


Вступ 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 

регламентує нормативні, компетенснісні, кваліфікаційні, організаційні, 

навчальні та методичні вимоги у підготовці магістрів у галузі 07 «Управління 

та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент».  

Освітньо-професійна програма (IV редакція) розроблена у відповідності з 

Стандартом вищої освіти України для другого магістерського рівня вищої 

освіти, ступеню вищої освіти «Магістр» Галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», затвердженого та 

введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України № 959, від 

10.07.2019 р.  

Зміни до освітньо-професійної програми ( IV редакції) розроблена 

робочою групою кафедри менеджменту та інформаційних технологій 

Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської 

справи»: 

Керівник:  

д.е.н., професор Колодій С.Ю., професор кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій; 

Члени робочої групи: 

к.е.н., доцент Кочума І.Ю. завідувач кафедри менеджменту та інформаційних 

технологій; 

к.е.н., доцент Маренич А.І. доцент кафедри менеджменту та інформаційних 

технологій; 

к.е.н., доцент Руденко М.В. доцент кафедри менеджменту та інформаційних 

технологій; 

к.е.н., доцент Гаряга Л.О. доцент кафедри менеджменту та інформаційних 

технологій. 

 

 

  



Зовнішні стейкхолдери, залучені до розробки освітньої програми: 

Представники бізнесу, роботодавці 

Посада  ПІБ Підпис 

Директор ТОВ «НЬЮ ЛАЙТ» 

 

Сухарєв М.А.  

Генеральний директор ПСП 

«НЬЮТОН» 

Котолуп Ю.Ю.  

Директор ТОВ «ЄВРОКОНТРАКТ» 

 

Бударний В.В.  

Директор ТОВ «АВТОТЕХПРОМ» 

 

Солоха В.І.  

Начальник відділу управління 

персоналом Державної казначейської 

служби України в Черкаській області  

Холодна Л.В.  

 

 

Директор Черкаської філії ТОВ 

«МЕДМАРКЕТ РІТЕЙЛ ГРУП» 

Івченко М.С.  

Директор Черкаської регіональної 

дирекції ПАТ «СТРАХОВА ГРУПА 

«ТАС»» 

  Волоха В.І. 
 

Випускники, здобувачі вищої освіти 

Посада  ПІБ Підпис 

Заступник начальника Головного 

управління ДПС у Черкаській області 

 

Гусак В.Г.  

Начальник відділу обслуговування 

розпорядників коштів та інших 

клієнтів місцевих бюджетів Державної 

казначейської служби України в 

Черкаській області  

Кирилова Е.  

ТОВ «ФОРЕВЕР ФРІДОМ Україна», 

інвестиційний експерт 

Скиба В.В.  

Студентка групи ММ-119 

 

Діденко В.С.  

Студентка групи ММ-119 

 

Бондар Д.О.  

  



РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК  

НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ «МЕНЕДЖМЕНТ»  

 освітнього рівня «Магістр» спеціальності «Менеджмент», галузі знань 

«Управління та адміністрування» 

 

Брак високопрофесійних управлінців, здатних забезпечити ефективну 

реалізацію корпоративної та конкурентної стратегії організації, є однією із 

актуальних проблем українського бізнесу. У зв'язку з цим важливого значення 

набуває розробка і впровадження в навчальний процес Черкаського навчально-

наукового інституту ДВНЗ “Університет банківської справи” освітньо-

професійної програми “Менеджмент” для освітнього ступеня “Магістр”. 

Конкурентними перевагами рецензованої освітньо-професійної програми є: 

 поєднання в програмі як дисциплін, що формують фахові компетенції 

менеджера, так і дисциплін, які формують соціальні компетентності, а також 

компетентності, актуальні для інших освітньо-професійних програм; 

 поглиблене вивчення професійної іноземної мови; 

 формування компетентностей, що дозволяють використовувати інформаційні 

та комунікаційні технології в менеджменті; 

 формування здатності до стратегічного та проектного управління. 

Передбачені дисципліни формують високий рівень компетенцій, 

передбачених галузевим Стандартом. Структура навчального плану в цілому 

логічна і послідовна. Освітньо-професійна програма передбачає професійно-

практичну підготовку у формі переддипломної практики. Програма практики 

спрямована на формування практичних навичок у сфері управління. Проблеми 

поглиблення практичної підготовки здобувачів вищої освіти обговорювались з 

членами робочої групи по внесенню змін до освітньо-професійної програми під 

час круглого столу. Наші рекомендації щодо формування навичок системного 

аналізу враховано під час в процесі розробки освітніх компонент рецензованого 

видання освітньо-професійної програми.  

Розроблена освітньо-професійна програма “Менеджмент” повною мірою 

сприяє заявленому рівню підготовки магістра з менеджменту і рекомендується 

для використання при підготовці здобувачів вищої освіти у Черкаському 

навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» за 

спеціальністю 073 Менеджмент, освітнього ступеня магістр. 

 

Директор Черкаської  

регіональної дирекції  

ПАТ «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»» В.І. Волоха  

  



 

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК  

на освітньо-професійну програму «Менеджмент» для освітнього ступеня 

«Магістр», галузі знань «Управління та адміністрування» 

В сучасних умовах особливої актуальності набуває підвищення якості 

управління, без чого неможливий сталий розвиток як окремої організації, так і 

вітчизняної економіки загалом. Це зумовлює особливе значення якісної підготовки 

висококваліфікованих фахівців з менеджменту, які володіють достатнім рівнем 

компетенцій, що дозволяють ефективно вирішувати складні завдання у сфері 

управління на засадах інноваційності, комплексності, наукового підходу до оцінки 

ризиків та вибору найбільш оптимальних сценаріїв та інструментів їх зниження. 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» для освітнього рівня 

«Магістр», розроблена кафедрою менеджменту та інформаційних технологій 

Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської 

справи» дозволяє набути навичок з ідентифікації проблем в організації та їх 

вирішення, оперативного і стратегічного планування, застосування спеціалізованого 

програмного забезпечення та інформаційних систем в управлінні організацією. 

 Особливістю освітньо-професійної програми є чільна увага, яка приділяється 

формуванню здатності майбутніх фахівців здійснювати комунікації іноземною 

мовою для вирішення завдань як міжособистісної, так і ділової взаємодії, а також 

формування навичок стратегічного підходу в управлінні, як організацією загалом, 

так і окремими складовими її ресурсного потенціалу. Важливою компетенцією, що 

забезпечує успіх керівника, формування якої передбачає дана освітньо-професійна 

програма є вміння приймати рішення і управляти змінами в організації, а також 

здійснювати управління якістю. 

Освітньо-професійна програма та навчальний план, побудований на її основі 

повністю відповідає галузевому стандарту.  Послідовність вивчення дисциплін, план 

та графік навчального процесу, перелік та обсяг нормативних та вибіркових 

дисциплін відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої 

освіти за спеціальністю «Менеджмент» і покликані сприяти забезпеченню 

відповідності програмних результатів навчання запитам ринку праці на 

високваліфікованих фахівців у сфері управління. Окремі компетенції та освітні 

компоненти обговорювалися мною з членами робочої групи по внесенню змін до 

освітньо-професійної програми. Мої пропозиції щодо її удосконалення враховані. 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» та навчальний план для освітньо-

професійного рівня «Магістр» рекомендуються до впровадження в освітній процес. 

 

Начальник відділу управління персоналом  

Державної казначейської служби України 

 в Черкаській області                          Л.В. Холодна 

  



 

Рецензія на освітньо-професійну програму «Менеджмент» освітнього рівня 

магістр, спеціальності 073 Менеджмент 

 

Рецензовану освітньо-професійну програму «Менеджмент» освітнього 

ступеня «магістр» зі спеціальності 073 Менеджмент складено відповідно до 

Стандарту вищої освіти України із галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент другого (магістерського) 

рівня. 

Освітньо-професійна програма представляє собою комплекс основних 

характеристик умов здобуття освіти, що включають опис матеріально-

технічного, інформаційно-методичного та кадрового забезпечення організації і 

реалізації процесу навчання. Програма містить інформацію про форми 

атестації, опис цілей, очікуваних результатів, зміст, умови та технології 

реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки здобувачів вищої освіти 

за спеціальністю 073 Менеджмент, освітнього ступеня магістр. 

В освітньо-професійній програмі визначені: планові результати 

опанування освітньої програми – компетентності здобувачів вищої освіти; 

планові результати навчання за кожною навчальною дисципліною і видом 

практичної підготовки – знання, вміння навички та (або) досвід діяльності, що 

характеризують етапи формування компетностей і забезпечують досягнення 

запланованих результатів навчання за представленою освітньо-професійною 

програмою. 

Стратегічною метою ООП є підготовка висококваліфікованих 

професіоналів, здатних здійснювати управління процесами та діяльністю в 

організаціях будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, 

некомерційні, державні, місцеві). 

Загальна трудомісткість програми становить 90 кредитів. Структура 

освітньо-професійної програми зі спеціальності 073 Менеджмент містить 

обов’язкову і вибіркову частини, що формуються виходячи з накопиченого 

закладом освіти науково-педагогічного досвіду в реалізації освітньо-

професійних програм в галузі управління і адміністрування, сформованих 

наукових шкіл ЗВО та потреб ринку праці з урахуванням регіональних 

особливостей. 

Аналіз змісту рецензованої освітньої програми за навчальними 

дисциплінами дозволяє зробити висновок, про те їх перелік дозволяє 

сформувати усі необхідні професійні та загальнокультурні (соціально-

особистісні) компетентності, передбачені Стандартом вищої освіти України із 

галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент. 



Навчальна робота студентів за ОПП 073 Менеджмент організовується в 

процесі підготовки магістрів в наступних формах: лекції, консультації, 

семінари, практичні заняття, індивідуальні заняття, самостійна робота, науково-

дослідна робота, практики. 

У навчальному процесі передбачається використання активних та 

інтерактивних форм проведення занять, включаючи дискусії, ділові ігри, розбір 

бізнес-кейсів, тренінги тощо. 

У числі конкурентних переваг програми слід відзначити, що її реалізацію 

забезпечує досвідчений професорсько-викладацький склад, а також практики, 

які долучаються до проведення гостьових лекцій та практичних навчань 

безпосередньо на підприємствах (установах, організаціях). 

Однією з переваг освітньої програми є врахування вимог роботодавців 

при формуванні дисциплін за вибором студента, які за своїм змістом 

дозволяють забезпечити компетенції випускника. Так, за моєю рекомендацією 

до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти було введено 

дисципліну «Безпека бізнесу». Таким чином, якість змістовної складової 

навчального плану не викликає сумнівів. Включені до плану дисципліни 

розкривають сутність актуальних на сьогоднішній день питань менеджменту. 

Структура плану в цілому логічна і послідовна.  

Представлена програма характеризується практичною орієнтованістю на 

запити ринку і включає компетенції необхідні професіоналам для здійснення 

діяльності у сфері менеджменту та рекомендується до використання при 

підготовці здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр за спеціальністю 

073 Менеджмент. 

 

 

 

 

Генеральний директор  

ПСП «НЬЮТОН»        Ю.Ю. Котолуп  

 

  



 

Рецензія-відгук  

на освітньо-професійну програму «Менеджмент» для освітнього рівня 

«Магістр» спеціальності «Менеджмент», галузі знань «Управління та 

адміністрування» 

 

Актуальною проблемою в сучасних умовах є брак фахівців в сфері управління, 

здатних стратегічно мислити, застосовувати останні здобутки науки «Менеджмент» 

та забезпечувати функціонування організації в умовах гострої конкуренції.  Тому 

якісна підготовка таких фахівців є важливим завданням вітчизняної системи вищої 

освіти.  

Черкаський навчально-науковий інституту ДВНЗ «Університет банківської 

справи» має достатній досвід, потужний кадровий потенціал та матеріально-

технічну базу аби виконати таке завдання. В процесі розробки, перегляду і 

вдосконалення освітньо-професійної програми робоча група проводила консультації 

з роботодавцями. Зокрема були враховані наші пропозиції щодо впровадження в 

перелік освітніх компонент такої дисципліни як «Управління якістю», оскільки 

даний напрямок менеджменту є одним з основних факторів забезпечення 

конкурентоспроможності товарів та послуг українських підприємств як на 

вітчизняному, так і на міжнародному ринках. 

Особливістю освітньо-професійної програми «Менеджмент» є поглиблення 

навичок та вмінь, рекомендованих Галузевим стандартом, за допомогою вибіркових 

дисциплін, ряд з яких дозволяє отримати додаткові компетентності, що стосуються 

діяльності фінансово-кредитних установ, правового забезпечення діяльності 

підприємств та ІТ-технологій, а також набути Soft skills, необхідних для виконання 

управлінських функцій.  

Вбачається особливо корисним обов’язкове вивчення ділової іноземної мови, 

що дає змогу як читати зарубіжну профільну літературу в сфері менеджменту, так і 

здійснювати комунікації безпосередньо з зарубіжними партнерами та експертами. 

Дані можливості, зазначені в рецензованій освітньо-професійній програмі, 

дозволять підвищити конкурентоспроможність випускників, сприятимуть їх 

працевлаштуванню та професійному зростанню. Тому освітньо-професійна 

програма «Менеджмент» заслуговує на впровадження в освітній процес в 

Черкаському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської 

справи» 

 

 

Директор ТОВ «НЬЮ ЛАЙТ»       Сухарєв М.А. 

  



 

Рецензія на освітньо-професійну програму «Менеджмент» 

 для студентів освітнього ступеня «Магістр»,  

підготовлену кафедрою менеджменту та інформаційних технологій  

Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Освітня програма «Менеджмент» передбачає формування вмінь та 

навичок   

Рецензована ОП розроблена в Черкаському інституті ДВНЗ «Університет 

банківської справи» та визначає базові засади підготовки магістрів зі 

спеціальності «Менеджмент», а саме: профіль освітньої програми, структуру та 

компоненти освітньої програми, форми атестації здобувачів вищої освіти, 

вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, 

вимоги професійних стандартів.  

Вивчення загального опису та компонентів освітньо-професійної 

програми «Менеджмент» дозволяють зазначити наступне: 

1. Запропонована ОП відповідає сучасним вимогам щодо підготовки 

фахівців з менеджменту здатних виконувати професійну роботу та обіймати 

первинні посади за професійними назвами робіт Національного класифікатора 

України «Класифікатор професій» ДК 003:2010. 

2. Структура та компоненти освітньої програми дозволяють здобувачам 

здобути якісну теоретичну та практичну підготовку, що створює передумови 

для їх конкурентоспроможності на ринку праці. 

3. Послідовність вивчення дисциплін є обґрунтованою, логічною та не 

викликає заперечень. 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент», зокрема її 

компетентності, результати навчання та освітні компоненти обговорювалися з 

нами під час зустрічі з керівником та членами групи забезпечення Колодієм 

С.Ю. та Руденком М.В. З метою посилення додаткових компетентностей задля 

більш широкого задоволення потреб ринку праці нами внесена група 

пропозицій щодо  пропозиції щодо додаткових компетентностей, а саме 

«Здатність формувати кадрову стратегію в сучасних умовах, здійснювати набір, 

відбір, оцінку персоналу, розробляти ефективну систему мотивації та оплати, 

створювати сприятливі умови навчання та саморозвитку персоналу 

підприємства» враховано. 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» для студентів освітнього 

ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 073 «Менеджмент» відповідає сучасним вимогам ринку праці 

щодо підготовки здобувачів за даною спеціальністю, враховує очікування 

роботодавців щодо компетенцій майбутніх фахівців у сфері менеджменту, 

заслуговує позитивної оцінки та впровадження в освітній процес навчального 

закладу. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

                               Івченко М.С. 

  



 

І. Загальна характеристика  

Рівень вищої  

освіти  

Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування  

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітня кваліфікація Магістр менеджменту 

Професійна кваліфікація                 

(за наявності) 

 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти Магістр 

Спеціальність – 073 Менеджмент 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» 

Тип диплома Диплом магістра державного зразка. Одиничний 

Обсяг освітньої 

програми у ЄКТС 

90 кредитів ЄКТС  

Акредитація освітньої 

програми   

Національне агентство із забезпечення якості вищої 

освіти 

Сертифікація освітньої 

програми (за наявності)  

Рішення акредитаційної комісії МОН від 03.06.2015 

р., протокол №117; 

сертифікат про акредитацію: Серія НД №2490928. 

Термін дії сертифіката до 01.07.2020 р. 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Вимоги  до рівня освіти 

осіб, які можуть 

розпочати навчання за 

цією програмою 

Особа має право здобувати ступінь магістра за 

умови наявності в неї ступеня «бакалавр», 

«магістр», або освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст», будь-якої спеціальності 

Обмеження щодо форм 

навчання 

Без обмежень 

Академічні права 

випускників 

Мають право продовжити навчання на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти – доктора 

філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в 

системі 

післядипломної освіти. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

освітньої програми 

https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy 

 

  



ІІ. Профіль освітньої програми 

Заклад вищої освіти та код 

ЄДЕБО 

Черкаський навчально-науковий інститут  

Державного вищого навчального закладу «Університет 

банківської справи» 

Код ЄДЕБО - 115 

Тип диплома  Диплом магістра державного зразка 

Обсяг освітньої програми у 

ЄКТС 

Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 

кредитів ЄКТС, мінімум 35% обсягу освітньої програми має 

бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних 

(фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених 

стандартом вищої освіти 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Рівень кваліфікації (за НРК) 8 

Акредитуюча інституція Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

Період акредитації 2020-2025 

A Цілі освітньої програми 

 Підготовка конкурентоспроможних фахівців з менеджменту, формування у них 

системних умінь ефективного управління сучасними організаціями, зокрема 

фінансово-кредитними установами. 

 

В Характеристика програми 

1 Об’єкт вивчення Управління організаціями  та  їх підрозділами.  

2 Цілі навчання Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та 

розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

менеджменту або у процесі навчання, що передбачають 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

3 Теоретичний зміст 

предметної області 

- парадигми, закони, закономірності,   

- принципи,  історичні  передумови  розвитку 

менеджменту;   

- концепції системного, ситуаційного, адаптивного, 

антисипативного, антикризового, інноваційного, 

проектного менеджменту тощо;   

- функції,  методи,  технології  та  управлінські  рішення  у  

менеджменті. 

4 Методи, методики та 

технології 

- загальнонаукові  та  специфічні методи дослідження 

(розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, 

економіко-математичні,  експертного  оцінювання,  

фактологічні, соціологічні, документальні,  балансові 

тощо);   

- методи реалізації функцій менеджменту (методи 

маркетингових досліджень; методи економічної 

діагностики; методи прогнозування і планування; методи  

проектування  організаційних  структур  управління;  

методи  мотивування; методи  контролю; методи 

оцінювання  соціальної,  організаційної  та  економічної  

ефективності в менеджменті тощо).   

- методи  менеджменту  (адміністративні, економічні, 

соціально-психологічні, технологічні); 

- технології  обґрунтування  управлінських  рішень 

(економічний  аналіз,  імітаційне  моделювання,  дерево  

рішень тощо).   

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-



комунікаційне  обладнання,  інформаційні  системи  та 

програмні продукти, що застосовуються в менеджменті. 

6 Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Другий рівень вищої освіти. Спеціальність 073 

«Менеджмент» Ключові слова: менеджмент, 

адміністрування, управління, управлінські рішення, 

управління людськими ресурсами фінансовий 

менеджмент, інноваційний менеджмент, антикризовий 

менеджмент, стратегічний менеджмент управління 

змінами, проектний менеджмент, корпоративне 

управління. 

7 Особливості програми Організація самостійної навчальної та наукової роботи  

здобувачів за допомогою різних, у тому числі й 

дистанційних методів навчання. Поглиблене вивчення 

ділової англійської мови, використання англомовних 

статистичних агрегаторів (worldbabk.org; 

theglobaleconomy.com; tradingeconomics.com).  

Можливість отримання подвійного диплому у рамках 

діючих угод про співпрацю ДВНЗ «Університет 

банківської справи» з провідними зарубіжними ВНЗ 

стажування на підприємствах, організаціях та ВНЗ за 

кордоном за програмами міжнародної академічної 

мобільності. 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування 

випускників Магістр зі спеціальності «Менеджмент» може виконувати 

професійну роботу та обіймати первинні посади за 

професійними назвами робіт Національного  

класифікатора  України  «Класифікатор  професій» ДК 

003:2010: 121 Керівники підприємств, установ та 

організацій; 123 Керівники функціональних підрозділів; 

131 Керівники малих підприємств без апарату управління; 

141 Менеджери (управителі) у сільському, мисливському, 

лісовому, рибному та водному господарствах; 145 

Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах 

ресторанного господарства; 146 Менеджери (управителі) у 

фінансовій діяльності; 147 Менеджери (управителі) у сфері 

операцій з нерухомістю, здавання під найм та послуг 

юридичним особам; 148 Менеджери (управителі) в освіті, 

охороні здоров'я та соціальній сфері; 149 Менеджери 

(управителі) в інших видах економічної діяльності. 

Випускники можуть працювати на підприємствах та в 

організаціях будь-якої організаційно-правової форми та 

галузі. 

2 Академічні права 

випускників 

Мають  право  продовжити  навчання  на  третьому 

(освітньо-науковому)  рівні  вищої  освіти  –  доктора 

філософії.  Набуття  додаткових  кваліфікацій  в  системі  

післядипломної освіти. 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання 

та навчання 

Студентсько-центрований, проблемно-орієнтований 

підхід, самостійна робота здобувачів вищої освіти з 

використанням навчальної та наукової літератури з 

дисциплін, навчально-методичних матеріалів системи 

дистанційного навчання, лекції та практичні заняття з 



застосуванням інтерактивних технологій, індивідуальна 

робота з викладачами, участь в наукових дослідженнях. 

2 Порядок оцінювання Оцінювання здійснюється за ECTS – рейтингом, 

100-бальною та національною шкалами. 

Форми контролю: 

- підсумковий контроль: залік або екзамен; захист звіту з 

практики, публічний захист кваліфікаційної 

магістерської роботи. 

- поточний контроль: тестування, бліц-опитування, 

контрольна робота, захист результатів виконання 

групових або індивідуальних аналітично-розрахункових 

робіт, презентація, дискусія, тренінг, есе, колоквіум 

тощо. 

E Програмні компетентності випускника 

 Група  шифр Зміст  

1 Інтегральна 

компетентність  

 Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері управління або у процесі 

навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

2 Загальні компетентності 

2.1. Нормативні загальні 

компетентності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК1 Здатність до проведення досліджень на 

відповідному рівні; 

ЗК2 Здатність до спілкування з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності); 

ЗК3 Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій; 

ЗК4 Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети; 

ЗК5 Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів);  

ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

ЗК7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

2.2 Спеціальні загальні 

компетентності 

СЗК1 Здатність здійснювати комунікаційну 

діяльність в усній і письмовій формах 

іноземною мовою для вирішення завдань 

ділової, міжособистісної і міжкультурної 

взаємодії. 

3 Спеціальні компетентності 

 

3.1 Спеціальні 

нормативні 

компетентності 

СК1 Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності 

до визначених цілей та міжнародних 

стандартів; 

СК2 Здатність встановлювати цінності, бачення, 

місію, цілі та критерії, за якими організація 

визначає подальші напрями розвитку, 

розробляти і реалізовувати відповідні стратегії 

та плани; 



СК3 Здатність до саморозвитку, навчання впродовж 

життя та ефективного самоменеджменту; 

СК4 Здатність до ефективного використання та 

розвитку ресурсів організації; 

СК5 Здатність створювати та організовувати 

ефективні комунікації в процесі управління; 

СК6 Здатність формувати лідерські якості та 

демонструвати їх в процесі управління людьми; 

СК7 Здатність розробляти проекти, управляти ними, 

виявляти ініціативу та підприємливість; 

СК8 Здатність використовувати психологічні 

технології роботи з персоналом. 

СК9 Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію; 

СК10 Здатність до управління організацією та її 

розвитком. 

3.2 Спеціальні додаткові 

компетентності 

СФК1 
Здатність формувати кадрову стратегію в 

сучасних умовах, здійснювати набір, відбір, 

оцінку та розвиток персоналу, розробляти 

ефективну систему мотивації праці, створювати 

сприятливі умови навчання та саморозвитку 

персоналу підприємства. 

СФК 3 Здатність розробляти фінансову стратегію 

організації на основі використання методу 

системного  аналізу при дослідженні її 

фінансово-економічного стану і позиції на 

ринку. 

F Програмні результати навчання 

 Група  шифр Зміст  

Знання 

 

 

РН1 Критично  осмислювати,  вибирати  та  

використовувати  необхідний  науковий,  

методичний  і  аналітичний  інструментарій  

для  управління  в  непередбачуваних  

умовах; 

РН2 Ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх вирішення 

Уміння РН3 Проектувати ефективні системи управління 

організаціями; 

РН5 Планувати діяльність організації в 

стратегічному та тактичному розрізах; 

РН8 Застосовувати спеціалізоване програмне 

забезпечення та інформаційні системи  

для вирішення задач управління організацією; 

РН12 Вміти делегувати повноваження та керівництво 

організацією (підрозділом); 

РН13 Вміти  планувати  і  здійснювати  інформаційне,  

методичне,  матеріальне,  

фінансове та кадрове забезпечення організації 

(підрозділу). 



Комунікація РН7 Організовувати  та  здійснювати  ефективні  

комунікації  всередині  колективу,  з  

представниками різних професійних груп та в 

міжнародному контексті; 

РН9 Вміти спілкуватись в професійних і наукових 

колах державною та іноземною мовами; 

РН10 Демонструвати лідерські навички та вміння 

працювати у команді, взаємодіяти  

з людьми, впливати на їх поведінку для 

вирішення професійних задач; 

 Автономність і 

відповідальність 

РН4 

 

Обґрунтовувати та управляти проектами, 

генерувати підприємницькі ідеї; 

РН11 Забезпечувати особистий професійний розвиток 

та планування власного часу 

  РН6 Мати  навички  прийняття,  обґрунтування  та  

забезпечення  реалізації  управлінських  рішень  

в  непередбачуваних  умовах,  враховуючи  

вимоги  чинного законодавства, етичні  

міркування та соціальну відповідальність. 

G Ресурсне забезпечення реалізації програми 

1 Кадрове забезпечення Група забезпечення освітньо-професійної програми 

складається з науково-педагогічних працівників, які мають 

кваліфікацію відповідно до спеціальності 073 

«Менеджмент», працюють в Університеті за основним 

місцем роботи, мають стаж науково-педагогічної роботи 

понад два роки, рівень наукової та професійної активності, 

який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та 

результатів (самоаналіз), міжнародне визнання. Частка тих, 

хто має науковий ступінь та/або вчене звання становить 

100% членів групи забезпечення. 

2 Інструменти та 

обладнання 

сучасне інформаційно-комунікаційне  обладнання,  

інформаційні  системи  та програмні продукти, що 

застосовуються в менеджменті. 

3 Інформаційне 

забезпечення 

Підручники, навчальні посібники, довідкова та інша 

навчальна література за спеціальністю «Менеджмент» у 

бібліотеках інституту та Університету (у тому числі в 

електронному вигляді). Вітчизняні та закордонні фахові 

періодичні видання у бібліотеках за спеціальністю 

«Менеджмент». Доступ до баз даних періодичних 

наукових видань англійською мовою (Web of science, 

Scopus). Навчально-методичне забезпечення в системі 

Moodle. 

Інформаційні ресурси в Інтернет, на офіційному веб-сайті 

Університету та доступ здобувачів до навчальних ресурсів 

через внутрішню мережу Інституту. 

Інституційний депозитарій, який сприяє популяризації 

наукових здобутків Інституту, підвищення його рейтингу 

через зростання рівня цитованості наукових праць НПП. 

Діюча система дистанційного навчання забезпечує 

самостійну та індивідуальну роботу здобувачів 

спеціальності 073 «Менеджмент». 

4 Навчально-методичне 

забезпечення 

Містить наступні обов’язкові складові: навчальний план, за 

яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; 

навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін 



(містить робочу навчальну програму та екзаменаційні 

білети, у разі, якщо екзамен передбачено навчальним 

планом)); програма з практичної підготовки; методичні 

матеріали для проведення підсумкової атестації 

здобувачів; контрольні завдання для оцінювання рівня їх 

знань. 

H Академічна мобільність 

1 Національна кредитна 

мобільність 

Між інститутами Університету (Київ, Львів, Харків, 

Черкаси). 

З вітчизняними ЗВО на основі двосторонніх договорів. 

2 Міжнародна 

кредитна мобільність 

В рамках угод про співпрацю можлива академічна 

мобільність з Вищою школою – Університетом прикладних 

наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, 

Німеччина), Університетом Любляни (Словенія), 

стажування здобувачів та викладачів у Національному 

банку Польщі (м. Варшава, Польща), Регіональному 

відділенні банку РКО ВР (м. Люблін, Польща).  

Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок 

участі у програмах проекту Еразмус+ спільно з 

Вроцлавським економічним університетом (м. Вроцлав, 

Польща), Державною вищою технічно-економічною 

школою ім. Кс. Броніслава Маркевича, (м. Ярослав, 

Польща), Краківським економічним університетом (м. 

Краків, Польща), Технічним університетом (м. Острава, 

Чехія). 

Здобувачі, відповідно до діючих угод і розроблених 

програм, мають можливість отримати подвійні дипломи 

європейських вищих навчальних закладів, зокрема: 

Краківського економічного університету (Польща), Вищої 

школи менеджменту та Університету школи Салезіан 

Саррія (м. Барселона, Іспанія), Балтійської міжнародної 

академії (м. Рига, Латвія), Університету Міколаса Ромеріса 

(м. Вільнюс, Литва), Вища школа економіки та 

менеджменту (м. Ессен, ФРН), Школа бізнесу (м. Монтре, 

Швейцарія). 

3 Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

 

 

  



ІІІ. Структура та компоненти освітньої програми  

В основу розроблення освітньої програми покладено компетентнісний 

підхід з використанням ЄКТС, де для досягнення запланованих результатів 

навчання за освітньою програмою (навчальною дисципліною, модулем) 

передбачаються певні витрати часу студентом, тобто необхідний і достатній 

обсяг навчального навантаження студента, виражений у кількості кредитів ЄКТС 

(1 кредит ЄКТС дорівнює 30 годинам). 1 семестр - 30 кредитів ЄКТС, 2 семестр - 

30 кредитів ЄКТС, навчальний (академічний) рік – 60 кредитів ЄКТС.  

Освітньо-професійна  програма передбачає виділення дисциплін двох 

видів: обов’язкових дисциплін та дисциплін за вільним вибором студента. Блок 

«Практична підготовка» включає переддиплому практику та кваліфікаційну 

дипломну роботу загальним обсягом 30 кредитів ЄКТС. 

В таблиці 3 представлений розподіл змісту освітньо-професійної програми 

за обсягом кредитів ЄКТС. 

 

Таблиця 3 

Загальний розподіл змісту освітньої програми та обсягу кредитів 

ЄКТС за компонентами 

 

Таблиця 3 

Загальний розподіл змісту освітньої програми та обсягу кредитів ЄКТС за 

компонентами 

Блоки підготовки  

Академічні години/кредити ЄКТС 

Обов’язкові 

дисципліни 

Вибіркові 

дисципліни 

Всього  

 

- загальна  

підготовка (1) 
240/8 240/8 480/16 

- галузева 

підготовка (2) 
240/8 240/8 480/16 

- фахова предметна 

підготовка(3) 
600/20 240/8 840/28 

Практична підготовка  900/30 -/- 900/30 

Загальний обсяг  1980/66 720/24 2700/90 

 

 

 

Розподіл кредитів за навчальними дисциплінами, структурно-логічна 

послідовності їх вивчення та форми підсумкового контролю наведено в табл. 4. 

та рис. 1. 

 

 

  



 

Таблиця 4 

Розподіл змісту освітньої програми та обсягу кредитів ЄКТС за 

навчальними дисциплінами 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, кваліфікаційна робота тощо) 

Кредити 

ЄСТС 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Примітк

а 

(семестр) 

Код* Назва    

Блок «Загальна підготовка» (1) 

Обов’язкові компоненти 

ЗОД1 УБС студія «Управління людськими 

ресурсами» 

4 залік 1  

ЗОД2  Професійна іноземна мова (рівень C) 4 залік 1  

Загальний обсяг обов’язкових компонентів за блоком 1 8   

Вибіркові компоненти 

ЗВД1 Вибіркова дисципліна1 4 залік 2 

ЗВД2 Вибіркова дисципліна 2 4 залік 2 

Загальний обсяг вибіркових компонентів за блоком 1 8   

    

Усього за блоком 1 16   

Блок «Галузева підготовка» (2) 

Обов’язкові компоненти 

ГОД1 Системний аналіз 4 залік 1  

ГОД2  Фінансовий менеджмент 4 екз. 1 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів за блоком 2 8   

Вибіркові компоненти 

    

ГВД1 Вибіркова дисципліна1 4 залік 2 

ГВД2 Вибіркова дисципліна 2 4 залік 2 

Загальний обсяг вибіркових компонентів за блоком 2 8   

Усього за блоком 2 16   

Блок «Фахова/предметна підготовка» (3) 

Обов’язкові компоненти 

ФОД1 Стратегічний менеджмент 6 екз. 2  

ФОД2  Менеджмент організацій та адміністрування  6 екз. 1  

ФОД3 Проектний менеджмент  4 екз. 1  

ФОД4 Інформаційні та комунікаційні технології в 

менеджменті 

4 екз. 1 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів за блоком 3 20   

Вибіркові дисципліни 

ФВД1 Вибіркова дисципліна1 4 залік 2 

ФВД2 Вибіркова дисципліна 2 4 залік 2 

Загальний обсяг вибіркових компонентів за блоком 3 8   

Усього за блоком 3 28   

 Блок «Практична підготовка» (4) 

ПП1 Переддипломна практика 15 залік 3 

ПП2 Кваліфікаційна магістерська робота 15  3 

 Усього за блоком 4 30   

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90   

* Кодування навчальних дисциплін відбудеться в наступному порядку: 



ЗОД – навчальна дисципліна блоку «Загальна підготовка», що є 

обов’язковою для вивчення; 

ЗВД– навчальна дисципліна блоку «Загальна підготовка», що обирається за 

вибором студента з групи навчальних дисциплін для формування власної 

спеціалізації ; 

ГОД – навчальна дисципліна блоку «Галузева підготовка», що є 

обов’язковою для вивчення; 

ГВД– навчальна дисципліна блоку «Галузева підготовка», що обирається за 

вибором студента з групи навчальних дисциплін для формування власної 

спеціалізації ; 

ФОД – навчальна дисципліна блоку «Фахова/предметна підготовка», що є 

обов’язковою для вивчення; 

ФВД– навчальна дисципліна блоку «Фахова/предметна підготовка», що 

обирається за вибором студента з групи навчальних дисциплін для формування 

власної спеціалізації . 

В таблиці 5 наведено перелік дисциплін за вибором студента. 

Матрицю відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК наведено в таблиці 6. 

Матрицю співвідношення результатів навчання та компетентностей наведено 

в табл. 7. 

Матрицю співвідношення навчальних дисциплін та результатів навчання 

наведено в табл. 8. 

Таблиця 5 

Перелік вибіркових навчальних дисциплін (ВД) 

Вибіркові дисципліни блоку «Загальна підготовка» 

1.  Смарт-технології 

2.  Соціальна корпоративна відповідальність 

3.  Риторика 

4.  Методи і моделі прийняття рішень 

5.  My SQL мова запитів 

6.  Графічний дизайн 

Вибіркові дисципліни блоку «Галузева підготовка» 

7.  Правове забезпечення господарської діяльності 

8.  Обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень 

9.  Банківські операції 

10.  Fintech і трансформація сфери фінансових послуг 

11.  Глобальна економіка 

Вибіркові дисципліни блоку «Фахова підготовка» 

12.  Інвестиційний менеджмент  

13.  Корпоративне управління 

14.  Маркетинговий менеджмент  

15.  Управління змінами 

16.  Антикризовий менеджмент  

17.  Інноваційний менеджмент 

18.  Управління якістю 

19.  Безпека бізнесу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис1. Структурно-логічна схема освітніх компонентів 
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VІ - Форма атестації здобувачів вищої освіти  

Атестація  

здійснюється у формі: 

Атестація випускників спеціальності 073 «Менеджмент» здійснюється 

у формі захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею 

диплому встановленого зразка про присудження ступеня магістра з 

присвоєнням кваліфікації: Магістр менеджменту. Атестація 

здійснюється відкрито і публічно. 

Вимоги  до  

кваліфікаційної 

роботи   

Кваліфікаційна робота є самостійною  підсумковою  дослідницькою  

кваліфікаційною  письмовою  роботою, яка  підтверджує відповідний  

рівень теоретичних  знань та  практичної  підготовки,  а  також  

здатність  до  самостійної  

роботи за обраною спеціальністю,  має передбачати розв’язання 

складної задачі або проблеми в сфері менеджменту, що потребує 

здійснення досліджень та/або інновацій і характеризується 

комплексністю і невизначеністю умов. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, 

фальсифікації, фабрикації.  

Кваліфікаційна робота має бути розміщена у репозитарії ДВНЗ 

«Університет банківської справи». 

 

  



Таблиця 6 

 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей  

дескрипторам НРК(за 7-м рівнем, магістерським) 

 
Класифікація 

компетентностей 

за НРК 

Знання 

ЗН1.Спеціалізовані 

концептуальні 

знання, 

набуті у процесі 

навчання 

та/або професійної 

діяльності на рівні 

новітніх досягнень, 

які є 

основою для 

оригінального 

мислення 

та інноваційної 

діяльності, зокрема в 

контексті 

дослідницької 

роботи 

ЗН2.Критичне 

осмислення проблем 

у 

навчанні та/або 

професійній 

діяльності та 

на межіпредметних 

галузях 

Уміння 

УМ1. Розв’язання 

складних задач і 

проблем, що 

потребує 

оновлення та 

інтеграції знань, 

часто в умовах 

неповної/недостат 

ньої інформації та 

суперечливих 

вимог 

УМ2. 

Провадження 

дослідницької 

та/або 

інноваційної 

діяльності 

Комунікація 

К1. Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних 

висновків, а 

також знань та 

пояснень, що їх 

обґрунтовують, 

до фахівців і 

нефахівців, 

зокрема до осіб, 

які навчаються 

К2. 

Використання 

іноземних мов у 

професійній 

діяльності 

Автономія та 

відповідальність 

АВ1. Прийняття 

рішень у 

складних і 

непередбачуваних 

умовах, що потребує 

застосування нових 

підходів та 

прогнозування 

АВ2. 

Відповідальність за 

розвиток 

професійного 

знання і практик, 

оцінку 

стратегічного 

розвитку 

команди 

АВ3. Здатність до 

подальшого 

навчання, 

яке значною мірою є 

автономним та 

самостійним 

Загальні компетентності 

ЗК 1 ЗН2 УМ1, УМ2 К1, К2 АВ3 

ЗК 2   К1, К2  

ЗК 3  УМ1, УМ2 К1 АВ1 

ЗК 4  УМ1 К1 АВ1,АВ2 

ЗК 5   К1 АВ2 

ЗК 6  УМ1  АВ3 

ЗК 7 ЗН1, ЗН2 УМ1   

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 1 ЗН2 УМ1   

СК 2   К2  

СК 3   К2  

СК 4  УМ1   

СК 5 ЗН2  К2  

СК6     

СК7 ЗН1 УМ1   

СК8  УМ1   

СК9 ЗН2 УМ1 К2 АВ1,АВ3 

СК10 ЗН1 УМ1, УМ2 К2 АВ1 

 



Таблиця 7 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 
№ Програмні результати навчання Загальні 

компетентності 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних 

умовах; 

+      + +        +  

2 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 
  +    +  +         

3 Проектувати ефективні системи управління організаціями; +           +      

4 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;    +          +    

5 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;         +         

6 Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; 

     +  +        +  

7 Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 
 +   +       +      

8 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи 

для вирішення задач управління організацією; 
  +         +      

9 Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах державною 

та іноземною мовами; 
    +             

10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; 
           +  +    

11 Мати навички забезпечення особистого професійного розвитку та планування 

власного часу. 
         +        

12 Мати навички делегування повноважень та керівництва організацією 

(підрозділом) 
 +  +        +  + +  + 

13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове 

та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 
  + +  +   +      + +  

  



Таблиця 8 

Матриця співвідношення навчальних дисциплін та результатів навчання 

Освітньо-професійна програма Менеджмент 

 
Навчальна дисципліна РН 

1 

РН 

2 

РН 

3 

РН 

4 

РН 

5 

РН 

6 

РН 

7 

РН 

8 

РН 

9 

РН 

10 

РН 

11 

РН 

12 

РН 

13 

УБС студія «Управління людськими ресурсами»      + +    + +  + 

Професійна іноземна мова        +  + +    

Системний аналіз  +  +  +         

Фінансовий менеджмент    + + + +       + 

Стратегічний менеджмент  + + + +       + + 

Менеджмент організацій та адміністрування.  + + +   +      + + 

Проектний менеджмент  +  + +   +       

Інформаційні та комунікаційні технології в менеджменті         +     + 

Інвестиційний менеджмент + +  + + +        

Корпоративне управління + +  + + +    +    

Маркетинговий менеджмент  + +     +      + 

Інноваційний менеджмент   +   +         + 

Антикризовий менеджмент + +    +       + 

Глобальна економіка       +    + +  

Управління змінами   +   + +        

Управління якістю  +     +   +     

Безпека бізнесу   +    +       + 

Смарт-технології     +  +  +      

Соціальна корпоративна відповідальність       + +   +    

Риторика  +     + +  + +    

Правове забезпечення господарської діяльності  + +    +        

Методи і моделі прийняття рішень  + +           + 

Обліково-аналітичне забезпечення прийняття 

управлінських рішень  
+ +  + + +    +    + 

Банківські операції  + +   + +        

Fintech і трансформація сфери фінансових послуг +   +    +   +  + 

My SQL мова запитів         +   +   



Графічний дизайн         +   +   

Переддипломна практика + + + + + + + + + + + + + 

Кваліфікаційна робота + + + + + +     +  + 

 



VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 

 

У ДВНЗ «Університет банківської справи» функціонує система 

забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка 

передбачає здійснення таких процедур і заходів:  

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

3)  щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального 

закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників;  

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою;  

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом;  

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені  вищої  

освіти  та кваліфікації;  

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і 

здобувачів вищої освіти;  

9) інших процедур і заходів.  

У ДВНЗ «Університет банківської справи» система забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості) оцінюється Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами 

оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності 

вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та 

міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої 

освіти.  

 

VIII Вимоги професійних стандартів  

 

Професійний стандарт  

Особливості стандарту 

вищої освіти, пов’язані з 

наявністю даного 

Професійного стандарту 
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