
підручника або 
монографії:
1. Лінгвістичний 
аналіз тексту: 



практикум: навч. 
посіб. / Алексеєнко Н. 
М., Бутко Л. В., Сізова 
К. Л., Шабуніна В. В.  
Кременчук : КрНУ, 
2018. 242 с.

4. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій:
1. Наукове 
консультування 
Архівного відділу 
виконавчого комітету 
Кременчуцької 
міської ради 
Полтавської області 
(угода № 5-06/16) (з 
2016 р.);
2. Наукове 
консультування 
комунального закладу 
культури 
«Кременчуцький 
краєзнавчий музей» 
Кременчуцької 
міської ради 
Полтавської області» 
(угода № 5-06/17) (з 
2016 р.).

5. Підвищенні 
кваліфікації та 
стажування:
1. Національна 
академія керівних 
кадрів культури і 
мистецтв, сертифікат 
№3083, «Сучасні 
креативні технології, 
стратегії і менеджмент 
організацій 
соціокультурної сфери 
в глобалізованому 
світі ХХІ ст.: світові 
тенденції, український 
досвід», листопад 
2019 р.
2. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, 
«Медіаграмотність 
для освітян» (60 
годин / 2 кредити 
ЄКТС), квітень 2020 р.
3. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, «Основи 
діалогу» у межах 
онлайн-курсу «Як 
ефективно спланувати 
та провести діалог», 
квітень 2020 р.
4. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, «Наука 
повсякденного 
мислення» (80 годин 
/ 2,6 кредити ЄКТС), 
квітень 2020 р.
5. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, 
«Англійська для 
медіаграмотності», 
травень 2020 р.



6. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, «Наукова 
комунікація в 
цифрову епоху» (90 
годин / 3 кредити 
ЄКТС), червень 2020 
р.
7. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, «Як 
читати складні 
модерністські та 
постмодерністські 
твори», липень 2020.
8. Платформа 
Інститутів 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
сертифікат наукового 
стажування, 
«Організація 
навчального процесу. 
Новий освітній 
простір», серпень 
2020 р.
9. ТОВ «Всеосвіта», 
сертифікат наукового 
стажування «STEM-
освіта: ресурси та 
перспективи розвитку 
в 2020-2021 
навчальному році» (4 
години / 0,12 кредиту 
ЄКТС).
10. Національна 
академія керівних 
кадрів культури і 
мистецтв. Центр 
неперервної 
культурно-мистецької 
освіти, 26.10-
30.10.2020 р. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації  12 СС 
02214142/004696-20. 
Тема стажування: 
Актуальні 
соціокультурні 
практики: 
інноваційний підхід 
євроінтеграційний 
вектор та 
регіональний 
потенціал».

59243 Сухомлин 
Лариса 
Вадимівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки і 
управління

Диплом 
кандидата наук 

ДK 020711, 
виданий 

03.04.2014, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
046820, 
виданий 

25.02.2016

26 Інформаційні 
системи та 
технології

Харківський 
інженерно-
економічний інститут, 
1991 р.; економіка та 
організація хімічної 
промисловості, 
інженер-економіст
1. Публікації:
- наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Sukhomlyn L., Ruvin 
O., Isaieva N., 
Kalachenkova K., 
Bilianska N. 2020. 
Cybersecurity as an 



element of financial 
security in the 
conditions of 
globalization, Journal 
of Security and 
Sustainability Issues, 
10(1): 175-188. 
https://doi.org/10.9770
/jssi.2020.10.1(13) 
https://jssidoi.org/ 
jssi/ uploads/journals/ 
Journal_of_Security_a
nd_Sustainability_Issu
es_Vol10_No1_print.p
df  (Scopus)
2. Sukhomlyn L., 
Raskin L., Sira O., 
Bachkir I. Symmetrical 
Criterion of Random 
Distribution 
Discrimination. 
Proceedings of the 2017 
IEEE International 
Conference “Modern 
Electrical and Energy 
System” (MEES 2017), 
November 15-17, 2017. 
Kremenchuk, Ukraine, 
2017. P. 320–323. IEEE 
Catalog 
Number:CFP17K83-
POD ISBN: 978-1-
5386-1751-9 DOI:  
10.1109/MEES.2017.82
48922 (Scopus)

2. Публікації:
- публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Сухомлин Л. В. 
Застосування 
інформаційних 
технологій для 
удосконалення 
внутрішніх 
логістичних процесів 
компанії. Інвестиції: 
практика та досвід. № 
24, грудень 2020 р. 
URL: 
http://www.investplan.
com.ua/?op=7
2. Сухомлин Л. В. 
Управління базами 
даних промислового 
підприємства в 
сучасних умовах. 
Економіка та держава 
№ 12, грудень 2020 р. 
URL: 
http://www.economy.in
.ua/
3. Сухомлин Л. В., 
Мурашко О. В. 
Застосування 
інформаційних 
технологій для 
підвищення 
ефективності 
управлінського 
контролю. 
Міжнародний 
науковий журнал 
«Інтернаука». Серія: 
«Економічні науки». 
№ 11(43), листопад 
2020 р. URL: 



https://www.inter-
nauka.com/
4. Sukhomlyn L. V., 
Sakun L., Riznichenko 
L., Bachkir I. The 
concept of quality 
management modeling 
in the context of 
structuring 
organizational 
problems. Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету: 
науковий журнал. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
національний 
університет, 2020. № 
3(281). С. 152 159.
5. Сухомлин Л. В., 
Орлова К. О. 
Інформаційно-
програмні рішення 
щодо удосконалення 
збутової діяльності 
підприємства. Modern 
Economics. 2019. 
№15(2019). С. 183 190. 
DOI: 
https://doi.org/10.3152
1/modecon.V15(2019)-
26 
6. Sukhomlyn L. V., 
Karlik Y. Y., Uhlava А. 
О. Management of risks 
in introduction of 
information 
technologies on modern 
industrial enterprises. 
Інфраструктура ринку 
[електронний 
науково-практичний 
журнал]. 2017 р. Вип. 
11. С.148–152. URL 
http://www.market-
infr.od.ua/uk/11-2017 
ISSN : 2519-2868 

3. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. виконавець науково-
дослідної теми 
«Управління 
економічною 
ефективністю 
діяльності 
підприємств» (номер 
державної реєстрації 
0118U000786, 2020 р.) 
за договором № 
12/01030 від 
28.12.2020 р.
2. виконавець НДР 
«Управління 
конкурентоспроможні
стю підприємств 



регіону в 
трансформаційний 
період розвитку 
економіки» (номер 
державної реєстрації 
0120U104972, 2019 р.).
3. виконавець 
госпдоговорної теми 
«Соціологічне 
дослідження щодо 
визначення напрямків 
розвитку 
соціальної/благодійно
ї діяльності компаній 
Ferrexpo у місті 
Горішні Плавні 
Полтавської області» 
(номер державної 
реєстрації 
0119U102124, 2017 р.) 
за договором № 
392/17 «Менеджмент» 
– ПрАТ «Полтавський 
ГЗК» від 5.09.2017 р.

4. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/ 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/ практикумів/ 
методичних вказівок 
/рекомендацій:
1. Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Інформаційні 
системи та технології» 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей 051 – 
«Економіка», 072 – 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 – 
«Менеджмент», 075 – 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020 – 24 с.
2. Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Інформаційні 
системи та технології» 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 073 – 
«Менеджмент», 072 – 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 071 – 
«Облік і 
оподаткування», 051 – 
«Економіка»  
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2018 – 46 с. 



3. Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Інформаційні 
системи та технології» 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 075 – 
«Маркетинг». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2019 – 46 с. 
4. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Інформаційні 
системи та технології» 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей 051    
«Економіка», 072 – 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 – 
«Менеджмент», 075 – 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2019 – 24 с.
5. Методичні вказівки 
щодо виконання 
контрольних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Інформаційні 
системи та технології» 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей 051   
«Економіка», 072 – 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 – 
«Менеджмент», 075 – 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2019 – 24 с.

5. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
Член журі I етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Інформаційні 
системи в 
менеджменті», 
Кременчук: КрНУ, 
2016-2020 рр.

6. Наявність науково-
популярних та/або 



консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Сухомлин Л. В., 
Синьопуп М. О. 
Моделювання 
інформаційно-
логістичного 
забезпечення при 
структуруванні 
проблем підприємств. 
Матеріали ІХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
управління сталим 
розвитком у 
сучасному суспільстві: 
проблеми та 
перспективи», 20–21 
жовтня 2020 р. 
Кременчук: Видавець 
СВД Олексієнко В. В., 
2020.
2. Сухомлин Л. В., 
Туренко В.В. 
Особливості 
просування технології 
«електронного уряду» 
та ключові параметри 
його оцінювання. 
Матеріали VІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
управління сталим 
розвитком у 
сучасному суспільстві: 
проблеми та 
перспективи», 25–26 
жовтня 2018 р. 
Кременчук: Видавець 
СВД Олексієнко В.В., 
2018. 227 с. С. 197–199.
3. Сухомлин Л. В., 
Руденко А.В. 
Особливості 
впровадження 
інтерактивних форм і 
технологій у систему 
публічного 
управління. 
Матеріали VІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
управління сталим 
розвитком у 
сучасному суспільстві: 
проблеми та 
перспективи», 25–26 
жовтня 2018 р. 
Кременчук: Видавець 
СВД Олексієнко В.В., 
2018. 227 с. С. 190–191.
4. Sukhomlyn L. V., 
Uhlava А. О. Risks 
control in introduction 
of information 
technologies into 
modern enterprises 
International scientific 
conference «The 
modern trends in the 
development of 



business social 
responsibility» 
(Section: Contemporary 
mathematical methods, 
models and information 
technology in the 
economy), 19 May 2017. 
Portugal: NOVA School 
of Business and 
Economics (Lisbon,) 
С.271–274.
5. Сухомлин Л. В., 
Некрасова А. А. 
Підвищення якості 
надання 
адміністративних 
послуг через 
реалізацію технологій 
e-government. 
Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
управління сталим 
розвитком у 
сучасному суспільстві: 
проблеми та 
перспективи», 20–21 
жовтня 2016 р. 
Кременчук: Видавець 
СВД Олексієнко В.В., 
2016. 273 с. С. 267–
269.
6. Сухомлин Л. В., 
Углава А. О. 
Інформаційне 
забезпечення 
оптимізації системи 
управління запасами 
як чинник 
конкурентоспроможн
ості підприємства. 
Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
управління сталим 
розвитком у 
сучасному суспільстві: 
проблеми та 
перспективи», 20–21 
жовтня 2016 р. 
Кременчук: Видавець 
СВД Олексієнко В.В., 
2016. 273 с. С. 103–
105.
7. Сухомлин Л. В., 
Углава А. О. 
Впровадження 
логістичних систем та 
комплексних ІТ-
рішень для 
оптимізації 
управління 
матеріальними 
запасами на сучасних 
підприємствах. 
International Scientific-
Practical Conference 
«Economic 
Development Strategy 
in Terms of European 
Integration»: 
Conference 
Proceedings, May 27, 
2016. Kaunas: Baltija 
Publishing. 360 pages. 
Р.345–348.



7. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій:
з 2016 р. по 
теперішній час – 
наукове 
консультування ГО 
«Агентство розвитку 
територій міста 
Кременчука» з 
сучасних проблем 
менеджменту та 
застосування 
управлінських 
технологій в 
діяльності 
підприємств та 
організацій 
Кременчуцького 
промислового району 
(довідка № 1-12/10-
20)

8. Підвищення 
кваліфікації та 
стажування:
1. Стажування у КП 
«Кременчуцьке 
тролейбусне 
управління імені Л.Я. 
Левітана» на тему 
«Управління 
розвитком 
підприємств регіону в 
сучасних умовах 
господарювання: 
моделі та технології», 
довідка № 07-11/699, 
23.09.2020 р. (1,9 
кредити ЄКТС/ 56 
год.)
2. Стажування в 
Управлінні 
інформаційно-
комп’ютерних 
технологій 
Кременчуцького 
міськвиконкому 
«Управління 
підприємствами та 
організаціями в 
умовах інноватизації 
економіки України», 
довідка №01-85/8, 
10.11.2020 р. (3,6 
кредити ЄКТС/108 
год.)
3. Стажування у ПрАТ 
«Кредмаш» на тему 
«Прийняття 
інформаційно-
логістичних 
управлінських рішень 
ПрАТ «Кредмаш» при 
структуруванні 
проблем виробничо-
господарської 
діяльності»; довідка, 
03.12.2020 р. (3 
кредити ЄКТС/ 90 
год.)
4. Курси підвищення 
кваліфікації BYM 
online «Академічна 
доброчесність в 
університеті», 
сертифікат №040843, 
12.11.2020 (0,03 
кредити ЄКТС/ 1 год.)



205525 Ляшенко 
Віктор 
Павлович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Електроніки та 
комп'ютерної 

інженерії

Диплом 
спеціаліста, 

Кіровоградськ
ий державний 
педагогічний 
інститут ім. 

О.С. Пушкіна, 
рік закінчення: 

1972, 
спеціальність:  
математика, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 001290, 

виданий 
26.09.2012, 

Атестат 
доцента ДЦAP 

004326, 
виданий 

29.11.1996, 
Атестат 

професора 
12ПP 009063, 

виданий 
21.11.2013

34 Вища 
математика

1. Публікації:
- наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Victor Lyashenko 
Copper strip 
electroplastic rolling / 
Victor Lyashenko, 
Elena Kobilskaya, 
Aleksandr Aniskov // 
Metalurgical and 
Mining Industry. 2015. 
№ 2. Р. 294–299. 
https://www.metaljour
nal.com.ua.
2. V. Lyashenko Contact 
of Boundary-value 
Problems and Nonlocal 
Problems in 
Mathematical Models 
of Heat Transfer / Е. 
Kobilskaya, V. 
Lyashenko // 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences, AIP 
Conference 
Proceedings, 28 June–
03 July 2015. – Albena 
(Bulgaria), 2015. – 
P.080009-1–080009-
10. 
https://www.researchg
ate.net/publication/300
326595
3. Lyashenko V.P. 
Approaches for 
implementation of 
distance learning in 
higher education / T.A. 
Hryhorova, V.P. 
Lyashenko, D.M. 
Kalinichenko // 38 
International 
convention on 
information and 
communication 
technology, electronics 
and microelectronics 
“MIPRO 2015”, 25–29 
May 2015. – Opatija 
(Croatia), 2015. –                
P. 1070–1074. 
4. Lyashenko, V.V. 
Strukturiranje 
mehkomagnetnega 
kompozitnega materiala 
/ M.V. Zagirnyak, V.V. 
Lyashenko, , V.P. Prus, 
D. Miljavec // 
Informacije midem, 
letnik 41, st. 2(138), 
Ljubljana, junij 2011.
5. Lyashenko V. 
Modeling of Thermal 
Processes in Spherical 
Area / V. Lyashenko, O. 
Demyanchenko // 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences, AIP 
Conference 
Proceedings, 22–27 



June 2016. – Albena 
(Bulgaria), 2016. – P. 
040004-1–040004-8. 
https://aip.scitation.org
6. Lyashenko V. The 
Generalized 
Mathematical Model of 
Heat Conduction in a 
Complex Multi-layered 
Area / Lyashenko V., A. 
Zaika,  Hrytsiuk О. // 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences, AIP 
Conference 
Proceedings, 22-26 
June 2017. – Albena 
(Bulgaria), 2017. – P. 
090004-1 – 090004-9. 
https://www.researchg
ate.net/publication/320
373980
7. Lyashenko V  
Thermal Process 
Mathematical Model in 
Electrical Machine / 
Victor Lyashenko 
Dmitry Rod'kin, Elena 
Kobilskaya, Maryna 
Martynenko, Olga 
Demyanchenko // 
International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems (MEES’17), 15-
17 November 2017. – 
Kremenchuk Mykhailo 
Ostrohradskyi National 
University (Ukraine), 
2017. – P. 296–299.
https://www.researchg
ate.net/publication/322
324453
8. Lyashenko V.  
Mathematical Model of 
heat Transfer in an 
Electric Machine / V.   
Lyashenko, E. 
Kobilskaya, A. Zaika, T. 
Hryhorova, O. 
Demyanchenko // 
Tenth International 
Conference Application 
of Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences, AIP 
Conference 
Proceedings, 20-25 
June 2018. – Albena 
(Bulgaria), 2018.                        
P. 080006-1-080006-7.
https://www.researchg
ate.net/publication/328
532674
9. Lyashenko V. 
Temperature field 
distribution in spoke-
type permanent magnet 
synchronous machines 
/  V. Lyashenko, E. 
Kobilskaya, A. Zaika, O. 
Demyanchenko, T. 
Nabok // 11 
International 
Conference Application 
of Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences – AMiTaNS’19, 
AIP Conference 
Proceedings, 20-25 



June 2019. – Albena 
(Bulgaria), 2019. P. 
060018-1 – 060018-6.
https://www.researchg
ate.net/publication/336
809516
10. Lyashenko V.  
Thermal Process in 
Compound-Structure 
Permanent-Magnet 
Synchronous Machine / 
Victor Lyashenko Elena 
Kobilskaya, Olga 
Demyanchenko, 
Tetiana Nabok // 
International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems (MEES’19), 23-
25 September 2019. – 
Kremenchuk Mykhailo 
Ostrohradskyi National 
University (Ukraine), 
2019. P. 334-337.
https://ieeexplore.ieee.
org/document/889646
3
11. Ляшенко В.П. 
Integral conditions in 
the inverse heat 
conduction         / В.П. 
Ляшенко, О.Б. 
Кобильська, Т.А. 
Григорова // Збірник 
наукових статей 
«Mathematical 
modeling and 
computing». – Львів: 
національний 
університет 
«Львівська 
політехніка», 2020. 
Т.7.       № 2. С. 219–
227.

- публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. В. П. Ляшенко, А. Е. 
Козир, О. П. 
Дем’янченко 
Математична модель 
зі складними умовами 
теплообміну у 
сферичній області // 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: КрНУ, 
2017. Вип. 5/2017. С. 
21–27.
2. Ляшенко В.П., 
Кобильська О.Б., 
Дем’янченко О.П. 
Математичні моделі 
теплообміну з 
умовами імпедансного 
типу у багатошарових 
областях // Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук: КрНУ, 



2017. – Вип. 6/2017 
(107). Частина 1. С. 37–
43.
3. Ляшенко В.П., 
Кобильська О.Б., 
Бриль Т.С., 
Дям’янченко О.П. 
Нелінійні інтегральні 
рівняння у 
математичних 
моделях теплообміну 
рухомого 
осесиметричного 
середовища // Вісник 
Херсонського 
національного 
технічного 
університету. Вип. 
3(62), Том 2.  Херсон: 
ХНТУ, 2017. С. 133–
137.
4. Ляшенко В.П., 
Дем’янченко О.П. 
Математична модель 
температурного поля 
валків  під час 
прокатки стрічки // 
Вестник Херсонского 
национального 
технического 
университета. Вып. 
3(66). Херсон: ХНТУ, 
2018. С. 182–188.
5. Ляшенко В.П., 
Дем’янченко О.П. 
Теплова умова 
спряження  у 
двошаровій області // 
Вісник Херсонського 
національного 
технічного 
університету. – Вип. 
2(69), Ч.3. Херсон: 
ХНТУ, 2019. С. 112–
117.
6. Ляшенко В.П., 
Дем’янченко О.П., 
Кобильська О.Б. 
Математична модель 
еплообміну у 
валковому калібрі // 
Вісник Харківського 
національного 
університету імені 
В.Н. Каразіна, серія 
«Математичне 
моделювання. 
Інформаційні 
технології. 
Автоматизовані 
системи управління. – 
Харків: ХНУ, 2019. 
Вип. 42. С. 55–64.
7. Victor Lyashenko, 
Olga Demyanchenko, 
Elena Kobilskaya, 
Tetiana Nabok The 
mathematical model of 
the thermal process in 
Spoke-Type Permanent 
Magnet Synchronous 
Machines // Вісник 
Харківського 
національного 
університету імені 
В.Н. Каразіна, серія 
«Математичне 
моделювання. 
Інформаційні 
технології. 
Автоматизовані 



системи управління. – 
Харків: ХНУ, 2020.  
Вип. 45. С. 41–49.

2. Наявність виданого 
підручника або 
монографії:
1. Ляшенко В.П. 
Математика для 
інженерів. 
Інтегрований курс (із 
задачами 
прикладного 
характеру та 
застосуванням 
Mathcad): навч. 
посібник / О.С. 
Грицюк, В.П. 
Ляшенко, Т.Б. Поясок, 
В.П. Черненко. – 
Кременчук : Вид-во 
ПП Щербатих О.В., 
2016. 231 с. (Грицюк 
О.С. – 25%, Ляшенко – 
25 %)
2. Ляшенко В.П. 
Основи лінійної 
алгебри та 
аналітичної геометрії: 
навч. посібник / Т.А. 
Набок, В.О. Семенов, 
В.П. Ляшенко, О.Г. 
Галаган. – Кременчук 
: Вид-во ПП 
Щербатих О.В., 2015. 
– 198 с. (Ляшенко В.П. 
– 25%)

3. Участь у 
міжнародному 
науковому проєкті:
експерт програмного 
комітету «науково-
дослідницької 
інфраструктури» 
проекту «Горизонт 
2020» (Постанова 
КМУ від 30.11. 2016 р. 
№ 873);

4. Виконання функцій 
наукового керівника 
або члена редакційної 
колегії наукового 
видання:
1) член редакційної 
колегії «Вісника КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського»; 
2) науковий керівник 
госпдоговірної 
спільної науково-
дослідної роботи з 
фірмою NEUTRONIC 
(Франція), 2015–2020 
р.р.;

5. Участь в атестації 
наукових працівників:
1) член експертної 
ради МОН з питань 
проведення 
експертизи наукових 
проектів;
2) експерт комісії з 
проведення 
ліцензійної 
експертизи 
3) член 
спеціалізованих 
вчених рад Д 



64.051.09 та Д 
45.052.01.

6. Наявність 
авторських свідоцтв:
1. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 99334 від 
31.08.2020 р.
2. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір  № 99395 від 
02.09.2020 р.
3. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 99396 від 
02.09.2020 р.
4. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 99397 від 
02.09.2020 р.
5. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 99398 від 
02.09.2020 р.
6. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 99583 від 
09.09.2020 р.
7. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 99584 від 
09.09.2020 р.

7. Підвищенні 
кваліфікації та 
стажування:
Державний 
навчальний заклад 
«Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет» (м. 
Дніпро), посвідчення 
№ 29/17,«Нелокальні 
крайові задачі 
теплообміну», 
30.03.2017 р.

129978 Гришко 
Наталя 
Євгеніївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки і 
управління

Диплом 
спеціаліста, 

Кременчуцька 
філія 

Харківського 
державного 

політехнічного 
університету, 

рік закінчення: 
1997, 

спеціальність:  
менеджмент у 

виробничій 
сфері, Диплом 
кандидата наук 

ДK 018763, 
виданий 

17.01.2014, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
042388, 
виданий 

28.04.2015

23 Основи 
підприємницьк
ої діяльності

1. Публікації:
- наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Маслак О.І., Гришко 
Н.Є., Маслак М.В., 
Пирогов Д.Л. 
Information analytical 
provision in formation 
of innovational projects 
portfolio of enterprises 
in the context of safety-
oriented management. 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. 
2020. №2 (33). С. 205-
214. URL: 
http://fkd.org.ua/articl



e/view/206610/207496 
(Web of Science)
2. Maslak О., 
Sokurenko Р., Grishko 
N., Maslak М. 
Formation of a 
marketing support 
complex for an export-
oriented enterprise in 
conditions of risk and 
uncertainty. SHS Web 
of Conferences. 
Innovative Economic 
Symposium 2018 
Milestones and Trends 
of World Economy 
(IES2018). - 61, 01014 
(2019). URL: 
https://doi.org/10.1051
/ shsconf/20196101014 
(Web of Science)
3. Maslak О., Grishko 
N., Ishchenko S., 
Maslak M. Export-
oriented enterprise 
development of the 
electrotechnical 
industry: strategic 
guidelines. Proceedings 
of the International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems, MEES 2019  
(MEES 2019) 
September 23-25, 2019, 
Kremenchuk, Ukraine. 
URL: 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57196472683 
(Scopus)
4. Maslak O.I., Grishko 
N.Ye., Hlazunova O.O., 
Vorobiova K.O. The 
optimization of the 
management 
mechanism of the 
intellectual capital of 
Ukraine. Маркетинг і 
менеджмент 
інновацій. 2018. № 1. 
С. 169–183. (Web of 
Science)
5. Maslak O.I., Grishko 
N.Ye., Hlazunova O.O., 
Vorobiova K.O. 
Approaches to the 
management of the 
costs of innovation 
activity of mining 
enterprises: aspects of 
economic security. 
Науковий вісник НГУ. 
2017. № 5. С. 137–145. 
(Scopus)
6. Maslak O.I., Grishko 
N.Ye., Hlazunova O.O., 
Vorobiova K.O., Maslak 
M. V. Developing the 
intra-firm technology 
transfer system at the 
industrial enterprise 
based on matrix 
approach. Problems 
and Perspectives in 
Management. 2017. 
Volume 15. Issue 3. p. 
242–252. (Scopus)
7. Maslak O.I., Grishko 
N.Ye., Hlazunova O.O., 
Vorobiova K.O. The 



offshorization of 
economy: the present 
realities. SHS Web of 
Conferences. 2017. 
Issue 39, p. 01019. 
URL: https://www.shs-
conferences.org/articles
/shsconf/pdf/ 2017/07/ 
shsconf_ies2017_01019.
pdf (Web of Science)

2. Публікації:
- публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Маслак О.І., 
Данилко В. К., Гришко 
Н.Є., Скрипнюк К.О. 
Економіка знань: 
еволюція наукових 
уявлень, складові та 
чинники формування 
в новітніх умовах. 
Ефективна економіка. 
№ 12. 2020. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/ 
index.php?
op=1&z=8457
2. Гришко Н.Є., 
Маслак О.І., Азізова 
Н.В., Сорока А.О. 
Інноваційне 
підприємництво та 
особливості реалізації 
стартапів в Україні. 
Вісник Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
Економічні науки. 
Харків. № 5, 2020. С. 
35-38.
3. Маслак О.І., Гришко 
Н.Є., Маслак М.В., 
Пирогов Д.Л. 
Information analytical 
provision in formation 
of innovational projects 
portfolio of enterprises 
in the context of safety-
oriented management. 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. 
2020. №2 (33). С. 205-
214.
4. Маслак О. І., 
Гришко Н. Є., Іщенко 
С.В., Шевчук Ю. В. 
Управління людським 
капіталом: знання як 
основа забезпечення 
інноваційного 
розвитку економіки. 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки), 2019. Випуск 
2. С. 47-56.
5. Maslak O., Grishko 
N., Kryvonos K., 
Talover V., Shevchuk 
Yu. Development of 
exchange trade in 
Ukraine: from the 



creation to the active 
business. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: КрНУ, 
2017. Вип. 6/2017/ 
(107). Частина 2. С. 
75–82.
6. Grishko N., Bigdan 
M., Bezruchko O. 
Development of 
methodological tools 
for the management of 
the intellectual and 
human resources 
subsystems to ensure 
the economic security 
of engineering 
companies. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: КрНУ, 
2016. 3/2016/(98). 
Частина 2. С.  13–20.

3. Наявність виданого 
підручника або 
монографії:
1. Економіка 
підприємництва: 
підручник/ за ред. 
д.е.н., проф. Л.В. 
Фролової. Одесса: 
Бондаренко М.О., 
2020. 708 с. розділ 
«Економіка 
аутсорсингового 
бізнесу». с. 496-509.
2. Маслак О.І., Гришко 
Н.Є., Маслак М.В. 
Сценарії розвитку 
трансферу технологій 
промислових 
підприємств при 
забезпеченні 
стратегічної стійкості 
в умовах 
євроінтеграційних 
процесів. Європейська 
інтеграція: пріоритети 
стратегічного 
розвитку 
національного 
господарства України: 
колективна 
монографія за заг.ред. 
Почтовюка А.Б. 
Кременчук : Видавець 
СВД Олексієнко В. В., 
2020. 358 с. особ. 
внесок. С. 105–119.
3. Maslak О., Grishko 
N,  Ishchenko S., 
Maslak M. Enterprise 
economic behavior: 
essence, classification, 
principles. Security of 
the XXI century: 
national and 
geopolitical aspects. 
Collective monograph. 
In edition I. Markina, 
Doctor of Sciences 
(Economics), Professor. 
Nemoros s.r.o. Prague, 



2019. P. 187�197.
4. Маслак О.И., 
Гришко Н.Е., 
Безручко О.А. 
Развитие 
методического 
инструментария 
управления 
экономической 
безопасностью 
внешнеэкономическо
й деятельности 
машиностроительных 
предприятий. Vybrané 
ekonomické problémy 
region 
ustredníavýchodni 
Evropy. Ceské 
Budejovice: Vysoká 
skola evropský chare 
gionálníchstudií, 2016. 
особ. внесок. – P. 
94�105.

4. Виконання функцій 
наукового керівника 
або члена редакційної 
колегії наукового 
видання:
член редакційної 
колегії «Вісника КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського». 
Економічні науки (з 
2016 р. по тепер. час);

5. Участь в атестації 
наукових працівників:
член спеціалізованої 
вченої ради К 
45.052.02 (2015-2016 
р.)

6. Наявність 
авторських свідоцтв:
1. Свідоцтво 
авторського права на 
твір №82481 від. 
24.09.2018
2. Свідоцтво 
авторського права на 
твір №82479 від. 
24.09.2018
3. Свідоцтво 
авторського права на 
твір №82480 від. 
24.09.2018
4. Свідоцтво 
авторського права на 
твір №81801 від. 
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5. Свідоцтво 
авторського права на 
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6. Свідоцтво 
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7. Свідоцтво 
авторського права на 
твір № 98941 від 
13.08.2020
8. Свідоцтво 
авторського права на 
твір № 98939 від 
13.08.2020

7. Наявність виданих 
навчально-
методичних 



посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій / практикумів 
/ методичних 
вказівок:
1. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «Основи 
підприємницької 
діяльності» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.
2. Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з навчальної 
дисципліни «Основи 
підприємницької 
діяльності» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.
3. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи та виконання 
контрольних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Основи 
підприємницької 
діяльності» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 051 
«Економіка», 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2017.

8. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:



1. Гришко Н.Є., 
Зайцев С.С., Дідур С.В. 
Управління соціально 
відповідальним 
бізнесом: обліковий 
аспект. ХIV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
магістрантів та 
аспірантів 
«Теоретичні та 
практичні 
дослідження молодих 
науковців» (01–04 
грудня 2020 року): 
матеріали 
конференції / за ред. 
проф. Є.І. Сокола. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2020. – 502, С. 212-
213.
2. Гришко Н.Є., 
Немикіна К. О., 
Сорока А.О. Проблеми 
інноваційного 
підприємництва в 
сучасних умовах. 
Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства. Збірник 
тез ХХVII 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
учених КрНУ. 
(Кременчук, 20-24 
квітня 2020 року). – 
Кременчук, КрНУ, 
2020. 
http://apgs.kdu.edu.ua
/members.php
3. Гришко Н.Є., 
Азізова Н.В., Іщенко 
С.В. Організаційно-
економічні засади 
підвищення 
ефективності 
аграрного 
виробництва. 
Стратегічно-
інноваційний 
розвиток суб’єктів 
економічної системи в 
умовах глобалізації: 
Збірник тез ІV 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конферкенції, 
(Кременчук, 5-7 
листопада 2019 року). 
– Кременчук, КрНУ, 
2019 . – С. 14-16.
4. Таловер В.А., 
Перерва П.Г., Nagy 
Szabolcs, Гришко Н.Є. 
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
малого бізнесу на 
рівні регіонів. 
Міжнародна науково-
практична інтернет-
конференція 
«Актуальні проблеми і 
перспективи 
інноваційного 
розвитку економіки та 
техніки в умовах 
інтеграції України в 
Європейський 



науково-виробничий 
простір» (Кременчук, 
14–15 травня 2019 
року). Матеріали 
конференції. – 
Кременчук : ДП 
«УкрНДІВ», 2019. – С. 
51–53.
5. Гришко Н.Є., Дідур 
С.В., Іщенко С.В., 
Березовська В.І. 
Фінансова безпека 
підприємства в 
системі антикризового 
управління. Збірник 
тез І Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Стратегічно-
інноваційний 
розвиток суб’єктів 
економічної системи в 
умовах глобалізації», 
16-18 листопада 2016 
року. – Кременчук, 
КрНУ, 2016. – С.  154–
156.

9. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій:
з 10.01.2016 р. по 
теперішній час - 
наукове 
консультування з 
економічних питань 
та питань розвитку 
інноваційного 
підприємництва ПрАТ 
«Кредмаш»;
з 20.01.2016 р. по 
теперішній час - 
наукове 
консультування з 
економічних питань 
та питань розвитку 
інноваційного 
підприємництва ПрАТ 
«КЗТВ» ;

10. Підвищенні 
кваліфікації та 
стажування:
1. Науково-
педагогічне 
стажування, Краків 
(Jesuit University 
Ignatianum in Krakow), 
тема: «Обмін досвідом 
у дослідженні та 
організації 
навчального процесу з 
економіки, 
менеджменту, права 
(активні методи 
навчання)», 108 год. 
(Польща, 2019 р.);
3. Майстер-клас 
«Стратегічна бізнес-
сесія з розробки 
кейсів з експортної 
діяльності для МСП» 
(у рамках програми 
експортного форуму 
«Кременчук 
експортує!»), 0,2 
кредити ЄКТС, 
сертифікат 12.06-13.06 
2019 р.
2. Стажування 



«Інноваційне 
підприємництво у 
сільському 
господарстві: 
економіка та 
управління в сучасних 
умовах» на СП 
«Молочарське»  0,5 
кредити ЄКТС, 
сертифікат 16.11-
17.11.19 
3. Участь у практикумі 
«Правила 
Інкотермс®2020 в 
Україні. Які умови 
поставки товарів на 
експорт та імпорт 
діятимуть з 1 січня 
2020 року» 0,1 
кредити ЄКТС 
сертифікат 21.11.2019 
р.
4. Медіаграмотність 
для освітян через 
платформу масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 60 
годин (2 кредити 
ЄКТС, сертифікат від 
30.05.2020);
5. Освітні інструменти 
критичного мислення. 
Prometheus Кількість 
годин - 60 годин (2 
кредити ЄКТС 
сертифікат від 
30.05.2020);
6. Протидія та 
попередження булінгу 
(цькуванню) в 
закладах освіти. 
Prometheus (80 годин, 
2,6 кредитів ЄКТС 
сертифікат 
30.05.2020);
7. Ефективні 
презентації. 
Платформа Спільноти 
для навчання та 
викладання «Вище» 
(0,5 кредити ЄКТС 
сертифікат 
01.10.2020)
8. Як створити 
стартап. Prometheus 
(сертифікат від 
16.10.2020);
9. The Course on 
Creating Value in 
Creative Economy. 
British Counsil in the 
framework of the 
Culture and Creativity 
Programme 
(сертифікат від 
31.10.2020);
10. Підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників з 
інноваційної 
спрямованості 
педагогічної 
діяльності у 
Національному 
університеті 
біоресурсів і 
природокористування 
України (ННІ 
неперервної освіти і 
туризму; свідоцтво СС 



00493706/012593-20, 
«Системний аналіз та 
прогнозування змін в 
соціально-
економічних системах 
в сучасних умовах 
господарювання», 60 
годин (2 кредити 
ЄКТС), 28.09-
09.10.2020 
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18 Комунікаційні 
технології

1. Публікації:
- наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
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1. Moroz O. V., 
Khorolskyi V. L., Moroz 
O. V., Vasylkovska K. 
V., Herasymchuk, V. V. 
Organization and 
provision of buses 
operation on the route 
taking into account the 
exprenditures of 
participants of the 
transportation process. 
International Journal of 
Engineering & 
Technology. Transport 
technologies and 
Infrasnructure. – 2018, 
Vol. 7 Issue 3, p. 206–
210.
2. Olena Moroz, Serhii 
O Korol, MykolaMoroz, 
Serhii S Korol, 
ViacheslavYelistratov. 
Development of a 
Moderator of the Pump 
Controlled Drive for the 
Engine. – IEEE 
International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems (MEES), 2019, 
р.30-33 (Scopus)
3. Olena Moroz, Serhii 
O Korol, MykolaMoroz, 
Serhii S Korol, 
ViacheslavYelistratov. 
Device for Stabilizing 
the Electrical Power of a 
Diesel Generator in 
Transport. 2020 IEEE 
Problems of Automated 
Electrodrive. Theory 
and Practice (PAEP), 
Kremenchuk, Ukraine, 
2020, pp. 1-6, doi: 
10.1109/PAEP49887.20
20.9240910. (Scopus)

2. Публікації:
- публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Мороз О.В., 
Герасимчук В.В., 
Бондаренко А.О. 
Комунікаційний 
інструментарій у 
формуванні бренду 



міста. Східна Європа: 
економіка, бізнес та 
управління. 2020. № 
3(26). С. 108-113.
2. Мороз О.В., 
Герасимчук В.В., 
Скребкова К.С. 
Партисипативна 
модель стратегічного 
планування на рівні 
місцевого 
самоврядування / 
Теорія та практика 
державного 
управління,  2019, №4 
(67), с. 163-169.
3. Olena Moroz, Andrei 
Markevich, Mykola 
Moroz, Olexiy 
Vasylkovskyi. Results of 
Social-Transport 
Monitoring of 
Passenger 
Transportation 
Kremenchuk City. 
Центральноукраїнськ
ий науковий вісник, 
2019, вип. 2(33), с. 76-
90
4. Мороз О.В., 
Проценко І. С. Вплив 
зовнішнього 
середовища на 
формування 
комплексу маркетингу 
промислового 
підприємства. 
Глобальні та 
національні проблеми 
економіки. 2017. № 
20. С. 322-338.
5. Мороз О.В., 
Корнієвська Т.М. 
Особливості 
маркетингу 
пасажирських 
перевезень. 
Приазовський 
економічний вісник. 
2018. № 5 (10). URL: 
http://pev.kpu.zp.ua/vy
pusk-5-10
6. Мороз О.В., 
Даценко І.В. Огляд 
ринку електронної 
торгівлі у світі та в 
Україні. Східна 
Європа: економіка, 
бізнес та управління. 
2018. №6 (17). URL: 
http://www.easterneur
ope-ebm.in.ua/17-
2018-ukr/

3. Участь в атестації 
наукових працівників:
з 2017 р. по тепер. час 
- вчений секретар 
спеціалізованої вченої 
ради К 45.052.02;

4.Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій / практикумів 
/ методичних 



вказівок:
1. Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Комунікаційні 
технології» для 
студентів денної  та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 073 – 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.    26 с.
2. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Комунікаційні 
технології» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 073 – 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.    25 с.

5. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади:
Керівництво 
студентом (Вьюн П.А. 
група МК-17) , який 
зайняв призове місце 
у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсну 
студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності – 
«Логістика» в 2020 р.

6. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Routine network 
sequence of 
development / 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Технології та 
інфраструктура 
транспорту», 14–16 
травня 2018 р. – 
Харків, 2018.: Тези 
доповідей Ч.1. – С. 147 
– 149.
2. Особливості 
розвитку електронної 
торгівлі у світі / ХVІІІ 
Міжнароднf науково-
практичнf 



конференції «Ідеї 
академіка В. І. 
Вернадського та 
проблеми сталого 
розвитку освіти і 
науки», 11-13 травня 
2018 р. – Кременчук, 
2018 – С. 157.
3. Тенденції розвитку 
логістичних 
операторів України / 
ХХV Міжнародна 
науково-практична 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
учених «Актуальні 
проблеми 
життєдіяльності 
суспільства» 
конференції, 25-26 
квітня 2018 р. – 
Кременчук, 2018 – С. 
154-156.
4. Логістична 
складова в малому 
бізнесі / Матеріали V 
Міжнародної наукової 
конференції 
«Актуальні проблеми 
та перспективи 
розвитку економіки в 
умовах глобальної 
нестабільності», 6 – 7 
грудня 2017 р. 
Кременчук, 2017. с. 
159.

7. Підвищенні 
кваліфікації та 
стажування:
1. Підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників у 
Полтавському 
університеті 
економіки і торгівлі, 
тема: «Сучасні 
методики викладання 
дисциплін 
«Рекламний 
менеджмент», 
«Логістичний 
менеджмент», 
«Соціальна 
відповідальність» 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
07597997100202-18 
від 23.02.2018 р.
2. Learn Moodle 3.9 
Basics через 
платформу Learn 
Moodle MOOC run by 
Moodle HQ (1 кредит 
ЄКТС, сертифікат 
жовтень 2020)

30423 Глазунова 
Ольга 
Олександрів
на

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки і 
управління

Диплом 
магістра, 

Кременчуцьки
й 

національний 
університет 

імені Михайла 
Остроградсько

го, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

6 Економіка 
суб'єктів 
господарюванн
я

1. Публікації:
- наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Maslak O.I., Grishko 
N.Ye., Hlazunova O.O., 



0501 
Економіка 

підприємства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 035566, 

виданий 
12.05.2016

Vorobiova K.O. The 
optimization of the 
management 
mechanism of the 
intellectual capital of 
Ukraine. Маркетинг і 
менеджмент 
інновацій. 2018. № 1. 
С. 169–183. (Web of 
Science)
2. Maslak O.I., Grishko 
N.Ye., Hlazunova O.O., 
Vorobiova K.O. 
Approaches to the 
management of the 
costs of innovation 
activity of mining 
enterprises: aspects of 
economic security. 
Науковий вісник НГУ. 
2017. № 5. С. 137–145. 
(Scopus)
3. Maslak O.I., Grishko 
N.Ye., Hlazunova O.O., 
Vorobiova K.O., Maslak 
M. V. Developing the 
intra-firm technology 
transfer system at the 
industrial enterprise 
based on matrix 
approach. Problems 
and Perspectives in 
Management. 2017. 
Volume 15. Issue 3. p. 
242–252. (Scopus)
4. Maslak O.I., Grishko 
N.Ye., Hlazunova O.O., 
Vorobiova K.O. The 
offshorization of 
economy: the present 
realities. SHS Web of 
Conferences. 2017. 
Issue 39, p. 01019. 
URL: https://www.shs-
conferences.org/articles
/shsconf/pdf/ 2017/07/ 
shsconf_ies2017_01019.
pdf (Web of Science)
5. Маслак О.І., 
Безручко О.О., Маслак 
М.В. Фактори 
розвитку трансферу 
технологій 
машинобудівного 
підприємства. 
Актуальні проблеми 
економіки. Науковий 
економічний журнал. 
Київ, 2016. № 5. С. 
171�181. (Scopus)

2. Публікації:
- публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Глазунова О.О., 
Скрипнюк К.О., 
Колісник А.О. Витрати 
на якість продукції 
інноваційно активних 
підприємств. Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ» 
(Економічні науки). 
2020. Випуск 3. С. 121-
125.
2. Maslak O.I., Grishko 



N.Ye., Hlazunova O.O., 
Vorobiova K.O. The 
optimization of the 
management 
mechanism of the 
intellectual capital of 
Ukraine. Маркетинг і 
менеджмент 
інновацій. 2018. № 1. 
С. 169–183.
3. Глазунова О.О. 
Деофшоризація 
економіки: 
особливості реалізації 
в Україні. Вісник 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського. 
2017. Випуск 3/2017 
(104). Частина 2. С. 
26–33.
4. Maslak O.I., Grishko 
N.Ye., Hlazunova O.O., 
Vorobiova K.O. 
Approaches to the 
management of the 
costs of innovation 
activity of mining 
enterprises: aspects of 
economic security. 
Науковий вісник НГУ. 
2017. № 5. С. 137–145. 
(Scopus)
5. Маслак О.І., 
Безручко О.О., 
Таловер В.А. 
Визначення 
перспектив розвитку 
інвестиційної 
діяльності в 
Полтавському регіоні 
з використанням 
кореляційно-
регресійної моделі. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2016. № 13 
(липень). С. 12–17.

3. Наявність виданого 
підручника або 
монографії:
1. Маслак О.І., Гришко 
Н.Є., Глазунова О.О.  
Розвиток методичного 
інструментарію 
економічного 
стимулювання 
екологізації 
нафтопереробної 
галузі. Сталий 
розвиток в умовах 
глобалізаційних 
процесів сучасності : 
колективна 
монографія/ за заг. 
ред. д.е.н., проф. О.І. 
Маслак. Кременчук : 
ПП Щербатих О.В., 
2017. особ. внесок. С. 
58–82.
2. Маслак О.И., 
Гришко Н.Е., 
Безручко О.А. 
Развитие 
методического 
инструментария 
управления 
экономической 
безопасностью 
внешнеэкономическо
й деятельности 
машиностроительных 



предприятий. Vybrané 
ekonomické problémy 
region 
ustredníavýchodni 
Evropy. Ceské 
Budejovice: Vysoká 
skola evropský chare 
gionálníchstudií, 2016. 
особ. внесок. – P. 
94�105.

4. Виконання функцій 
наукового керівника 
або члена редакційної 
колегії наукового 
видання:
член редакційної 
колегії «Вісника КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського». 
Економічні науки.

5. Наявність 
авторських свідоцтв:
1. Свідоцтво 
авторського права на 
твір №82481 від. 
24.09.2018
2. Свідоцтво 
авторського права на 
твір №82479 від. 
24.09.2018
3. Свідоцтво 
авторського права на 
твір №82480 від. 
24.09.2018
4. Свідоцтво 
авторського права на 
твір №81801 від. 
27.09.2018
5. Свідоцтво 
авторського права на 
твір №81798 від. 
27.09.2018

6. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій / практикумів 
/ методичних 
вказівок:
1. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Економіка суб’єктів 
господарювання» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.
2. Методичні вказівки 
щодо практичних 



занять з навчальної 
дисципліни 
«Економіка суб’єктів 
господарювання» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.

7. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій:
з 15.01.2016 р. по 
теперішній час - 
наукове 
консультування з 
економічних питань 
та питань розвитку 
інноваційного 
підприємництва ПрАТ 
«Кредмаш»;
з 25.01.2016 р. по 
теперішній час - 
наукове 
консультування з 
економічних питань 
та питань розвитку 
інноваційного 
підприємництва ПрАТ 
«КЗТВ»

8. Підвищенні 
кваліфікації та 
стажування:
1. Підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників з 
інноваційної 
спрямованості 
педагогічної 
діяльності у 
Національному 
університеті 
біоресурсів і 
природокористування 
України (ННІ 
неперервної освіти і 
туризму; свідоцтво СС 
00493706/012592-20, 
«Системний аналіз та 
прогнозування змін в 
соціально-
економічних системах 
в сучасних умовах 
господарювання», 60 
год./2 кредити ЄКТС, 
28.09-09.10. 2020 р.

123872 Буряк Євген 
Вікторович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки і 
управління

Диплом 
кандидата наук 

ДK 061341, 
виданий 

06.10.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
025336, 

23 Управління 
розвитком 
регіону

Харківський 
державний 
політехнічний 
університет 
(Кременчуцький 
філіал), 1997 р., 
менеджменту 
виробничій сфері; 



виданий 
01.07.2011

економіст-менеджер
Д. е. н., 051 – 
Економіка, 281 – 
Публічне управління 
та адміністрування, 
(08.00.05 – Розвиток 
продуктивних сил і 
регіональна 
економіка); 
«Формування 
регіональних 
кластерів в умовах 
розбудови 
інтеграційних 
процесів»,(ДД 
№010354 від 
26.11.2020);

1. Публікації:
- наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Maslak О., Sokurenko 
Р., Grishko N., Ie. 
Buriak, Maslak М. Anti-
crisis approach in the 
industrial enterprise 
management: 
methodological tools of 
preventive regulation// 
SHS Web of 
Conferences. Innovative 
Economic Symposium 
2019 (IES2019). - 73, 
01018 (2020) 
https://doi.org/10.1051
/shsconf/20207301018/
https://www.shs-
conferences.org/ 
articles/ shsconf/ pdf/ 
2020/01/ 
shsconf_ies_2019_0101
8.pdf (Web of Science).
2. Buriak, Ie. Regional 
Development in the 
Conditions of Social 
and Economic 
Consolidation. In ŘÍHA, 
R. (eds.). Sustainable 
Development 2019 – 
Selected Issues on 
Environmental and 
Regional Policy. 
Conference proceeding. 
Ceske Budějovice : 
College of European 
and Regional Studies 
Czech Republic, 2019. 
pp. 60–67. ISSN 2533-
5170/ URL: 
https://vsers.cz/wp-
content/uploads/2019/
10/Sbornik_2019.pdf  
(Web of Science).

2. Публікації
- публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Буряк Є. В., Фінагіна 
О.В., Бітюк І.М. 
Передумови, 



принципи та 
інструменти реалізації 
регіональної 
політики: досвід ЄС. 
Збірник наукових 
праць Черкаського 
державного 
технологічного 
університету. Серія: 
Економічні науки, 
Черкаси, 2020. Вип. 
58. С. 5-17.
2. Буряк Є. В. 
Кластеризація як 
механізм 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку регіонів. 
Актуальні проблеми 
економіки : наук. 
екон. журн. / Нац. 
акад. упр. Київ: [б. в.], 
2020. №1(223). С. 60-
70.
3. Буряк Є. В., 
Зінченко О. А. 
Комплексний 
розвиток регіонів 
України: проблеми 
оцінки ризиків 
кластероутворення. 
Науково-виробничий 
журнал «Бізнес-
навігатор». Херсон: 
видавничий дім 
«Гельветика», 2019. 
Вип. 6.1-2 (56).  С. 46–
52.
4. Буряк Є. В. 
Інноваційні кластери: 
модель розвитку 
підприємств регіонів 
України. 
Причорноморські 
економічні студії: 
наук. журн. Одеса: [б. 
в.], 2019. Вип. 48. 
Частина 2.  С. 143–147.  
5. Буряк Є. В. Генезис 
суспільного прогресу 
та теорія інтеграції: 
знання в 
перспективному 
розвитку підприємств 
та регіонів. Економіка 
і організація 
управління. Зб. наук. 
праць. Вінниця: 
ДонНУ ім. Василя 
Стуса, 2019. Вип. № 
4(36).  С. 92–100.
6. Буряк Є. В. 
Соціальна 
консолідація в умовах 
розвитку регіонів 
України. Соціально-
економічний розвиток 
регіонів в контексті 
міжнародної 
інтеграції: журн. 
Херсон. нац. техн. ун-
ту. Херсон: ХНТУ, 
2018. Т. 1. Ч. 1. № 30 
(19).  С.25–33.
7. Буряк Є. В. 
Пріоритети 
соціального розвитку 
регіонів України. 
Причорноморські 
економічні студії: 
наук. журн. Одеса: [б. 



в.], 2016. Вип. 8.  С. 
281–286.

3. Наявність виданого 
підручника або 
монографії:
1. Буряк Є. В., 
Семеніхіна В. В. 
Дослідження 
складових векторів 
соціалізації 
конкурентного 
розвитку промислових 
підприємств регіону. 
Європейська 
інтеграція: пріоритети 
стратегічного 
розвитку 
національного 
господарства України 
: колективна 
монографія / за заг. 
ред. Почтовюк А. Б. 
Кременчук : Видавець 
СВД Олексієнко В. В., 
2020. С. 282-293.

4. Участь у 
міжнародному 
науковому 
проекті/залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”:
1. Програма 
академічних обмінів 
Еразмус +, тема 
«Socio-economic 
aspects of regional and 
European projects», 
Vysoka skola 
evropskych a 
regionalnich studii 
(České Budějovice, 
Чехія), 12.03.2019 – 
16.03.2019.

5. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця 
(виконавця) наукової 
теми (проекту):
1. Науковий керівник 
– НДР «Соціологічне 
дослідження щодо 
визначення напрямків 
розвитку 
соціальної/благодійно
ї діяльності компаній 
Ferrexpo у місті 
Горішні Плавні 
Полтавської області» 
(№ ДР 0119U102124, 
2017 р.).
2. Виконавець – НДР 
«Проведення 
соціологічних 
досліджень щодо 
стану розвитку 
підприємництва у 
місті Кременчук» (№ 
ДР 0119U102882, 2017 
р.);
3. Виконавець – НДР 
«Перспективи та 
пріоритети розвитку 
економіки регіонів 
України» (№ДР 



0118U004995, 2018-
2021 рр.);
4. Виконавець – НДР 
«Теоретико-
методологічне 
обгрунтування та 
практична реалізація 
управління 
формуванням 
конкурентних переваг 
регіонів за рахунок 
розвитку підприємств 
морегосподарського 
комплексу» (№ ДР 
0116U003213, 2016 -           
2018 рр.);
5. Виконавець – НДР 
«Методологія 
соціально-
економічного, 
інформаційного та 
науково-технічного 
розвитку регіонів, 
галузей виробництва, 
підприємств та їх 
об'єднань» (№ ДР 
0116U006782, 2016-
2022 рр.);

6. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій / практикумів 
/ методичних 
вказівок:
1. Методичні вказівки 
щодо виконання 
контрольних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Управління 
розвитком регіонів» 
для студентів заочної 
форми навчання зі 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». – 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020. 28 с.
2. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Управління 
розвитком регіонів» 
для студентів денної 
та заочної форми 
навчання зі 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг» 



освітнього ступеня 
«Бакалавр». – 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020. 26 с.
3. Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Управління 
розвитком регіонів» 
для студентів денної 
та заочної форми 
навчання зі 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». – 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020. 28 с.

7. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членство у 
громадській 
організації «Агентство 
розвитку територій 
міста Кременчука».

8. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій:
з 2016 р. по 
теперішній час – 
наукове 
консультування ГО 
«Агентство розвитку 
територій міста 
Кременчука» з 
сучасних проблем 
менеджменту та 
застосування 
управлінських 
технологій в 
діяльності 
підприємств та 
організацій 
Кременчуцького 
промислового району 
(довідка № 1-12/10-
20).

9. Підвищення 
кваліфікації та 
стажування:
1. Стажування у 
Кременчуцькому 
міськвиконкомі, 
«Діяльність органів 
місцевого 
самоврядування в 
умовах 
децентралізації 
влади», довідка №01-
47/2386, 07.11.2018 р.
2. Стажування у 
Vysoká škola technická 
a ekonomická (České 
Budějovice, Чехія) за 



тематикою «Socio-
economic aspects of 
regional and European 
projects», 19.09.2018 
р.-18.03.2019 р., 
сертифікат  про 
стажування.
3. Сертифікат про 
володіння 
англійською мовою 
(рівень В2); №UA1215 
від 08.2019р. (Test ID: 
H111215UA).
4. Стажування у КП 
«Кременчуцьке 
тролейбусне 
управління імені Л.Я. 
Левітана» на тему 
«Управління 
розвитком 
підприємств регіону в 
сучасних умовах 
господарювання: 
моделі та технології», 
довідка № 07-11/696, 
23.09.2020 р. (1,9 
кредити ЄКТС/ 56 
год.)
5. Стажування в 
Апараті міського 
голови та Управлінні 
економіки 
Кременчуцького 
міськвиконкому 
«Управління 
підприємствами та 
організаціями в 
умовах інноватизації 
економіки України», 
довідка №01-85/2, 
10.11.2020 р. (3,6 
кредити ЄКТС/108 
год.)
6. Педагогічне 
стажування у 
Департаменті освіти 
виконавчого комітету 
Кременчуцької 
міської ради на тему 
«Децентралізація 
управління в системі 
повної загальної 
середньої та 
професійно-технічної 
освіти (освітні та 
інформаційні 
технології, психолого-
педагогічні навички, 
teaching skills, soft 
skills)»; довідка № 01-
30/2144, 20.11.2020 р. 
(1,8 кредити ЄКТС/54 
год.)
7. Курси підвищення 
кваліфікації BYM 
online «Академічна 
доброчесність в 
університеті», 
сертифікат №039904, 
31.10.2020 (0,03 
кредити ЄКТС/ 1 год.)
8. Всеукраїнська 
наукова онлайн 
конференція 
«Змішаний та 
дистанційний 
формати навчання. 
Онлайн безпека». 
Підвищення 
кваліфікації за темою 
«Цифрові інструменти 



для дистанційної 
освіти», сертифікат № 
76424009377, 
21.11.2020 (0,5 
кредити /15 год.)

55325 Пряхіна 
Катерина 
Андріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки і 
управління
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магістра, 

Кременчуцьки
й державний 
університет 

імені Михайла 
Остроградсько

го, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

050206 
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зовнішньоекон
омічної 

діяльності, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 050606, 

виданий 
05.03.2019

6 Ринкові 
дослідження

Доцент кафедри 
бізнес 
адміністрування, 
маркетингу і туризму, 
диплом (АД №005284 
від 24.09.2020)
1. Публікації:
- наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Trunina I., Zagirniak 
D., Pryakhina K., 
Bezugla T. Procedure of 
diagnostics of the 
personnel sustainability 
of the enterprise. 
Problems and 
Perspectives in 
Management. 2020. № 
2. С. 382-395. DOI: 
http://dx.doi.org/10.21
511/ppm.18(2).2020.31 
(Scopus).
2. Pryakhina K., & 
Pochtovyuk A. (2020). 
Scientific 
instrumentarium for 
diagnostics of staffing at 
the Ukrainian machine-
building enterprises: 
marketing approach. In 
SHS Web of 
Conferences EDP 
Sciences. SHS Web 
Conf. Innovative 
Economic Symposium 
2019 – Potential of 
Eurasian Economic 
Union 
(IES2019).Volume 73, 
2020, p. 01022). 
https://doi.org/10.1051
/shsconf/20207301022 
(Web of Science).
3. Kratt O., Pochtovyuk 
A., Trunina I., & 
Pryakhina K. Marketing 
Positions of 
Kremenchuk Industrial 
Center in International 
Markets. In SHS Web 
of Conferences, 2019, 
Vol. 67. pp. 01006 
(Web of Science).

2. Публікації:
- публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Пряхіна К.А. Сучасні 
тенденції 
маркетингових 
досліджень. 
Електронне наукове 
фахове видання з 
економіки 



«Ефективна 
економіка». 2020. № 
12. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=8455
2. Пряхіна К.А. 
Український ринок 
кави: маркетинговий 
аналіз Вісник 
Одеського 
національного 
університету. 
Економіка. 2019. Т. 24. 
Вип. 4 (77). С.76–80.
3. Пряхіна К.А. 
Маркетинг персоналу 
машинобудівних 
підприємств Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Економіка і 
управління». 2019. 
Том 30 (69). № 5. С. 
83–88.
4. Пряхіна К. 
Імплементація 
дискретного підходу 
до кадрового 
забезпечення 
машинобудівних 
підприємств. 
Електронне наукове 
фахове видання з 
економіки 
«Ефективна 
економіка» . 2018.  № 
4.
5. Пряхіна К. 
Немикіна К.О., 
Висікан Ю.О. Оцінка 
якості життя 
населення України, 
Молдови та країн ЄС. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Економічні науки».  
Херсон: ХНУ, 2017.  
Вип. 27, част. 2.  C. 20-
24.

3. Наявність виданого 
підручника або 
монографії:
1. Пряхіна К.А. 
Надлишкова 
пропозиція: динаміка 
рівня на ринках праці 
України і ЄС 
Європейська 
інтеграція: пріоритети 
стратегічного 
розвитку 
національного 
господарства України: 
колективна 
монографія за заг.ред. 
Почтовюка А.Б. 
Кременчук : Видавець 
СВД Олексієнко В. В., 
2020. С.166-174

4. Участь у 
міжнародному 
науковому проєкті:
2015 – «Open world»  
тема: «Освіта», 



Сполучені Штати 
Америки, штат 
Орегон, місто Розбург, 
«Umpqua Community 
College» за підтримки 
Конгресу США, 
здійснюється 
Центром лідерства 
«Відкритий світ» при 
бібліотеці Конгресу 
США, адмініструється 
організацією 
Американські Ради з 
міжнародної освіти: 
ACTR/ACCELS 
(American Councils), 
2015 р.
2016 – Грант: 
«Students for academic 
Integrity» за 
підтримки відділу 
преси, освіти  та 
культури Посольства 
США в Україні, 2016 р.
2017 – Грант: 
«Adaptation of 
Internally Displaced 
Students» за 
підтримки відділу 
преси, освіти  та 
культури Посольства 
США в Україні, 2017 р.
2017 – Erasmus + Staff 
Mobility на базі 
Вроцлавського 
економічного 
університету 
(Польща),  тема: 
«Вірусний 
маркетинг», 2017 р.
2018 – Erasmus + Staff 
Mobility на базі Вищої 
школи Європейських 
та регіональних 
досліджень (Чехія), 
тема: «Маркетинг», 
2018 р.
2019 – Erasmus + Staff 
Mobility на базі 
Університету Абертей  
(Шотландія), тема:  
«Teaching and learning 
in higher education», 
2019 р.
2019 – Erasmus Youth, 
тема: «Youth 
Entrepreneurship 
Education for Personal 
development» 
(Азербайджан), 2019.
2020 – Erasmus + Staff 
Mobility на базі 
Університету Абертей  
(Шотландія), 2020 р.

5. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
45.052.02 (2019- по 
теп. час.)

6. Наявність виданих 



навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й:
1. Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Ринкові 
дослідження» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей: 051 – 
«Економіка», 071 – 
«Облік  
оподаткування», 072 – 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 – 
«Менеджмент», 075 – 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.
2. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «Ринкові 
дослідження» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей: 051 – 
«Економіка», 071 – 
«Облік  
оподаткування», 072 – 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 – 
«Менеджмент», 075 – 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.

7. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
1. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
у IІ етапі 
Всеукраїнського 



конкурсу студентських 
наукових робіт: 
2016  р. –Ященко І.В. 
та Кулинич К.В. – 
диплом ІІІ ступеню з 
напряму 
«Менеджмент 
організації»;
2017 р. – Залюбовська 
А. – диплом ІІІ 
ступеню з напряму 
«Гендерні 
дослідження»;
2018 р. – Скребкова К. 
– диплом ІІІ ступеню 
з напряму «Публічне 
управління та 
адміністрування»;
2019 р. – Скребкова К. 
– диплом ІІІ ступеню 
з напряму «Публічне 
управління та 
адміністрування»; 
Лобода А. – диплом 
ІІІ ступеню з напряму 
«Гендерні 
дослідження»; 
2020 р. – Андрієнко 
М. диплом І  ступеню 
з напряму 
«Управління 
спортивно-
оздоровчою 
діяльністю».

8. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Пряхіна К.А. 
«Product-market-fit»: 
теоретичний аспект. 
Актуальні питання 
управління сталим 
розвитком у 
сучасному суспільстві: 
проблеми та 
перспективи : 
матеріали ІХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 20  –21 
жовтня 2020 р. 
Кременчук : Видавець 
СВД Олексієнко В. В., 
2020. с.
2. Пряхіна К.А., Кратт 
О.А., Труніна І.М., 
Почтовюк А.Б. 
Маркетингове 
позиціонування 
Кременчуцького 
індустріального 
центру на 
міжнародних ринках. 
Міжнародна 
транспортна 
інфраструктура, 
індустріальні центри 
та корпоративна 
логістика : матеріали 
п’ятнадцятої науково-
практичної 
міжнародної 
конференції, 6–8 



червня 2019 р. Харків: 
УкрДУЗТу, 2019. С. 
28–29.
3. Pryakhina K. 
Pochtovyuk A., Bilyk M. 
Strategic perspectives 
of the renewable energy 
sources development of 
Ukraine in the 
conditions of 
sustainable 
development. Prace 
naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we 
Wroclawiu «Spatial 
Economy of the 21st 
Century. Quality of life 
in urban areas», edited 
by A. Zakrzewska-
Półtorak, P. Hajduga, 
M. Rogowska.  
Wydawnictwo 
Uniwersytetu 
Ekonomicznego we 
Wroclawiu, 2018.  № 
502.  C. 1-10.
4. Pryakhina K., 
Pochtovyuk A. 
Сompetitiveness 
assessment of carriage-
building complex in 
Ukraine on the way to 
EU. Conference 
proceeding «Current 
Economic, Political and 
SociaL Issues in EU», 
Ceske Budějovice: 
College of European 
and Regional Studies 
Czech Republic, 2017. 
pp. 29 – 35.
5. Пряхіна К.А. 
Формування 
кадрового 
забезпечення 
портфелю замовлень 
підприємства / V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції  
«Актуальні питання 
управління сталим 
розвитком у 
сучасному суспільстві: 
проблеми та 
перспективи», 20  – 21 
жовтня 2016 р. 
Кременчук, 2016 : 
Тези доповідей. C. 
227-228.

9. Підвищенні 
кваліфікації та 
стажування:
1. Сертифікат 
Erasmus+ staff mobility 
for teaching тема: 
«Вірусний 
маркетинг», 
26.05.2017
2. Шестимісячні курси 
підвищення 
кваліфікації у ВНЗ 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі» Свідоцтво 
№  ПК 
01597997100222-18   
від 12.03. 2018 р., тема 
«Методичні основи 



викладання 
дисциплін зі 
спеціальності 
«Маркетинг»», 
12.03.2018 р.
3. Шестимісячне 
стажування в Інституті 
технологій та бізнесу у 
Чеське Будейовіце 
(Чехія), сертифікат 
про стажування, тема 
«Маркетинг», 
31.03.2018 р.
4. Erasmus + 
Youthpass» Баку, 
Азербайджан, 
Сертифікат, тема: 
«Молодіжне 
підприємництво – 
освіта для 
персонального 
розвитку», 10.05.2019.
5. Сертифікат про 
володіння 
англійською мовою 
(рівень В2) 2019 року 
(сертифікат № 
UA1224; Test ID: 
H111225UA)
7. Abertay University, 
Dundee, Scotland, 
United Kingdom, 
Сертифікат, Erasmus + 
Staff mobility for 
training, 6.03.2020

26114 Крот 
Людмила 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки і 
управління

Диплом 
спеціаліста, 

Кременчуцьки
й державний 

політехнічний 
інститут, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056296, 
виданий 

16.12.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037557, 

виданий 
17.01.2014

16 Історія 
економічних 
вчень

1. Публікації:
- публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Крот Л. М. Еволюція 
наукових поглядів на 
зміст теорії добробуту. 
Економіка та 
суспільство. 
№22(2020). 
URL:https://economya
ndsociety.in.ua/index.p
hp/journal/article/view
2. Крот Л. М. Базові 
концепції та сучасний 
стан 
інституціональної 
економічної теорії. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
«Економіка і 
менеджмент». 2021. 
Випуск 47. С. 8–12.
3. Крот Л. М. Розвиток 
ідей маржиналізму та 
їх відображення у 
вітчизняній 
економічній думці. 
Приазовський 
економічний вісник. 
2021. Випуск 1(24). 
URL: 
http://pev.kpu.zp.ua/jo
urnals/2021/1_24_ukr
4. Крот Л.М. Історико-
економічні засади 
формування концепції 
підприємництва у 
вітчизняній науковій 
думці. Ефективна 



економіка. 2021. №2. 
URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/
5. Крот Л. М. 
Дослідження проблем 
становлення і 
розвитку кооперації в 
економічній думці 
другої половини XIX – 
на початку XX 
століття. Агросвіт. 
2021. №4. С. 19–26.

2. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії :
1. Крот Л.М.  Нариси 
історії 
Кременчуцького 
повітового земства: 
монографія /Л.М. 
Крот, В.О. Крот. –  
Кременчук : ПП 
Щербатих О.В., 2016. 
192 с., розділ 4 
«Основні напрями 
господарської 
діяльності 
Кременчуцького 
повітового земства»).

3. Участь в атестації 
наукових працівників:
офіційний опонент 
здобувача:Мар’євська 
Марина Юріївна. 
Розвиток 
дрібнотоварних 
селянських 
господарств 
Полтавщини в умовах 
формування ринкових 
відносин (друга 
половина ХІХ – 
початок ХХ ст.). - Дис. 
канд. екон. наук: 
08.00.01, ДВНЗ 
«Київський 
національний 
економічний 
університет імені 
Вадима Гетьмана». - 
Київ, 2015.- 206 с.

4. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/ 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/ практикумів/ 
методичних вказівок 
/рекомендацій:
1. Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Історія 
економічних вчень» 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей: 051 – 
«Економіка», 071 – 
«Облік і 



оподаткування», 072 – 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 – 
«Менеджмент», 075 – 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Видавничо-
редакційний відділ 
КрНУ,  2020, 43 с.
2. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «Історія 
економічних вчень» 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей: 051 – 
«Економіка», 071 – 
«Облік і 
оподаткування», 072 – 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 – 
«Менеджмент», 075 – 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Видавничо-
редакційний відділ 
КрНУ, 2020, 28 с.
3. Методичні вказівки 
щодо виконання 
контрольних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Історія 
економічних вчень» 
для студентів заочної 
форми навчання зі 
спеціальностей: 051 – 
«Економіка», 071 – 
«Облік і 
оподаткування», 072 – 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 – 
«Менеджмент», 075 – 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Видавничо-
редакційний відділ 
КрНУ, 2020, 22 с.

5. Підвищення 
кваліфікації та 
стажування:
Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
спеціалістів ВНЗ 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі», тема: 
«Традиційні та 
інноваційні технології 
навчання» свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
01587997102211-19 від 
27.12. 2019 р.

111469 Хоменко 
Микола 
Макарович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки і 
управління

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
інженерно-

економічний 

46 Менеджмент Член-кореспондент 
Академії економічних 
наук України з 
спеціальності 
«Економіка 



інститут, рік 
закінчення: 

1968, 
спеціальність:  
економіка та 
організація 

металургійної 
промисловості, 

Диплом 
доктора наук 
ЭK 002054, 

виданий 
01.07.1988, 

Атестат 
професора ПP 

005990, 
виданий 

26.07.1990

промисловості», №36, 
08.12.1995 р. 
Відмінник освіти № 
66688 від 17.12.2003 р.

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection :
1. M. Homenko, K 
Pryakhina, K Latyshev. 
Prospects for 
development of Ukraine 
and EU in the field of 
renewable energy 
sources / SHS Web of 
Conferences: EDP 
Sciences. 30 January 
2019. Volume  61,  
Innovative Economic 
Symposium 2018 - 
Milestones and Trends 
of World Economy 
(IES2018).

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Хоменко М.М., 
Дорожкіна Г.М., 
Хоменко Л.М. 
Менеджмент 
виробництва 
пасажирських вагонів 
за раціоналізації 
систем забезпечення. 
Економіка і 
організація 
управління. Вінниця, 
2020. № 3 (39). С. 9–
20.
2. Хоменко М.М., 
Дорожкіна Г.М., 
Вєлькін Б.О. 
Проектування бізнес-
процесів як 
інструмент 
менеджменту 
автотранспортного 
підприємства. 
Економіка і 
організація 
управління. Вінниця, 
2020. № 3 (39). С. 21–
29.
3. Хоменко М. М., 
Дорожкіна Г. М. 
Формування 
організаційної 
структури управління 
підприємством. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету: 
Економічні науки. 
Хмельницький, 2020. 
№ 3 (282). С. 174–178.
4. Хоменко М. М., 
Дорожкіна Г. М. 



Організаційне 
проєктування 
комплексної 
підготовки 
виробництва з 
використанням 
системного аналізу. 
Інфраструктура 
ринку: електронний 
науково-практичний 
журнал. Одеса, 2020. 
Вип. 48. С. 193–198. 
URL: 
http://www.market-
infr.od.ua/journals/202
0/48_2020_ukr/38.pd
f
5. Хоменко М. М., 
Дорожкіна Г. М., 
Хоменко Л. М. 
Управління капіталом 
акціонерних 
товариств за 
зростання 
нематеріальних 
активів. Економіка і 
організація 
управління. Вінниця, 
2020. № 2 (38). С. 31–
41. 
6. Дорожкіна Г. М., 
Хоменко М. М. 
Управління 
інноваційним 
розвитком 
машинобудівного 
підприємства. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук, 2020. 
Вип. 1/2020 (120). С. 
54–61.
7. Хоменко М. М., 
Чрділелі Т. 
В.Improving 
organizational structure 
of innovatiion 
management at 
machine-building 
enterprises . Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського.  
Кременчук: КрНУ, 
2017. Вип. 6/2017 
(107). Ч. 2.  C. 41-48.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Хоменко М. М., 
Дорожкіна Г. М., 
Хоменко Л. М. 
Управління 
конкурентоспроможні
стю за умови 
експортоорієнтованої 
діяльності гірничо-
збагачувального 
комбінату. 
Європейська 
інтеграція: пріоритети 
стратегічного 
розвитку 



національного 
господарства України: 
колективна 
монографія / ред. А. 
Б. Почтовюк. 
Кременчук : Видавець 
СВД Олексієнко В. В., 
2020. Розд. 5.8. С. 
338–350. 

4. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
З 2006 р. – 2018 р. – 
член редакційної 
колегії «Вісника КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського». 
Науковий керівник – 
НДР «Управління 
конкурентоспроможні
стю підприємств 
регіону в 
трансформаційний 
період розвитку 
економіки» (№ДР 
0120U104972, 2019 р.).

5. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/факультету/від
ділення (наукової 
установи)/ 
інституту/філії/кафед
ри::
з 1997 р. – по 
теперішній час – 
Завідувач кафедри 
менеджменту
- член науково-
технічної ради КрНУ.

6. Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
45.052.02 (2013 р.- по 
теперішній час.)

7. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 



наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт:
2017 р. – по 
теперішній час. – 
голова журі із 
напряму 
«Менеджмент» 
Міжнародного 
конкурсу студентських 
наукових робіт

8. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
З 2016 р. по 
теперішній час – 
наукове 
консультування ГО 
«Агентство розвитку 
територій міста 
Кременчука» з 
сучасних проблем 
менеджменту та 
застосування 
управлінських 
технологій в 
діяльності 
підприємств та 
організацій 
Кременчуцького 
промислового району 
(довідка № 1-12/10-
20)

9. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання/конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Менеджмент» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей: 051 – 
«Економіка», 071 – 
«Облік і 
оподаткування», 072 – 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 – 
«Менеджмент», 075 – 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.   57 с.
2. Методичні вказівки 



щодо виконання 
курсової роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Менеджмент» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 073 – 
«Менеджмент»  
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020. 46 с.
3. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Менеджмент» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей: 051 – 
«Економіка», 071 – 
«Облік і 
оподаткування», 072 – 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 – 
«Менеджмент», 075 – 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020.   72 с.
4. Методичні вказівки 
щодо виконання 
контрольної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Менеджмент» для 
студентів  заочної 
форми навчання зі 
спеціальностей: 051 – 
«Економіка», 071 – 
«Облік і 
оподаткування», 072 – 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 075 – 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020. 29 с.

10. Підвищення 
кваліфікації та 
стажування:
1. Стажування у відділі 
забезпечення 
діяльності 
керівництва 
Кременчуцького 
міськвиконкому 
«Управління 
підприємствами та 
організаціями в 
умовах інноватизації 
економіки України», 
довідка №01-85/3, 
10.11.2020 р. (3,6 
кредити ЄКТС/108 
год.)
2. Стажування у ПрАТ 
«Кредмаш» на тему 
«Застосування 
інструментів 



менеджменту при 
формуванні 
стратегічного плану та 
контролю за його 
виконанням»; 
довідка, 03.12.2020 р.  
(3 кредити ЄКТС/ 90 
год.)
3. Стажування у КП 
«Кременчуцьке 
тролейбусне 
управління імені Л.Я. 
Левітана» на тему 
«Управління 
розвитком 
підприємств регіону в 
сучасних умовах 
господарювання: 
моделі та технології», 
довідка № 07-11/701, 
23.09.2020 р. (1,9 
кредити ЄКТС/ 56 
год.)
4. Курси підвищення 
кваліфікації BYM 
online «Академічна 
доброчесність в 
університеті», 
сертифікат №040784, 
11.11.2020 (0,03 
кредити ЄКТС/ 1 год.)
5. Участь в 
експортному форумі 
«Кременчук-
текстильний – 2020» 
за темою «Експорт-
2020 в умовах 
сучасних викликів для 
міжнародної торгівлі: 
стратегія, технології, 
якість, 
конкурентоспроможні
сть, 
результативність», 
сертифікат, 
06.08.2020 (1 кредит 
ЄКТС/ 30 год.)
6. Підвищення 
кваліфікації у 
Кременчуцькому 
національному 
університеті імені 
Михайла 
Остроградського; 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/000746-18, 
«Удосконалення 
організації та змісту 
навчання зі 
спеціальності 
«Менеджмент», 
28.02.2018 р. (3,6 
кредита ЄКТС / 108 
год.)

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання



стандартом 
вищої 

освіти (або 
охоплює 

його)

ПРН 17 – 
виконувати 
дослідження 
індивідуально 
та/або в групі під 
керівництвом 
лідера

Менеджмент словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань) тести 
(онлайнтестування), курсова 
робота, екзамен

Фінанси словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий метод

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

HR-менеджмент словесний метод, 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком); проблемного 
викладу; частково-пошукові

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

Ділова українська 
мова та академічне 
письмо

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

реферати, есе, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
диференційований залік

Соціальна політика та 
формування 
здорового способу 
життя

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
тести, проміжний 
модульний та підсумковий 
контроль, екзамен



Обгрунтування 
господарських рішень 
та оцінювання ризиків

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Маркетинг словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
тести (онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Бухгалтерський облік, 
управлінська та 
фінансова звітність

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Психологія 
управління та 
лідерство

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Інтеграційні процеси 
та соціальна 
консолідація 
суспільства

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою 

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень (у 
тому числі виступи на 
науково-практичних заходах 
за тематикою дисципліни), 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового  контролю, 
екзамен

Комунікаційні 
технології

Пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні 
проблемного викладу, 
частково-пошукові, 
самостійне розв’язання 
проблемних ситуацій

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
опитування, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 



виконання та захист 
практичних робіт, 
самоконтроль, самооцінка, 
тести (онлайн тестування), 
екзамен

Вища математика пояснювально-
ілюстративний виклад 
теоретичного та 
практичного матеріалу із 
використанням 
мультимедійних технологій, 
практичний метод, 
самостійна робота 
пошукового характеру, 
робота з навчально-
методичною літературою

аналітичні звіти, семестрові 
завдання, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
тести (онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

Філософія словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо), 
практичний метод 
(семінарські заняття), 
наочний метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо, робота з 
навчально-методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату, 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), індивідуальна 
науково-дослідна робота 
студентів

презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень під час 
семінарських занять, 
опитування,  аналітичні 
звіти та реферати, 
тестування 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
диференційований залік

Організація наукових 
досліджень та наукова 
етика

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Мікроекономіка та 
макроекономіка

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 



відеометод, дослідницько-
пошуковий

виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Ринкові дослідження словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
тести (онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
диференційований залік

Економіка суб'єктів 
господарювання

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Кваліфікаційна робота 
, захист 
кваліфікаційної  
роботи

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти 
дослідження); наочний 
метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо), 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; 
презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; самоконтроль, 
самооцінка; публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи

Комплексна практика 
з фаху

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти бази 
практики); наочний метод 
(ілюстрації, демонстрації 
тощо); робота з навчально- 
методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), відеометод у 

виконання та захист 
практичних завдань; захист 
звіту; конспекти, аналітичні 
звіти, реферати з 
елементами наукового 
дослідження, есе (питання, 
відведені на самостійне 
опрацювання); презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
самоконтроль, самооцінка.



поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

Економічна аналітика словесний метод (лекція, 
зокрема, на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо), 
практичний метод 
(практичні заняття), метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

ПРН 16 – 
демонструвати 
навички 
самостійної 
роботи, гнучкого 
мислення, 
відкритості до 
нових знань, бути 
критичним і 
самокритичним

Філософія словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо), 
практичний метод 
(семінарські заняття), 
наочний метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо, робота з 
навчально-методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату, 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), індивідуальна 
науково-дослідна робота 
студентів

презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень під час 
семінарських занять, 
опитування,  аналітичні 
звіти та реферати, 
тестування 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
диференційований залік

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
тести (онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

Ділова українська 
мова та академічне 
письмо

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

реферати, есе, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
диференційований залік



Інформаційні системи 
та технології

проблемного викладу 
(розв’язування проблемних 
ситуацій, ситуаційне 
моделювання, дискусія, 
синектичний аналіз – 
розв’язання проблемної 
ситуації на основі 
проведення аналогії з уже 
відомим, морфологічний 
аналіз – розв’язання 
складної проблемної 
ситуації, розбиваючи її на 
міні-проблеми, розв’язання 
кейсів, написання 
рефератів, ділова гра); 
частково-пошукові 
(евристичні бесіди, 
проектна діяльність, 
самостійне розв’язання 
проблемних ситуацій, 
написання тез, підготовка 
доповіді на конференції); 
дослідницькі (проведення 
самостійного емпіричного 
дослідження, написання 
звіту, написання статей)

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
опитування, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
лабораторних робіт, 
самоконтроль, самооцінка, 
тести (онлайн тестування), 
екзамен

Історія економічних 
вчень

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
диференційований залік

Комунікаційні 
технології

пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні проблемного 
викладу, частково-пошукові, 
самостійне розв’язання 
проблемних ситуацій

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
опитування, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
практичних робіт, 
самоконтроль, самооцінка, 
тести (онлайн тестування), 
екзамен

Бухгалтерський облік, 
управлінська та 
фінансова звітність

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Ринкові дослідження словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
тести (онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
диференційований залік

Мікроекономіка та 
макроекономіка

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-



практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Маркетинг словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
тести (онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Фінанси словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий метод

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

HR-менеджмент словесний метод, 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком); проблемного 
викладу; частково-пошукові

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

Обгрунтування 
господарських рішень 
та оцінювання ризиків

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Організація та 
планування діяльності 
підприємств

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 



літературою, дослідницько-
пошукові методи (курсова 
робота)

презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(тренінги, кейси, вирішення 
ситуаційних завдань) тести 
(онлайнтестування), курсова 
робота, екзамен

Організація наукових 
досліджень та наукова 
етика

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Психологія 
управління та 
лідерство

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Інноваційний 
менеджмент

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошукові методи (курсова 
робота)

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(тренінги, кейси, вирішення 
ситуаційних завдань) тести 
(онлайнтестування), захист 
курсової роботи, екзамен

Комплексна практика 
з фаху

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти бази 
практики); наочний метод 
(ілюстрації, демонстрації 
тощо); робота з навчально- 
методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 

виконання та захист 
практичних завдань; захист 
звіту; конспекти, аналітичні 
звіти, реферати з 
елементами наукового 
дослідження, есе (питання, 
відведені на самостійне 
опрацювання); презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
самоконтроль, самооцінка.



анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

Кваліфікаційна робота 
, захист 
кваліфікаційної  
роботи

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти 
дослідження); наочний 
метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо), 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; 
презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; самоконтроль, 
самооцінка; публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи

ПРН 15 – 
демонструвати 
здатність діяти 
соціально 
відповідально та 
громадсько свідомо 
на основі етичних 
міркувань 
(мотивів), повагу 
до різноманітності 
та 
міжкультурності

Управління розвитком 
регіону

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, частково-
пошукові, дослідницькі 
методи 

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень (у 
тому числі виступи на 
науково-практичних заходах 
за тематикою дисципліни), 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового  контролю, 
захист контрольної роботи, 
диференційований залік

Мікроекономіка та 
макроекономіка

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
екзамен

Маркетинг словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
тести (онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Менеджмент словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 



технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
екзамен

HR-менеджмент словесний метод, 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком); проблемного 
викладу; дослідницькі 
(проведення самостійного 
емпіричного дослідження, 
написання звіту, написання 
статей)

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
екзамен

Соціальна політика та 
формування 
здорового способу 
життя

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів,  
екзамен

Історія економічних 
вчень

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
диференційований залік

Організація наукових 
досліджень та наукова 
етика

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, захист 
контрольної роботи, 
екзамен

Інтеграційні процеси 
та соціальна 
консолідація 
суспільства

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою 

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень (у 
тому числі виступи на 
науково-практичних заходах 
за тематикою дисципліни), 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового  контролю, 
екзамен

Кваліфікаційна робота 
, захист 
кваліфікаційної  
роботи

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 

виконання та захист 
практичних завдань; 
презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; самоконтроль, 
самооцінка; публічний 



екскурсії на об’єкти 
дослідження); наочний 
метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо), 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

захист кваліфікаційної 
роботи

Філософія словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо), 
практичний метод 
(семінарські заняття), 
наочний метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо, робота з 
навчально-методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату, 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), індивідуальна 
науково-дослідна робота 
студентів

презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень під час 
семінарських занять, 
опитування,  аналітичні 
звіти та реферати, 
тестування 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
диференційований залік

Психологія 
управління та 
лідерство

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, захист 
контрольної роботи, 
екзамен

Українознавство словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо), 
практичний метод 
(семінарські заняття), 
наочний метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо, робота з 
навчально-методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату, 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), індивідуальна 
науково-дослідна робота 
студентів

презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень під час 
семінарських занять, 
опитування, аналітичні 
звіти та реферати, 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
диференційований залік



Правове регулювання 
суспільних відносин в 
Україні

пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемного 
викладу частково-пошукові, 
дослідницькі методи

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виступи на 
наукових заходах, 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

ПРН 14 – 
ідентифікувати 
причини стресу, 
адаптувати себе 
та членів команди 
до стресової 
ситуації, 
знаходити засоби 
до її нейтралізації

Організація наукових 
досліджень та наукова 
етика

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
тести, проміжний 
модульний контроль, 
екзамен

Кваліфікаційна робота 
, захист 
кваліфікаційної  
роботи

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти 
дослідження); наочний 
метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо), 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; 
презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; самоконтроль, 
самооцінка; публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи

Комплексна практика 
з фаху

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти бази 
практики); наочний метод 
(ілюстрації, демонстрації 
тощо); робота з навчально- 
методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; захист 
звіту; конспекти, аналітичні 
звіти, реферати з 
елементами наукового 
дослідження, есе (питання, 
відведені на самостійне 
опрацювання); презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
самоконтроль, самооцінка.

Психологія 
управління та 
лідерство

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 



виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) , 
самоконтроль, самооцінка, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Ділова українська 
мова та академічне 
письмо

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

реферати, есе, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
диференційований залік

Комунікаційні 
технології

Пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні 
проблемного викладу, 
частково-пошукові, 
самостійне розв’язання 
проблемних ситуацій

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
опитування, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
практичних робіт, 
самоконтроль, самооцінка, 
тести (онлайн тестування), 
екзамен

Менеджмент словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань) тести 
(онлайнтестування), 
самоконтроль, самооцінка, 
екзамен

HR-менеджмент словесний метод, 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком); проблемного 
викладу; частково-пошукові

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, самоконтроль, 
самооцінка,екзамен

Соціальна політика та 
формування 
здорового способу 
життя

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
тести, проміжний 
модульний контроль, 



пошуковий екзамен

Філософія словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо), 
практичний метод 
(семінарські заняття), 
наочний метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо, робота з 
навчально-методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату, 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), індивідуальна 
науково-дослідна робота 
студентів

презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень під час 
семінарських занять, 
опитування,  аналітичні 
звіти та реферати, 
тестування 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
диференційований залік

ПРН 13 – 
спілкуватись в 
усній та письмовій 
формі державною 
та іноземною 
мовами

Управління розвитком 
регіону

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, частково-
пошукові, дослідницькі 
методи 

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень (у 
тому числі виступи на 
науково-практичних заходах 
за тематикою дисципліни), 
захист контрольної роботи, 
диференційований залік

Філософія словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо), 
практичний метод 
(семінарські заняття), 
наочний метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо, робота з 
навчально-методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату, 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), індивідуальна 
науково-дослідна робота 
студентів

презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень під час 
семінарських занять, 
опитування,  аналітичні 
звіти та реферати, 
тестування 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
диференційований залік

Українознавство словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо), 
практичний метод 
(семінарські заняття), 
наочний метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо, робота з 
навчально-методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату, 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 

презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень під час 
семінарських занять, 
опитування, аналітичні 
звіти та реферати, 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
диференційований залік



технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), індивідуальна 
науково-дослідна робота 
студентів

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
тести (онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

Ділова українська 
мова та академічне 
письмо

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

реферати, есе, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
диференційований залік

Менеджмент словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Психологія 
управління та 
лідерство

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Комплексна практика 
з фаху

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти бази 
практики); наочний метод 
(ілюстрації, демонстрації 
тощо); робота з навчально- 
методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 

виконання та захист 
практичних завдань; захист 
звіту; конспекти, аналітичні 
звіти, реферати з 
елементами наукового 
дослідження, есе (питання, 
відведені на самостійне 
опрацювання); презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
самоконтроль, самооцінка.



анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

HR-менеджмент словесний метод, 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком); проблемного 
викладу; частково-пошукові

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), виконання 
контрольної роботи, 
екзамен

Економічна аналітика словесний метод (лекція, 
зокрема, на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо), 
практичний метод 
(практичні заняття), метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Кваліфікаційна робота 
, захист 
кваліфікаційної  
роботи

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти 
дослідження); наочний 
метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо), 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; 
презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; самоконтроль, 
самооцінка; публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи

Соціальна політика та 
формування 
здорового способу 
життя

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 



комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

тести,  екзамен

Організація наукових 
досліджень та наукова 
етика

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, захист 
контрольної роботи, 
екзамен

Інтеграційні процеси 
та соціальна 
консолідація 
суспільства

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою 

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень (у 
тому числі виступи на 
науково-практичних заходах 
за тематикою дисципліни), 
екзамен

Інноваційний 
менеджмент

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошукові методи 

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
екзамен

ПРН 12 – 
оцінювати правові, 
соціальні та 
економічні наслідки 
функціонування 
організації

Менеджмент словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань) тести 
(онлайнтестування), курсова 
робота, екзамен

HR-менеджмент словесний метод, 
пояснювально-ілюстративні 
(унаочнені розповідь, 
пояснення); репродуктивні; 
частково-пошукові; 
дослідницькі (проведення 
самостійного емпіричного 
дослідження, написання 
звіту, написання статей)

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 



проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

Управління розвитком 
регіону

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, частково-
пошукові, дослідницькі 
методи 

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень (у 
тому числі виступи на 
науково-практичних заходах 
за тематикою дисципліни), 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового  контролю, 
захист контрольної роботи, 
диференційований залік

Інформаційні системи 
та технології

пояснювально-ілюстративні 
(унаочнені розповідь, 
пояснення); репродуктивні 
(опитування, тестування, 
розв’язування задач, 
виконання вправ за 
зразком)

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
опитування, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
лабораторних робіт, 
самоконтроль, самооцінка, 
тести (онлайн тестування), 
екзамен

Філософія словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо), 
практичний метод 
(семінарські заняття), 
наочний метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо, робота з 
навчально-методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату, 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), індивідуальна 
науково-дослідна робота 
студентів

презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень під час 
семінарських занять, 
опитування,  аналітичні 
звіти та реферати, 
тестування 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
диференційований залік

Правове регулювання 
суспільних відносин в 
Україні

пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемного 
викладу частково-пошукові, 
дослідницькі методи

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виступи на 
наукових заходах, 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

Українознавство словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо), 
практичний метод 
(семінарські заняття), 
наочний метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо, робота з 
навчально-методичною та 

презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень під час 
семінарських занять, 
опитування, аналітичні 
звіти та реферати, 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 



нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату, 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), індивідуальна 
науково-дослідна робота 
студентів

диференційований залік

Ділова українська 
мова та академічне 
письмо

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

реферати, есе, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
диференційований залік

Комплексна практика 
з фаху

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти бази 
практики); наочний метод 
(ілюстрації, демонстрації 
тощо); робота з навчально- 
методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; захист 
звіту; реферати з 
елементами наукового 
дослідження, есе (питання, 
відведені на самостійне 
опрацювання); презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
самоконтроль, самооцінка.

Кваліфікаційна робота 
, захист 
кваліфікаційної  
роботи

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти 
дослідження); наочний 
метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо), 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; 
презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; самоконтроль, 
самооцінка; публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи

Інноваційний 
менеджмент

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошукові методи (курсова 
робота)

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 



виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(тренінги, кейси, вирішення 
ситуаційних завдань) тести 
(онлайнтестування),  захист 
курсової роботи, екзамен

Мікроекономіка та 
макроекономіка

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Інтеграційні процеси 
та соціальна 
консолідація 
суспільства

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошуковий 

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень (у 
тому числі виступи на 
науково-практичних заходах 
за тематикою дисципліни), 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового  контролю, 
екзамен

Економічна аналітика словесний метод (лекція, 
зокрема, на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо), 
практичний метод 
(практичні заняття), метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Соціальна політика та 
формування 
здорового способу 
життя

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
тести, проміжний 
модульний та підсумковий 
контроль, екзамен

Обгрунтування 
господарських рішень 
та оцінювання ризиків

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 



методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Організація наукових 
досліджень та наукова 
етика

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Психологія 
управління та 
лідерство

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

ПРН 11 – 
демонструвати 
навички аналізу 
ситуації та 
здійснення 
комунікації у різних 
сферах діяльності 
організації

Філософія словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо), 
практичний метод 
(семінарські заняття), 
наочний метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо, робота з 
навчально-методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату, 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), індивідуальна 
науково-дослідна робота 
студентів

презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень під час 
семінарських занять, 
опитування,  аналітичні 
звіти та реферати, 
тестування 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
диференційований залік

Інформаційні системи 
та технології

репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком); проблемного 
викладу (розв’язування 

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
опитування, презентації 
результатів виконаних 



проблемних ситуацій, 
ситуаційне моделювання, 
дискусія, синектичний 
аналіз – розв’язання 
проблемної ситуації на 
основі проведення аналогії з 
уже відомим, 
морфологічний аналіз – 
розв’язання складної 
проблемної ситуації, 
розбиваючи її на міні-
проблеми, розв’язання 
кейсів, написання 
рефератів, ділова гра); 
частково-пошукові 
(евристичні бесіди, 
проектна діяльність, 
самостійне розв’язання 
проблемних ситуацій, 
написання тез, підготовка 
доповіді на конференції); 
дослідницькі (проведення 
самостійного емпіричного 
дослідження, написання 
звіту, написання статей)

завдань та досліджень, 
виконання та захист 
лабораторних робіт, 
самоконтроль, самооцінка, 
тести (онлайн тестування), 
екзамен

Комунікаційні 
технології

пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні проблемного 
викладу, частково-пошукові, 
самостійне розв’язання 
проблемних ситуацій

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
опитування, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
практичних робіт, 
самоконтроль, самооцінка, 
тести (онлайн тестування), 
екзамен

Економіка суб'єктів 
господарювання

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями 
такомп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Мікроекономіка та 
макроекономіка

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Менеджмент словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 



технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань) тести 
(онлайнтестування), курсова 
робота, екзамен

Маркетинг словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
тести (онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Вища математика пояснювально-
ілюстративний виклад 
теоретичного та 
практичного матеріалу із 
використанням 
мультимедійних технологій, 
практичний метод, 
самостійна робота 
пошукового характеру, 
робота з навчально-
методичною літературою

аналітичні звіти, семестрові 
завдання, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

Фінанси словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий метод

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Ринкові дослідження словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
тести (онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
диференційований залік

Психологія 
управління та 
лідерство

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен



Економічна аналітика словесний метод (лекція, 
зокрема, на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо), 
практичний метод 
(практичні заняття), метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

HR-менеджмент словесний метод, 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком); проблемного 
викладу; частково-пошукові

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

Соціальна політика та 
формування 
здорового способу 
життя

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
тести, проміжний 
модульний та підсумковий 
контроль, екзамен

Обгрунтування 
господарських рішень 
та оцінювання ризиків

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Організація та 
планування діяльності 
підприємств

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошукові методи (курсова 
робота)

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 



тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(тренінги, кейси, вирішення 
ситуаційних завдань) тести 
(онлайнтестування), захист 
курсової роботи, екзамен

Організація наукових 
досліджень та наукова 
етика

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Інтеграційні процеси 
та соціальна 
консолідація 
суспільства

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошуковий 

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень (у 
тому числі виступи на 
науково-практичних заходах 
за тематикою дисципліни), 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового  контролю, 
екзамен

Бухгалтерський облік, 
управлінська та 
фінансова звітність

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Кваліфікаційна робота 
, захист 
кваліфікаційної  
роботи

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти 
дослідження); наочний 
метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо), 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; 
презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; самоконтроль, 
самооцінка; публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи

Комплексна практика 
з фаху

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти бази 

виконання та захист 
практичних завдань; захист 
звіту; конспекти, аналітичні 
звіти, реферати з 
елементами наукового 
дослідження, есе (питання, 
відведені на самостійне 



практики); наочний метод 
(ілюстрації, демонстрації 
тощо); робота з навчально- 
методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

опрацювання); презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
самоконтроль, самооцінка.

ПРН 5 - описувати 
зміст 
функціональних 
сфер діяльності 
організації

Економіка суб'єктів 
господарювання

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями 
такомп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Мікроекономіка та 
макроекономіка

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Менеджмент словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань) тести 
(онлайнтестування), курсова 
робота, екзамен

Комунікаційні 
технології

пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні проблемного 
викладу, частково-пошукові, 
самостійне розв’язання 
проблемних ситуацій

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
опитування, презентації 
результатів виконаних 



завдань та досліджень, 
виконання та захист 
практичних робіт, 
самоконтроль, самооцінка, 
тести (онлайн тестування), 
екзамен

Економічна аналітика словесний метод (лекція, 
зокрема, на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо), 
практичний метод 
(практичні заняття), метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Комплексна практика 
з фаху

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти бази 
практики); наочний метод 
(ілюстрації, демонстрації 
тощо); робота з навчально- 
методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; захист 
звіту; конспекти, аналітичні 
звіти, реферати з 
елементами наукового 
дослідження, есе (питання, 
відведені на самостійне 
опрацювання); презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
самоконтроль, самооцінка.

Організація та 
планування діяльності 
підприємств

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошукові методи (курсова 
робота)

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(тренінги, кейси, вирішення 
ситуаційних завдань) тести 
(онлайнтестування), курсова 
робота, екзамен

Соціальна політика та 
формування 
здорового способу 
життя

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 



комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

тести, проміжний 
модульний та підсумковий 
контроль, екзамен

Обгрунтування 
господарських рішень 
та оцінювання ризиків

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Організація наукових 
досліджень та наукова 
етика

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування), проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Психологія 
управління та 
лідерство

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Інноваційний 
менеджмент

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошукові методи (курсова 
робота)

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошукові методи (курсова 
робота)

Кваліфікаційна робота 
, захист 
кваліфікаційної  
роботи

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти 
дослідження); наочний 
метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо), 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-

виконання та захист 
практичних завдань; 
презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; самоконтроль, 
самооцінка; публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи



орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

ПРН 6 – виявляти 
навички пошуку, 
збирання та 
аналізу інформації, 
розрахунку 
показників для 
обґрунтування 
управлінських 
рішень

Бухгалтерський облік, 
управлінська та 
фінансова звітність

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Організація та 
планування діяльності 
підприємств

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошукові методи (курсова 
робота)

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(тренінги, кейси, вирішення 
ситуаційних завдань) тести 
(онлайнтестування), курсова 
робота, екзамен

Організація наукових 
досліджень та наукова 
етика

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування), проблемного 
викладу, частково-пошукові, 
дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Психологія 
управління та 
лідерство

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Кваліфікаційна робота 
, захист 
кваліфікаційної  
роботи

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти 
дослідження); наочний 
метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо), 
відеометод у поєднанні з 

виконання та захист 
практичних завдань; 
презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; самоконтроль, 
самооцінка; публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи



новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

Інноваційний 
менеджмент

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошукові методи (курсова 
робота)

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(тренінги, кейси, вирішення 
ситуаційних завдань) тести 
(онлайнтестування),  захист 
курсової роботи, екзамен

Комплексна практика 
з фаху

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти бази 
практики); наочний метод 
(ілюстрації, демонстрації 
тощо); робота з навчально- 
методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; захист 
звіту; конспекти, аналітичні 
звіти, реферати з 
елементами наукового 
дослідження, есе (питання, 
відведені на самостійне 
опрацювання); презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
самоконтроль, самооцінка.

Обгрунтування 
господарських рішень 
та оцінювання ризиків

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

HR-менеджмент словесний метод, 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком); проблемного 
викладу (розв’язування 
проблемних ситуацій, 
ситуаційне моделювання, 
дискусія,); частково-
пошукові (евристичні 
бесіди, проектна діяльність, 

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 



самостійне розв’язання 
проблемних ситуацій, 
написання тез, підготовка 
доповіді на конференції); 
дослідницькі (проведення 
самостійного емпіричного 
дослідження, написання 
звіту, написання статей).

практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

Економічна аналітика словесний метод (лекція, 
зокрема, на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо), 
практичний метод 
(практичні заняття), метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Інтеграційні процеси 
та соціальна 
консолідація 
суспільства

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентації 



літературою, дослідницько-
пошуковий 

результатів виконаних 
завдань та досліджень (у 
тому числі виступи на 
науково-практичних заходах 
за тематикою дисципліни), 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового  контролю, 
екзамен

Інформаційні системи 
та технології

пояснювально-ілюстративні 
(унаочнені розповідь, 
пояснення); проблемного 
викладу (розв’язування 
проблемних ситуацій, 
ситуаційне моделювання, 
дискусія, синектичний 
аналіз – розв’язання 
проблемної ситуації на 
основі проведення аналогії з 
уже відомим, 
морфологічний аналіз – 
розв’язання складної 
проблемної ситуації, 
розбиваючи її на міні-
проблеми, написання 
рефератів); частково-
пошукові (евристичні 
бесіди, проектна діяльність, 
самостійне розв’язання 
проблемних ситуацій, 
написання тез, підготовка 
доповіді на конференції); 
дослідницькі (проведення 
самостійного емпіричного 
дослідження, написання 
звіту, написання статей).

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
опитування, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
лабораторних робіт, 
самоконтроль, самооцінка, 
тести (онлайн тестування), 
екзамен

Вища математика пояснювально-
ілюстративний виклад 
теоретичного та 
практичного матеріалу із 
використанням 
мультимедійних технологій, 
практичний метод, 
самостійна робота 
пошукового характеру, 
робота з навчально-
методичною літературою

аналітичні звіти, семестрові 
завдання, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

Ринкові дослідження словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
тести (онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
диференційований залік

Фінанси словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий метод

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Комунікаційні 
технології

пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні проблемного 
викладу, частково-пошукові, 
самостійне розв’язання 

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
опитування, презентації 



проблемних ситуацій результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
практичних робіт, 
самоконтроль, самооцінка, 
тести (онлайн тестування), 
екзамен

Управління розвитком 
регіону

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, частково-
пошукові, дослідницькі 
методи 

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень (у 
тому числі виступи на 
науково-практичних заходах 
за тематикою дисципліни), 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового  контролю, 
захист контрольної роботи, 
диференційований залік

Мікроекономіка та 
макроекономіка

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Маркетинг словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
тести (онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Менеджмент словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань) тести 
(онлайнтестування), курсова 
робота, екзамен

Основи 
підприємницької 
діяльності

словесний метод (лекція, 
зокрема, на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття); 
наочний метод (метод 

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-



ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
дослідницько-пошуковий

практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

ПРН 4 – 
демонструвати 
навички виявлення 
проблем та 
обґрунтування 
управлінських 
рішень

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
тести (онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

Ринкові дослідження словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
тести (онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
диференційований залік

Вища математика пояснювально-
ілюстративний виклад 
теоретичного та 
практичного матеріалу із 
використанням 
мультимедійних технологій, 
практичний метод, 
самостійна робота 
пошукового характеру, 
робота з навчально-
методичною літературою

аналітичні звіти, семестрові 
завдання, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

Ділова українська 
мова та академічне 
письмо

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

реферати, есе, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
диференційований залік

Інформаційні системи 
та технології

пояснювально-ілюстративні 
(унаочнені розповідь, 
пояснення); репродуктивні 
(опитування, тестування, 
розв’язування задач, 
виконання вправ за 
зразком); проблемного 
викладу; дослідницькі 
(проведення самостійного 
емпіричного дослідження, 
написання звіту, написання 
статей)

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
опитування, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
лабораторних робіт, 
самоконтроль, самооцінка, 
тести (онлайн тестування), 
екзамен

Основи 
підприємницької 
діяльності

словесний метод (лекція, 
зокрема, на основі 
проблемного викладу), 

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 



дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
дослідницько-пошуковий

презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

Комунікаційні 
технології

пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні проблемного 
викладу, частково-пошукові, 
самостійне розв’язання 
проблемних ситуацій

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
опитування, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
практичних робіт, 
самоконтроль, самооцінка, 
тести (онлайн тестування), 
екзамен

Економіка суб'єктів 
господарювання

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями 
такомп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Маркетинг словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
тести (онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Фінанси словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий метод

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Інноваційний 
менеджмент

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошукові методи (курсова 
робота)

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 



виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(тренінги, кейси, вирішення 
ситуаційних завдань) тести 
(онлайнтестування),  захист 
курсової роботи, екзамен

Комплексна практика 
з фаху

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти бази 
практики); наочний метод 
(ілюстрації, демонстрації 
тощо); робота з навчально- 
методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; захист 
звіту; конспекти, аналітичні 
звіти, реферати з 
елементами наукового 
дослідження, есе (питання, 
відведені на самостійне 
опрацювання); презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
самоконтроль, самооцінка.

Психологія 
управління та 
лідерство

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Економічна аналітика словесний метод (лекція, 
зокрема, на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо), 
практичний метод 
(практичні заняття), метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Обгрунтування 
господарських рішень 
та оцінювання ризиків

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 



методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Бухгалтерський облік, 
управлінська та 
фінансова звітність

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Організація та 
планування діяльності 
підприємств

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошукові методи (курсова 
робота)

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(тренінги, кейси, вирішення 
ситуаційних завдань) тести 
(онлайнтестування), курсова 
робота, екзамен

Організація наукових 
досліджень та наукова 
етика

пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні (опитування, 
тестування), проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Менеджмент словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань) тести 
(онлайнтестування), курсова 
робота, екзамен



HR-менеджмент словесний метод, 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком); проблемного 
викладу; дослідницькі 
(проведення самостійного 
емпіричного дослідження, 
написання звіту, написання 
статей)

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 



завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен
опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

Кваліфікаційна робота 
, захист 
кваліфікаційної  
роботи

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти 
дослідження); наочний 
метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо), 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; 
презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; самоконтроль, 
самооцінка; публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи

ПРН 3 – 
демонструвати 
знання теорій, 
методів і функцій 
менеджменту, 
сучасних концепцій 
лідерства

Організація та 
планування діяльності 
підприємств

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошукові методи (курсова 
робота)

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(тренінги, кейси, вирішення 
ситуаційних завдань) тести 
(онлайнтестування), курсова 
робота, екзамен

Організація наукових 
досліджень та наукова 
етика

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 



екзамен

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Психологія 
управління та 
лідерство

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Інноваційний 
менеджмент

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошукові методи (курсова 

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 



робота) досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(тренінги, кейси, вирішення 
ситуаційних завдань) тести 
(онлайнтестування),  захист 
курсової роботи, екзамен

Комплексна практика 
з фаху

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти бази 
практики); наочний метод 
(ілюстрації, демонстрації 
тощо); робота з навчально- 
методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; захист 
звіту; конспекти, аналітичні 
звіти, реферати з 
елементами наукового 
дослідження, есе (питання, 
відведені на самостійне 
опрацювання); презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
самоконтроль, самооцінка.

Бухгалтерський облік, 
управлінська та 
фінансова звітність

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Кваліфікаційна робота 
, захист 
кваліфікаційної  
роботи

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти 
дослідження); наочний 
метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо), 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; 
презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; самоконтроль, 
самооцінка; публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи

Обгрунтування 
господарських рішень 
та оцінювання ризиків

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 



практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

HR-менеджмент словесний метод (лекція, 
зокрема, на основі 
проблемного викладу), 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком); проблемного 
викладу (розв’язування 
проблемних ситуацій, 
ситуаційне моделювання, 
дискусія, розв’язання 
проблемної ситуації на 
основі проведення аналогії з 
уже відомим, розв’язання 
складної проблемної 
ситуації, розбиваючи її на 
міні-проблеми, написання 
рефератів, ділова гра); 
частково-пошукові 
(евристичні бесіди, 
самостійне розв’язання 
проблемних ситуацій, 
написання тез, підготовка 
доповіді на конференції); 
дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 



презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен
опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 



виконання контрольної 
роботи, екзамен

Філософія словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо), 
практичний метод 
(семінарські заняття), 
наочний метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо, робота з 
навчально-методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату, 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), індивідуальна 
науково-дослідна робота 
студентів

презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень під час 
семінарських занять, 
опитування,  аналітичні 
звіти та реферати, 
тестування 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
диференційований залік

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
тести (онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

Вища математика пояснювально-
ілюстративний виклад 
теоретичного та 
практичного матеріалу із 
використанням 
мультимедійних технологій, 
практичний метод, 
самостійна робота 
пошукового характеру, 
робота з навчально-
методичною літературою

аналітичні звіти, семестрові 
завдання, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

Ділова українська 
мова та академічне 
письмо

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

реферати, есе, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
диференційований залік

Інформаційні системи 
та технології

словесний метод (лекція, 
зокрема, на основі 
проблемного викладу), 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком); проблемного 
викладу (розв’язування 
проблемних ситуацій, 
ситуаційне моделювання, 

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
опитування, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
лабораторних робіт, 
самоконтроль, самооцінка, 
тести (онлайн тестування), 



дискусія, розв’язання 
проблемної ситуації на 
основі проведення аналогії з 
уже відомим); частково-
пошукові (проектна 
діяльність, самостійне 
розв’язання проблемних 
ситуацій, написання тез, 
підготовка доповіді на 
конференції)

екзамен

Історія економічних 
вчень

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
диференційований залік

Основи 
підприємницької 
діяльності

словесний метод (лекція, 
зокрема, на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
дослідницько-пошуковий.

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

Економіка суб'єктів 
господарювання

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями 
такомп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Управління розвитком 
регіону

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, частково-
пошукові, дослідницькі 
методи 

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень (у 
тому числі виступи на 
науково-практичних заходах 
за тематикою дисципліни), 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового  контролю, 
захист контрольної роботи, 
диференційований залік

Мікроекономіка та 
макроекономіка

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 



відеометод, дослідницько-
пошуковий

виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Маркетинг словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
тести (онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Менеджмент словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань) тести 
(онлайнтестування), курсова 
робота, екзамен

Фінанси словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий метод

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Економічна аналітика словесний метод (лекція, 
зокрема, на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо), 
практичний метод 
(практичні заняття), метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен



ПРН 2 – зберігати 
моральні, 
культурні, наукові 
цінності та 
примножувати 
досягнення 
суспільства, 
використовувати 
різні види та 
форми рухової 
активності для 
ведення здорового 
способу життя

Психологія 
управління та 
лідерство

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Кваліфікаційна робота 
, захист 
кваліфікаційної  
роботи

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти 
дослідження); наочний 
метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо), 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; 
презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; самоконтроль, 
самооцінка; публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи

Організація наукових 
досліджень та наукова 
етика

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Соціальна політика та 
формування 
здорового способу 
життя

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
тести, проміжний 
модульний та підсумковий 
контроль, екзамен

Менеджмент словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 



(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань) тести 
(онлайнтестування), курсова 
робота, екзамен

Мікроекономіка та 
макроекономіка

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Філософія словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо), 
практичний метод 
(семінарські заняття), 
наочний метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо, робота з 
навчально-методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату, 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), індивідуальна 
науково-дослідна робота 
студентів

презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень під час 
семінарських занять, 
опитування,  аналітичні 
звіти та реферати, 
тестування 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
диференційований залік

Інтеграційні процеси 
та соціальна 
консолідація 
суспільства

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошуковий

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень (у 
тому числі виступи на 
науково-практичних заходах 
за тематикою дисципліни), 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового  контролю, 
екзамен

Правове регулювання 
суспільних відносин в 
Україні

пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемного 
викладу частково-пошукові, 
дослідницькі методи

аналітичні звіти, реферати, 
есе, опитування,  презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виступи на наукових 
заходах, виконання та 
захист практичних завдань, 
тести, виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

Українознавство словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 

презентація результатів 
виконаних завдань та 



викладу), дискусія, 
співбесіда тощо), 
практичний метод 
(семінарські заняття), 
наочний метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо, робота з 
навчально-методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату, 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), індивідуальна 
науково-дослідна робота 
студентів

досліджень під час 
семінарських занять, 
опитування, аналітичні 
звіти та реферати, 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
диференційований залік

Інформаційні системи 
та технології

пояснювально-ілюстративні 
(унаочнені розповідь, 
пояснення); репродуктивні 
(опитування, тестування, 
розв’язування задач, 
виконання вправ за 
зразком); дослідницькі 
(проведення самостійного 
емпіричного дослідження, 
написання звіту)

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
опитування, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
лабораторних робіт, 
самоконтроль, самооцінка, 
тести (онлайн тестування), 
екзамен

Історія економічних 
вчень

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
диференційований залік

Управління розвитком 
регіону

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, частково-
пошукові, дослідницькі 
методи 

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень (у 
тому числі виступи на 
науково-практичних заходах 
за тематикою дисципліни), 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового  контролю, 
захист контрольної роботи, 
диференційований залік

ПРН 1 – знати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства, 
усвідомлювати 
цінності 
громадянського 
суспільства, 
верховенства 
права, прав і свобод 
людини і 
громадянина в 
Україн

Правове регулювання 
суспільних відносин в 
Україні

пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемного 
викладу, частково-пошукові, 
дослідницькі методи

аналітичні звіти, реферати, 
есе, опитування,  презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виступи на наукових 
заходах, виконання та 
захист практичних завдань, 
тести, виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

Управління розвитком 
регіону

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентації 



літературою, частково-
пошукові, дослідницькі 
методи

результатів виконаних 
завдань та досліджень (у 
тому числі виступи на 
науково-практичних заходах 
за тематикою дисципліни), 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового  контролю, 
захист контрольної роботи, 
диференційований залік

Соціальна політика та 
формування 
здорового способу 
життя

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
тести, проміжний 
модульний та підсумковий 
контроль, екзамен

Організація наукових 
досліджень та наукова 
етика

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-пошукові, 
дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Психологія 
управління та 
лідерство

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Кваліфікаційна робота 
, захист 
кваліфікаційної  
роботи

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти 
дослідження); наочний 
метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо), 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; 
презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; самоконтроль, 
самооцінка; публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи

Філософія словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо), 

презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень під час 
семінарських занять, 



практичний метод 
(семінарські заняття), 
наочний метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо, робота з 
навчально-методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату, 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), індивідуальна 
науково-дослідна робота 
студентів

опитування,  аналітичні 
звіти та реферати, 
тестування 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
диференційований залік

Інтеграційні процеси 
та соціальна 
консолідація 
суспільства

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошуковий

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень (у 
тому числі виступи на 
науково-практичних заходах 
за тематикою дисципліни), 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового  контролю, 
екзамен

ПРН 7 - виявляти 
навички 
організаційного 
проєктування

Комплексна практика 
з фаху

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти бази 
практики); наочний метод 
(ілюстрації, демонстрації 
тощо); робота з навчально- 
методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; захист 
звіту; конспекти, аналітичні 
звіти, реферати з 
елементами наукового 
дослідження, есе (питання, 
відведені на самостійне 
опрацювання); презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
самоконтроль, самооцінка.

Правове регулювання 
суспільних відносин в 
Україні

пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемного 
викладу частково-пошукові, 
дослідницькі методи

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виступи на 
наукових заходах, 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

Основи 
підприємницької 
діяльності

словесний метод (лекція, 
зокрема, на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо); 

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 



практичний метод 
(практичні заняття); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
дослідницько-пошуковий

виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

Економіка суб'єктів 
господарювання

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями 
такомп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Мікроекономіка та 
макроекономіка

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Менеджмент словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань) тести 
(онлайнтестування), курсова 
робота, екзамен

Фінанси словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
виконання та захист 
практичних завдань, 



пошуковий метод виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Кваліфікаційна робота 
, захист 
кваліфікаційної  
роботи

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти 
дослідження); наочний 
метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо), 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; 
презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; самоконтроль, 
самооцінка; публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи

Економічна аналітика словесний метод (лекція, 
зокрема, на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо), 
практичний метод 
(практичні заняття), метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Обгрунтування 
господарських рішень 
та оцінювання ризиків

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Бухгалтерський облік, 
управлінська та 
фінансова звітність

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Організація та 
планування діяльності 

словесний метод, 
практичний метод, наочний 

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 



підприємств метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошукові методи (курсова 
робота)

(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(тренінги, кейси, вирішення 
ситуаційних завдань) тести 
(онлайнтестування), курсова 
робота, екзамен

Організація наукових 
досліджень та наукова 
етика

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-пошукові, 
дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Психологія 
управління та 
лідерство

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Інноваційний 
менеджмент

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошукові методи (курсова 
робота)

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(тренінги, кейси, вирішення 
ситуаційних завдань) тести 
(онлайнтестування),  захист 
курсової роботи, екзамен

HR-менеджмент словесний метод, 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком); проблемного 
викладу дослідницькі 
(проведення самостійного 
емпіричного дослідження, 
написання звіту, написання 
статей)

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 



практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

ПРН 10 - мати 
навички 
обґрунтування 
дієвих 
інструментів 
мотивування 
персоналу 
організації

Економічна аналітика словесний метод (лекція, 
зокрема, на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо), 
практичний метод 
(практичні заняття), метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Фінанси словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
виконання та захист 



відеометод, дослідницько-
пошуковий метод

практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Філософія словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо), 
практичний метод 
(семінарські заняття), 
наочний метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо, робота з 
навчально-методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату, 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), індивідуальна 
науково-дослідна робота 
студентів

презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень під час 
семінарських занять, 
опитування,  аналітичні 
звіти та реферати, 
тестування 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
диференційований залік

Інформаційні системи 
та технології

пояснювально-ілюстративні 
(унаочнені розповідь, 
пояснення); проблемного 
викладу (розв’язування 
проблемних ситуацій, 
ситуаційне моделювання, 
дискусія, синектичний 
аналіз – розв’язання 
проблемної ситуації на 
основі проведення аналогії з 
уже відомим, 
морфологічний аналіз – 
розв’язання складної 
проблемної ситуації, 
розбиваючи її на міні-
проблеми, розв’язання 
кейсів, написання 
рефератів, ділова гра); 
частково-пошукові 
(евристичні бесіди, 
проектна діяльність, 
самостійне розв’язання 
проблемних ситуацій, 
написання тез, підготовка 
доповіді на конференції)

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
опитування, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
лабораторних робіт, 
самоконтроль, самооцінка, 
тести (онлайн тестування), 
екзамен

Економіка суб'єктів 
господарювання

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями 
такомп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Менеджмент словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 



методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань) тести 
(онлайнтестування), курсова 
робота, екзамен

Обгрунтування 
господарських рішень 
та оцінювання ризиків

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

HR-менеджмент словесний метод, 
пояснювально-ілюстративні 
(унаочнені розповідь, 
пояснення); репродуктивні; 
частково-пошукові; 
дослідницькі (проведення 
самостійного емпіричного 
дослідження, написання 
звіту, написання статей)

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен
опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

Інноваційний 
менеджмент

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошукові методи 

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 



досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(тренінги, кейси, вирішення 
ситуаційних завдань) тести 
(онлайнтестування),  захист 
курсової роботи, екзамен

Комплексна практика 
з фаху

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти бази 
практики); наочний метод 
(ілюстрації, демонстрації 
тощо); робота з навчально- 
методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; захист 
звіту; конспекти, аналітичні 
звіти, реферати з 
елементами наукового 
дослідження, есе (питання, 
відведені на самостійне 
опрацювання); презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
самоконтроль, самооцінка.

Кваліфікаційна робота 
, захист 
кваліфікаційної  
роботи

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти 
дослідження); наочний 
метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо), 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; 
презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; самоконтроль, 
самооцінка; публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи

Бухгалтерський облік, 
управлінська та 
фінансова звітність

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Організація та 
планування діяльності 
підприємств

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошукові методи (курсова 
робота)

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 



виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(тренінги, кейси, вирішення 
ситуаційних завдань) тести 
(онлайнтестування), курсова 
робота, екзамен

Організація наукових 
досліджень та наукова 
етика

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Психологія 
управління та 
лідерство

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

ПРН 8 – 
застосовувати 
методи 
менеджменту для 
забезпечення 
ефективності 
діяльності 
організації

Філософія словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо), 
практичний метод 
(семінарські заняття), 
наочний метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо, робота з 
навчально-методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату, 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), індивідуальна 
науково-дослідна робота 
студентів

презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень під час 
семінарських занять, 
опитування,  аналітичні 
звіти та реферати, 
тестування 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
диференційований залік

Історія економічних 
вчень

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
диференційований залік



Фінанси словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий метод

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Основи 
підприємницької 
діяльності

словесний метод (лекція, 
зокрема, на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
дослідницько-пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

Комунікаційні 
технології

пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні проблемного 
викладу, частково-пошукові, 
самостійне розв’язання 
проблемних ситуацій

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
опитування, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
практичних робіт, 
самоконтроль, самооцінка, 
тести (онлайн тестування), 
екзамен

Економіка суб'єктів 
господарювання

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями 
такомп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Українознавство словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо), 
практичний метод 
(семінарські заняття), 
наочний метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо, робота з 
навчально-методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату, 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 

презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень під час 
семінарських занять, 
опитування, аналітичні 
звіти та реферати, 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
диференційований залік



навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), індивідуальна 
науково-дослідна робота 
студентів

Управління розвитком 
регіону

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, частково-
пошукові, дослідницькі 
методи 

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень (у 
тому числі виступи на 
науково-практичних заходах 
за тематикою дисципліни), 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового  контролю, 
захист контрольної роботи, 
диференційований залік

Менеджмент словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань) тести 
(онлайнтестування), курсова 
робота, екзамен

Мікроекономіка та 
макроекономіка

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Економічна аналітика словесний метод (лекція, 
зокрема, на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо), 
практичний метод 
(практичні заняття), метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен



мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

Соціальна політика та 
формування 
здорового способу 
життя

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
тести, проміжний 
модульний та підсумковий 
контроль, екзамен

Кваліфікаційна робота 
, захист 
кваліфікаційної  
роботи

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти 
дослідження); наочний 
метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо), 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; 
презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; самоконтроль, 
самооцінка; публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи

Інноваційний 
менеджмент

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошукові методи (курсова 
робота)

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(тренінги, кейси, вирішення 
ситуаційних завдань) тести 
(онлайнтестування),  захист 
курсової роботи, екзамен

Обгрунтування 
господарських рішень 
та оцінювання ризиків

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Бухгалтерський облік, 
управлінська та 
фінансова звітність

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 



екзамен

Організація та 
планування діяльності 
підприємств

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошукові методи (курсова 
робота)

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(тренінги, кейси, вирішення 
ситуаційних завдань) тести 
(онлайнтестування), курсова 
робота, екзамен

Організація наукових 
досліджень та наукова 
етика

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Психологія 
управління та 
лідерство

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Інтеграційні процеси 
та соціальна 
консолідація 
суспільства

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошуковий 

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень (у 
тому числі виступи на 
науково-практичних заходах 
за тематикою дисципліни), 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового  контролю, 
екзамен

Комплексна практика 
з фаху

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти бази 
практики); наочний метод 
(ілюстрації, демонстрації 
тощо); робота з навчально- 
методичною та 

виконання та захист 
практичних завдань; захист 
звіту; конспекти, аналітичні 
звіти, реферати з 
елементами наукового 
дослідження, есе (питання, 
відведені на самостійне 
опрацювання); презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
самоконтроль, самооцінка.



нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

HR-менеджмент словесний метод, 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком); проблемного 
викладу; частково-пошукові

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен
опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

ПРН 9 – 
демонструвати 
навички взаємодії, 
лідерства, 
командної роботи

Правове регулювання 
суспільних відносин в 
Україні

пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемного 
викладу частково-пошукові, 
дослідницькі методи

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виступи на 
наукових заходах, 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

Основи 
підприємницької 
діяльності

словесний метод (лекція, 
зокрема, на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття); 
наочний метод (метод 

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-



ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
дослідницько-пошуковий

практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), диференційований 
залік

Економіка суб'єктів 
господарювання

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями 
такомп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Управління розвитком 
регіону

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, частково-
пошукові, дослідницькі 
методи 

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 
реферати, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень (у 
тому числі виступи на 
науково-практичних заходах 
за тематикою дисципліни), 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового  контролю, 
захист контрольної роботи, 
диференційований залік

Менеджмент словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань) тести 
(онлайнтестування), курсова 
робота, екзамен

Маркетинг словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
тести (онлайнтестування), 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Комунікаційні 
технології

пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні проблемного 

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 



викладу, частково-пошукові, 
самостійне розв’язання 
проблемних ситуацій

самостійне опрацювання), 
опитування, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
виконання та захист 
практичних робіт, 
самоконтроль, самооцінка, 
тести (онлайн тестування), 
екзамен

Соціальна політика та 
формування 
здорового способу 
життя

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе, презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, виконання та 
захист практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів, 
тести, проміжний 
модульний та підсумковий 
контроль, екзамен

HR-менеджмент словесний метод, 
пояснювально-ілюстративні 
(унаочнені розповідь, 
пояснення); репродуктивні; 
частково-пошукові; 
дослідницькі (проведення 
самостійного емпіричного 
дослідження, написання 
звіту, написання статей)

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, кейси, 
вирішення ситуаційних 
завдань), тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контолю, 
виконання контрольної 
роботи, екзамен

Фінанси словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий метод

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Інтеграційні процеси 
та соціальна 
консолідація 

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 

опитування, виконання та 
захист практичних завдань, 
аналітичні звіти та 



суспільства навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошуковий 

реферати, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень (у 
тому числі виступи на 
науково-практичних заходах 
за тематикою дисципліни), 
тестування під час 
проміжного модульного та 
підсумкового  контролю, 
екзамен

Обгрунтування 
господарських рішень 
та оцінювання ризиків

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(ділові ігри, тренінги, 
вирішення ситуаційних 
завдань), екзамен

Бухгалтерський облік, 
управлінська та 
фінансова звітність

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, дослідницько-
пошуковий

аналітичні звіти, реферати, 
есе (питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
виконання та захист 
практичних завдань, 
виконання завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(вирішення ситуаційних 
завдань), тестування під час 
проміжного модульного  та 
підсумкового контролю, 
екзамен

Організація та 
планування діяльності 
підприємств

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошукові методи 

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(тренінги, кейси, вирішення 
ситуаційних завдань) тести 
(онлайнтестування), курсова 
робота, екзамен

Організація наукових 
досліджень та наукова 
етика

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 
викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Психологія 
управління та 
лідерство

пояснювально-
ілюстративні; 
репродуктивні (опитування, 
тестування); проблемного 

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 



викладу; частково-
пошукові; дослідницькі

презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань, тести 
(онлайнтестування) під час 
проміжного модульного та 
підсумкового контролю, 
захист контрольної роботи, 
екзамен

Інноваційний 
менеджмент

словесний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, дослідницько-
пошукові методи 

опитування, аналітичні 
звіти, реферати, есе 
(питання, відведені на 
самостійне опрацювання), 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень (у тому числі 
виступи на науково-
практичних заходах за 
тематикою дисципліни), 
виконання та захист 
практичних завдань на 
прикладі реальних об'єктів 
(тренінги, кейси, вирішення 
ситуаційних завдань) тести 
(онлайнтестування),  захист 
курсової роботи, екзамен

Кваліфікаційна робота 
, захист 
кваліфікаційної  
роботи

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти 
дослідження); наочний 
метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо), 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; 
презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; самоконтроль, 
самооцінка; публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи

Комплексна практика 
з фаху

словесний метод (лекція (на 
основі проблемного 
викладу), дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
екскурсії на об’єкти бази 
практики); наочний метод 
(ілюстрації, демонстрації 
тощо); робота з навчально- 
методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
дослідницько-пошуковий

виконання та захист 
практичних завдань; захист 
звіту; конспекти, аналітичні 
звіти, реферати з 
елементами наукового 
дослідження, есе (питання, 
відведені на самостійне 
опрацювання); презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
самоконтроль, самооцінка.

 


