
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Київський національний університет будівництва і 
архітектури

Освітня програма 5451 Товарознавство і комерційна діяльність

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 
 

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 127

Повна назва ЗВО Київський національний університет будівництва і архітектури

Ідентифікаційний код ЗВО 02070909

ПІБ керівника ЗВО Куліков Петро Мусійович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.knuba.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/127

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 5451

Назва ОП Товарознавство і комерційна діяльність

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві 

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

відсутня

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

03680, м.Київ, Повітрофлотський проспект, 31, к. 362

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 103592

ПІБ гаранта ОП Ляліна Наталя Петрівна

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

lialina.np@knuba.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(099)-543-66-49

Додатковий телефон гаранта ОП +38(044)-520-01-31
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Сучасне економічне середовище, у якому підприємницькі структури здійснюють свою діяльність в останні роки, 
постійно змінюється, що висуває серйозні вимоги до системи управління бізнесом та його кадрового забезпечення. 
Реагуючи на потреби ринку праці, початкова освітня програма була розроблена і затверджена Вченою радою 
Київського національного університету будівництва і архітектури від 30 січня 2017 року, протокол № 51 та введена в 
дію з 1 вересня 2017 р. відповідно до суспільних потреб з урахуванням галузевих та регіональних тенденцій розвитку 
підприємництва та торгівлі і спрямована на задоволення потреб держави у висококваліфікованих фахівцях, 
особливо у будівельній галузі. Освітня програма переглядається щорічно, за потреби вносяться зміни. 
В 2020 р. проведено процедуру акредитації ОП, за результатами якої прийнято рішення щодо умовної (відкладеної) 
акредитації (Рішення НА із забезпечення якості вищої освіти, експертний висновок галузевої експертної ради від 
13.01.2021 р.). Враховуючи зауваження та рекомендації НА, вимоги Стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 для 
другого (магістерського) рівня вищої освіти (введений в дію Наказом МОНУ № 961 від 10.07.2019 р.), здійснено 
перегляд та вдосконалення ОП в частині відпрацювання її чіткої структури, підсилення її освітніми компонентами, 
що відповідають профілю програми, сприяють розширенню та поглибленню компетентностей здобувачів щодо 
організації ефективних взаємовідносин у бізнес-середовищі(протоколи засідань кафедри від 06.09.2021 р. №2,  № 9 
від 17.11.2021 р. та № 10 від 08.12.2021 р.).
Нова редакція ОП затверджена на засіданні Вченої ради КНУБА (протокол № 46 від 20.12.2021 р.), нова освітня 
програма  вводиться в дію з 01.09.2022 р. У групу розробників останньої редакції ОП увійшли провідні фахівці, 
роботодавці за фахом,  представники промислових підприємств, здобувачі денної та заочної форм навчання, 
зацікавлені в отриманні компетентностей за результатами навчання на ОП. Програма була узгоджена та отримала 
позитивні рецензії фахівців – практиків та науковців  України. 
 
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 2022 - 2023 11 8 3 0 0

2 курс 2021 - 2022 6 1 3 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 4993 Товарознавство та комерційна діяльність
6196 Товарознавство і комерційна діяльність
31036 Товарознавство і комерційна логістика
31037 Товарознавство і організація зонішньої торгівлі
31038 Митна справа
40536 Товарознавство та експертиза в митній справі
34864 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

другий (магістерський) рівень 5451 Товарознавство і комерційна діяльність
31039 Оптова та роздрібна торгівля
40633 Організація оптової та роздрібної торгівлі
34885 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

38871 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

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

Усі приміщення ЗВО 129600 129600

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

129600 129600

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 1272 1272

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП ТКД магістр 2019.pdf KAHqNDpaRjHQNzVF6Ki9yyRX6mBnReaPX9SgQGe11a
s=

Освітня програма ОПП ТКД магістр 2021.pdf jXn1q2TNAlX/PEe7Vs8vkTll6q5kcN84VQFjD0KO9qk=

Освітня програма ОПП ТКД магістр 2022.pdf NzLSs6YwjlrTSdn87SjeHVlw842yIujv6YIrlb8WhYw=

Навчальний план за ОП ТНП 2021 ден..pdf qh3jbMc08aUE3qgTX3GDmjZnPMaGnHRZ3vw4Q1WCu
9s=

Навчальний план за ОП ТНП 2022 ден..pdf OI8Q9MHyfzN0TvhZExEk8o3qFDspHGdZCAd72/Oomk
s=

Навчальний план за ОП ТНП 2021 заочн..pdf rc6OIjWxA+DfyajwVe6hjTfsC9mT+qL70ZjEJ3zn6wY=

Навчальний план за ОП ТНП 2022 заочн..pdf 39hOWLLt0/yi+dfi1tWSWWF6UyFljd+FuDqD4DdwM6w
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Луцький університет.pdf YpIYLZYKWh1UxSQpTmI91mdfehNJn2cnNJ16T9Me+rY
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Херсонський 
університет.pdf

YWQLC+xKZ1WUCKQ9bm7nh0UKZyxH5cWZ2yeO0Kdg
/q0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук Агромат 2022.pdf DZqSDjPutAteES8L1wM2O4LSezHoCmOz2rE9zYvxIv0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук Фасад.pdf FzTX3tac1ZxERYt5aCWxIl4e154Q+a1t6zGTIh2m+yw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук ДІАМ.pdf mvLRHuhzijv9Z/8SNXlGRgHSkWyDVn8bZRmZ5uc66X
o=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Мета ОП «Товарознавство і комерційна діяльність» є функціональною складовою місії Київського національного 
університету будівництва і архітектури, що полягає у формуванні нової генерації фахівців, здатних модернізувати 
будівельну і архітектурну галузь України. Місія університету представлена на офіційному сайті КНУБА - 
https://www.knuba.edu.ua/ /
Цілі ОП відповідають системі цілей стратегічного розвитку університету, зазначених у Концепції стратегічного 
розвитку Київського національного університету будівництва і архітектури на 2019-2023 роки - http://surl.li/dcfhi .
Зміст ОП передбачає підготовку фахівців, здатних використовувати теоретичні знання та практичні навички з 
товарознавчих досліджень для розв’язування завдань та прийняття управлінських рішень в підприємницький та 
торговельній діяльності підприємств будівельного комплексу. Зміст ОП сприяє досягненню основної мети 
стратегічного розвитку університету, мети освітньої, наукової та інноваційної діяльності тощо. 
Цілі та зміст ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відповідають Статуту КНУБА, частині 2- 
Концепція освітньої діяльності та частині 5 – Наукова діяльність. Статут КНУБА- http://surl.li/dcfhp  .

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО
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Мета ОП «Товарознавство і комерційна діяльність» є функціональною складовою місії Київського національного 
університету будівництва і архітектури, що полягає у формуванні нової генерації фахівців, здатних модернізувати 
будівельну і архітектурну галузь України. Місія університету представлена на офіційному сайті КНУБА - 
http://www.knuba.edu.ua/?page_id=55545 .
Цілі ОП відповідають системі цілей стратегічного розвитку університету, зазначених у Концепції стратегічного 
розвитку Київського національного університету будівництва і архітектури на 2019-2023 роки - http://surl.li/dcfhi .
Зміст ОП передбачає підготовку фахівців, здатних використовувати теоретичні знання та практичні навички з 
товарознавчих досліджень для розв’язування завдань та прийняття управлінських рішень в підприємницький та 
торговельній діяльності підприємств будівельного комплексу. Зміст ОП сприяє досягненню основної мети 
стратегічного розвитку університету, мети освітньої, наукової та інноваційної діяльності тощо. 
Цілі та зміст ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відповідають Статуту КНУБА, частині 2- 
Концепція освітньої діяльності та частині 5 – Наукова діяльність. Статут КНУБА- http://surl.li/dcfhp  .

 

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

В процесі розробки ОПП, а також у подальшому її удосконаленні, формулюванні цілей та результатів навчання 
вивчались та враховувались інтереси й пропозиції як здобувачів вищої освіти, так і випускників шляхом проведення 
консультативних зустрічей, анкетування та усного опитування, колективного обговорення. Членами робочої групи, в 
яку входять здобувачі вищої освіти денної та заочної форм навчання (Сауляк О. та Зеленська А.), під час розробки, 
впровадження та удосконалення ОПП аналізувалися, обговорювалися та активно просувалися корисні, 
перспективні, раціональні, ефективні пропозиції студентства та випускників щодо отримання програмних 
результатів навчання. При усному опитуванні та анкетуванні студенти ОПП висловили побажання щодо збільшення 
виїзних занять, зустрічей із успішними підприємцями (протоколи засідань кафедри від 06.09.2021 р. №2,  № 9 від 
17.11.2021 р. та № 10 від 08.12.2021 р.).

- роботодавці

Пропозиції роботодавців щодо удосконалення ОПП спрямовано на підготовку фахівців шляхом формування 
системного розуміння сучасних закономірностей та тенденцій розвитку підприємницької та комерційної діяльності, 
спрямованої на вирішення питань виробництва та реалізації будівельних товарів та матеріалів.
Група стейкхолдерів-рецензентів (ТОВ «ФАСАД», Державна архітектурно-будівельна інспекція  та ТОВ «Епіцентр 
К») брала участь у формуванні ОПП шляхом ознайомлення із її проєктом та оцінки її змісту. Пропозиції 
стейкхолдерів відображено у документах кафедри (протоколи засідань кафедри від 06.09.2021 р. №2, № 9 від 
17.11.2021 р. та № 10 від 08.12.2021 р.). Із врахуванням практичного спрямування ОПП та з метою поглиблення 
програмних результатів навчання за рекомендаціями стейкхолдерів внесено зміни до обов’язкових компонентів 
ОПП, зокрема введено ОК «Товарознавство інноваційних будівельних товарів» та «Категорійний менеджмент», а 
також внесено пропозиції щодо розширення наявної бази практичної підготовки.

- академічна спільнота

При розробці ОПП вивчався досвід ЗВО України (м. Київ, м. Луцьк, м. Львів, м. Херсон), що дозволило 
структурувати компоненти ОПП, вибудувати наступність вивчення навчальних дисциплін, посилити практичну 
спрямованність. жних вчених. З метою залучення академічної спільноти до участі в процесі створення та 
обговорення ОП викладачі кафедри постійно беруть участь в круглих столах, міжнародних науково-практичних і 
науково-методичних конференціях, семінарах, стажуваннях, що проводяться у ЗВО України та країнах. До 
рецензування ОПП залучались представники державних та приватних ЗВО: доцент кафедри товарознавства, 
стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету, доктор техн. наук Березовський 
Ю. В.; доцент кафедри технологій легкої промисловості Луцького національного технічного університету, доктор 
техн. наук Головенко Т.М.

- інші стейкхолдери

Інтереси інших стейкхолдерів, що відображають динаміку потреб на ринку праці, враховуються за результатами 
проведення Ярмарок вакансій (https://www.knuba.edu.ua/galereya/ ), онлайн-опитування випускників, а також 
безпосередньо беруть участь у професійній підготовці студентів, є представники – потенційні роботодавці, які 
надають місця практики та рекомендації щодо розвитку у студентів soft skills, а в подальшому і робочі місця для 
випускників. 

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

При визначенні програмних результатів навчання було враховано тенденції розвитку спеціальності та ринку праці 
шляхом аналізу даних інтернет-ресурсів, ярмарок вакансій, запитів роботодавців. На ринку праці найбільше 
вакансій саме в сфері продажів, про що свідчить перша п’ятірка найпопулярніших професій (за даними сайту 
https://rabota.ua).
КНУБА, зокрема кафедра товарознавства і комерційної діяльності в будівництві, має розгалужену систему 
партнерських відносин із виробниками будівельних матеріалів, підприємствами торгівлі з продажу будівельних 
матеріалів, науковими організаціями будівельного профілю. Отже, основні цілі та програмні результати навчання 
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ОП відображають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці. 

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

Цілі та ПРН ОПП направлено на забезпечення високого рівня конкурентоспроможності фахівців на ринку праці у 
сфері підприємницької та комерційної діяльності на підприємствах будівельного комплексу та суміжних галузей 
виробництва. Окремі складові програми націлені на формування сучасних знань та вмінь щодо ведення бізнесу та 
торговельної діяльності у сфері будівництва, що є невід’ємними складовими довгострокових стратегій успіху усіх 
суб’єктів господарювання в сучасних умовах: ОК 2, ОК 3; ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 10.
Практична підготовка, виконання та захист атестаційних робіт магістрів відбувається переважно на базі підприємств 
будівельної галузі та підприємств торгівлі, що спеціалізуються на продажі будівельних матеріалів.  Більшість 
підприємств розташовані у центральному регіоні України.

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

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання прийнято до уваги досвід подібних програм  в інших 
ЗВО України (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Державний 
торговельно-економічний університет, Одеська державна академія будівництва і архітектури, Одеський 
національний економічний університет, Львівський національний університет ім. І. Франка, Луцький національний 
технічний університет, Національний університет "Львівська політехніка" та ін.).
Серед іноземних програм використано досвід Університету економіки (м. Варна, Республіка Болгарія) та 
Університету економіки (м. Братислава, Словацька республіка). 
Акцент на особливостях будівельної галузі та інноваційній складовій підприємництва забезпечує 
конкурентоспроможність ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» КНУБА серед вітчизняних та 
іноземних аналогів.

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

Зміст ОПП «Товарознавство і комерційна діяльність» (мета, освітні компоненти, компетентності) дозволяє досягти 
результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти. Результати навчання відповідають дескрипторам НРК 
(за 7-м рівнем, магістерським) зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», про що 
свідчать: Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) обов’язковим компонентам, Матриця 
відповідності компетентностей обов’язковим компонентам освітньої програми та структурно-логічна схема ОП, 
наведені в освітній програмі.

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?

ОПП розроблено на основі Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (затверджено та введено в 
дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 961) та відповідає вимогам Національної рамки 
кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

67.5

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

22.5

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

Зміст ОПП «Товарознавство і комерційна діяльність» відповідає предметній області спеціальності 076 
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«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». ОПП спрямована
на формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, необхідних для вирішення практичних 
завдань у сфері підприємництва, біржової діяльності та торгівлі. На реалізацію компетентностей спрямовані освітні 
компоненти ОПП. Структурно-логічна схема освітньої програми наведена у ОПП. Об’єктами вивчення є діяльність з 
організації та функціонування підприємницьких та торговельних структур, забезпечення біржової діяльності, що 
здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів на підприємствах будівельного комплексу та 
суміжних галузях виробництва. Для цього в ОП передбачені такі обов’язкові компоненти: «Категорійний 
менеджмент», «Міжнародне технічне регулювання», «Міжнародна та біржова торгівля», «Комерційна логістика».
Для вивчення методів, методик та технологій, якими повинен оволодіти здобувач і застосовувати їх на практиці, 
передбачені такі освітні компоненти: «Стратегічне управління», «Управління якістю», «Товарознавство 
інноваційних будівельних матеріалів», «Товарознавство комерційної і торговельної нерухомості», «Товарознавча 
експертиза будівельних товарів».
Методи, методики та технології, які застосовують під час підготовки здобувачів за ОП, спрямовані на 
студентоцентроване і проблемно-орієнтоване навчання через комбінацію класичних, мультимедійних, 
інтерактивних лекцій, лабораторних та практичних робіт із ситуаційним вирішенням практичних завдань, 
семінарів, дистанційних курсів, практичної підготовки, самостійного навчання, консультації з викладачами, 
підготовки до атестації. Освітній процес за ОПП повністю забезпечений технологіями, приладами та обладнанням, 
необхідним для формування професійних компетентностей магістра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 
- https://www.knuba.edu.ua/faculties/btf/#  .

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

Відповідно до «Положення про організацію навчального процесу в Київському національному університеті 
будівництва і архітектури»  (http://surl.li/dcfid), в КНУБА запроваджений  студентоцентрований підхід навчання і 
викладання, що враховує різноманітність студентів та їх потреби, забезпечує формування гнучких навчальних 
траєкторій (п. 12.1.3, с. 95). «Положення про порядок вибору дисциплін здобувачами освіти Київського 
національного університету будівництва і архітектури права на вільний вибір навчальних дисциплін»- 
https://cutt.ly/sVcIssI регулює всі питання щодо вільного вибору навчальних дисциплін.
Структура ОПП «Товарознавство і комерційна діяльність» передбачає можливості щодо формування індивідуальної 
освітньої траєкторії (ІОТ) здобувачів. Основним інструментом ІОТ є вибіркові дисципліни, частка яких складає 25 % 
(22,5) кредитів ЄКТС від загального обсягу ОПП (90).

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

Механізм реалізації права здобувача вищої освіти на вибір навчальних дисциплін наведений у таких документах: 
«Положення про організацію навчального процесу в Київському національному університеті будівництва і 
архітектури» та «Положення про порядок вибору дисциплін здобувачами освіти Київського національного 
університету будівництва і архітектури»- https://cutt.ly/sVcIssI , відповідно до якого процедура вибору здобувачами 
навчальних дисциплін включає наступні етапи (п. 3.4, с. 9-10): перший ознайомлення здобувачів із порядком, 
термінами, особливостями запису та формування груп для вивчення навчальних дисциплін вільного вибору; другий 
– ознайомлення здобувачів із переліком дисциплін вільного вибору; третій – запис здобувачів на вивчення 
навчальних дисциплін; четвертий – опрацювання заяв і попереднє формування груп працівниками деканатів і 
навчального відділу; п’ятий етап – повторний запис; шостий – остаточне опрацювання заяв здобувачів 
факультетами, прийняття рішення щодо здобувачів, які не скористалися правом вільного вибору.

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

Практична підготовка здобувачів організовується відповідно до «Положення про організацію практики студентів 
КНУБА» (https://cutt.ly/JVcIOU5 ) та є обов’язковою компонентою ОПП. Здобувачі ОП мають можливість укладати 
індивідуальні угоди на проходження практики. Організацію, навчально-методичне забезпечення та виконання 
програми переддипломної практики забезпечує кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві.
Переддипломна практика ОК 12 спрямована на формування у здобувачів на базі отриманих в процесі навчання 
знань, професійних умінь вирішення конкретних виробничих ситуацій ЗК 1-5, ФК 2-6. Матеріали, зібрані під час 
переддипломної практики ОК 12, використовуються при виконанні кваліфікаційної роботи, а здобуті компетентності 
сприймаються як досвід професійної діяльності (ЗК 1-5, ФК 2-6).
Співпраця з роботодавцями відбувається шляхом: участі у перегляді ОПП; формуванні тем для виконання 
атестаційної роботи магістра. Зворотній зв’язок здійснюється у формі відгуків та рецензій на роботу здобувачів.

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

 Освітні компоненти – ОК 1 (Професійна іноземна мова), ОК 3 (Електронна комерція), ОК 4 (Комерційна логістика), 
ОК 5 (Управління якістю), ОК 6 (Міжнародне технічне регулювання), ОК 7 (Міжнародна та біржова торгівля), ОК 10 
(Стратегічне управління) забезпечують набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок, що відповідають 
цілям та результатам навчання ОП, зокрема: вміння адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в 
ситуаціях, які виникають в професійній діяльності, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової 
діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення (ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 10); впровадження інноваційних проектів 
для розвитку підприємницьких та біржових структур – (ОК 7, ОК 10, ОК 3); письмова і усна професійна комунікація 
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(ОК1, ОК 7); уміння вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності підприємницьких, торговельних 
та/або біржових структур  – (ОК 3, ОК 5, ОК 7, ОК 10); уміння діяти соціально відповідально – (ОК 12, ОК 13).
Ці навички формуються також під час проходження переддипломної практики в процесі адаптації здобувачів до 
робочого місця.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт зі спеціальності відсутній. При визначенні компетентностей та результатів навчання 
освітньої програми, орієнтуємося, в першу чергу, на Національну рамку кваліфікацій, Стандарт вищої освіти 
спеціальності, Класифікатор професій України ДК 003:2010, Довідник кваліфікаційних характеристик професій.

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

Обсяг ОП – 90 кредитів ЄКТС. За «Положенням про організацію навчального процесу в КНУБА» http://surl.li/dcfid  
кількість годин аудиторних занять в одному кредиті ЄКТС (денна форма) для здобувачів ступеня магістра складає – 
до 32%. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить 60 кредитів ЄКТС. 
Тижневе аудиторне навантаження здобувачів денної форми навчання (теоретична підготовка відповідно до графіку 
навчального процесу) І–ІІ курсу – не більше 20 год; кількість екзаменів кожної сесії не має перевищувати 4. 
Аудиторні навчальні заняття в ЗВО проводяться за академічними годинами парами, без перерви , тривалістю 80 хв. 
за графіком (п. 6.11 Правил внутрішнього розпорядку КНУБА https://cutt.ly/DVcI3OU  ). 
В КНУБА діє «Положення про електронний навчально-методичний комплекс дисциплін та використання 
технологій дистанційного навчання в навчальному процесі» - https://cutt.ly/gVcOeA8 . Організація навчального 
процесу згідно даного Положення сприяє оптимізації самостійної роботи студента і забезпечується застосуванням 
платформи МООDLE.

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

 «Положення про дуальну форму здобуття освіти в Київському національному університеті будівництва і 
архітектури» https://cutt.ly/JVcOsO0   регламентує організацію дуальної форми здобуття освіти в КНУБА; права та 
обов’язки учасників підготовки здобувачів освіти за дуальною формою; критерії досягнення очікуваних результатів 
для закладів освіти, здобувачів освіти та роботодавців тощо. 
Підготовка здобувачів за дуальною формою освіти не здійснюється в рамках ОПП «Товарознавство і комерційна 
діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», але проводяться зустрічі з керівництвом ТОВ 
«Епіцентр К» з метою обговорення довгострокового і взаємовигідного співробітництва у сфері науково-технічної 
діяльності, підготовки фахівців, практичного навчання, підвищення кваліфікації викладачів, інформаційно-
консультативної діяльності (протокол № 21 від 11.07.2022). 

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

https://vstup.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2022/08/%d0%9f%d0%9f-2022-%d0%bd%d0%b0-
%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82.pdf 

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

Правила прийому до КНУБА у 2022 році https://vstup.knuba.edu.ua/ukr/wp-
content/uploads/2022/08/%d0%9f%d0%9f-2022-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82.pdf  
передбачають конкурсний відбір осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за результатами: 
1) магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК);
2) фахового вступного випробування в КНУБА. 
Згідно з Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році будуть дійсними результати ЄВІ та 
ЄФВВ 2019-2021 років. Програми вступних фахових випробувань, перелік спеціальностей та освітніх програм, а 
також кількість бюджетних місць і вартість навчання  розміщуються на сайті приймальної комісії 
https://www.knuba.edu.ua/vstup/    .  
Положення про проведення вступних фахових випробувань на навчання з підготовки магістра на будівельно-
технологічному факультеті https://vstup.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2022/02/%d0%9f%d0%be%d0%bb.-
%d0%91%d0%a2%d0%a4-%d0%bc%d0%b0%d0%b3-22.pdf 
 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
https://vstup.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2022/02/076-%d0%bc%d0%b0%d0%b3-22.pdf 
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Правила прийому до КНУБА у 2022 році https://vstup.knuba.edu.ua/ukr/wp-
content/uploads/2022/08/%d0%9f%d0%9f-2022-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82.pdf   при 
прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є 
процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про 
освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. У розділі 14 наведено 
«Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства». Положення про організацію навчального 
процесу в КНУБА http://surl.li/dcfid  регламентує академічні права студентів (Розділ 10; п. 10.2. Відрахування, 
переривання навчання, поновлення і переведення студентів; п.10.3.5. Порядок визнання результатів програми 
академічної мобільності в КНУБА). Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників 
освітнього процесу КНУБА https://cutt.ly/dVc1Zyu  . Визнання результатів навчання за програмами академічної 
мобільності, аналіз обсягів навчального навантаження, їх відповідність навчальним планам покладається на 
деканати факультетів. Всі Положення КНУБА, в рамках яких здійснюється регулювання зазначених питань, є на 
сайті КНУБА https://www.knuba.edu.ua/information-and-documents/  .

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

Вказані правила на даній ОП не застосовувалися, оскільки не було таких випадків

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

Положенням про організацію навчального процесу в КНУБА (прот. №22 від 19.04.2019). http://surl.li/dcfid  , (п. 
12.1.4.) зазначено, що Університет запроваджує процеси та інструменти для збору і моніторингу інформації щодо 
прогресу здобувачів і вживає відповідні заходи на основі цієї інформації. Чесне визнання кваліфікацій вищої освіти, 
періодів навчання та попереднього навчання, включаючи визнання неформального та інформального навчання, є 
важливими складовими забезпечення прогресу здобувачів у навчанні, водночас сприяючи їх мобільності 
(Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті у КНУБА 
https://cutt.ly/SVc0S2O ) . Усі Положення КНУБА, в рамках яких здійснюється регулювання зазначених питань, є на 
сайті КНУБА https://www.knuba.edu.ua/information-and-documents/  . 

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

Вказані правила на даній ОП не застосовувалися, оскільки не було таких випадків

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

Відповідно до ЗУ «Про вищу освіту» та згідно п. 3.1 «Положення про організацію навчального процесу в КНУБА» 
(http://surl.li/dcfid ) освітній процес здійснюється за очною (денною) (особистісний контакт науково-педагогічного 
працівника і студентів), заочною (домінує самостійна робота здобувачів), заочною/дистанційною (застосовується on-
line і off-line комунікації здобувачів із науково-педагогічними працівниками на навчально-інформаційній 
платформі Moodle) та змішаною формами. Змішане навчання в університеті ґрунтується на поєднанні традиційного 
навчання з альтернативними формами взаємодії учасників навчального процесу або способів зарахування окремих 
освітніх компонентів (дисциплін, розділів дисциплін тощо). Необхідною умовою для впровадження змішаного 
навчання є наявність електронного навчально-методичного комплексу дисциплін або повний дистанційний курс, 
оформлений відповідно до вимог «Положення про дистанційне навчання» (згідно з наказом МОН № 466 від 
25.04.2013 р.) і «Положення про електронний навчально-методичний комплекс дисциплін та використання 
технологій дистанційного навчання в навчальному процесі» https://cutt.ly/qVc2EMA , інтегральною платформою 
для організації навчального процесу є дистанційний режим з використанням MS Teams http://www.knuba.edu.ua/

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?

Запровадження студентоцентрованого навчання та викладання через формування індивідуальної освітньої 
траєкторії здобувача регламентується Положенням про організацію навчального процесу в КНУБА 
(http://surl.li/dcfid ), Положенням про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в 
КНУБА (https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/09/polozh-rozrobka-osvit-prohram.pdf ), Положення про 
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організацію моніторінгу якості підготовки фахівців https://cutt.ly/fVc2HkL,  Положенням про організацію і 
проведення анкетування «Навчальний процес в КНУБА очима студентів» (https://cutt.ly/NVc2B5Y), Положенням 
про роботу студентського самоврядування у КНУБА (https://cutt.ly/1VIJLva ).
Можливість вільного вибору навчальних дисциплін із запропонованого каталогу (https://cutt.ly/GVc28fJ) відповідно 
до Положення про порядок вибору дисциплін здобувачами освіти КНУБА (https://cutt.ly/sVcIssI ), вибір 
індивідуальних завдань із окремих освітніх компонент, обрання керівника і тем курсових та атестаційних робіт, баз 
практик, свідчить про реалізацію студентоцентрованого підходу в освітньому процесі. 

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

«Положення про організацію навчального процесу в КНУБА» (http://surl.li/dcfid) та Етичний кодекс КНУБА 
(https://cutt.ly/GVc8eCQ ) гарантує учасникам освітнього процесу забезпечення академічної свободи, комфортного 
психологічного клімату в університеті, впровадження нових підходів до викладання та навчання. 
У НПП немає обмежень у виборі навчальних матеріалів, методів, формату викладу матеріалу («Положення про 
організацію навчального процесу в КНУБА» http://surl.li/dcfid ). Свобода навчання здобувачів, право здобувати 
знання відповідно до своїх потреб та інтелектуальних запитів, обирати форму навчання, навчальні дисципліни, 
висловлювати власну думку (Положення про організацію навчального процесу в КНУБА http://surl.li/dcfid ). Право 
на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами у КНУБА регламентовано Положенням про порядок вибору 
дисциплін здобувачами освіти КНУБА https://cutt.ly/sVcIssI , право на поєднання навчання в Університеті з 
навчанням на робочих місцях Положенням про дуальну форму здобуття освіти в КНУБА https://cutt.ly/JVcOsO0 , на 
визнання результатів навчання у неформальній освіті Положенням про порядок визнання результатів навчання 
отриманих у неформальній освіті у КНУБА https://cutt.ly/SVc0S2O, на академічну мобільність Положення про 
порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками https://cutt.ly/0Vc97E2 . Академічні свободи 
здобувачів в КНУБА захищає Освітянський Омбудсмен https://www.knuba.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/09/polozh-upovnovazh-prav-zdobuvach-osvitian-ombudsmena.pdf  .

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 *

Інформація щодо цілей, змісту, критеріїв оцінювання та очікуваних результатів навчання надається учасникам 
освітнього процесу в ОПП, навчальних робочих програмах дисциплін методичному забезпеченні, що 
відображається на офіційному сайті університету та сторінці кафедри. НПП надають інформацію здобувачам на 
початку кожного навчального року і кожного семестру. Робочі навчальні плани спеціальностей : 
http://mkr.knuba.edu.ua/workplan/speciality . 
Розклад занять на головній сторінці офіційного веб-сайту КНУБА: http://mkr.knuba.edu.ua/time-table/group?type=0 
Посилання на офіційний веб-сайт КНУБА (https://www.knuba.edu.ua/  ); на освітній сайт КНУБА (де розміщені усі 
навчальні робочі програми дисциплін): http://org2.knuba.edu.ua/course/index.php?categoryid=20&lang=ru;
 на електронну сторінку кафедри ТКДвБ https://www.knuba.edu.ua/kafedra-tovaroznavstva-ta-komercijno%d1%97-
diyalnosti-v-budivnictvi/  ; 
на сторінку будівельно-технологічного факультету https://www.knuba.edu.ua/faculties/btf/  ,
на сторінку кафедри ТКДвБ у Facebook: https://www.facebook.com/pg/tkd.knuba/posts/ ; 
на сторінку КНУБА в Facebook: https://www.facebook.com/knubaofficial/ ; 
на сторінку КНУБА в Іnstagram: https://www.instagram.com/ 

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

Здобувачі ОП мають право бути членами Наукової спілки студентів і брати участь в роботі молодіжної наукової ради 
КНУБА. Положення «Про наукову спілку студентів КНУБА» - затверджено рішенням Вченої ради 26.10.2018 р. 
(https://www.knuba.edu.ua/nasha-rada/ ). Положення «Про молодіжну наукову раду КНУБА» затверджено ректором 
(https://www.knuba.edu.ua/youth-scientific-council/molodizhna-naukova-rada/ ). Напрями наукової діяльності 
Молодіжної наукової ради https://www.knuba.edu.ua/nasha-rada/  .
У 2021 році здобувач ОП Раздорожна Д.Д. взяла участь ІІ Міжнародній науково-практичній конференції  
«Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу»  («Маркетингове дослідження ринку 
вапнякових матеріалів») https://www.knuba.edu.ua/naukova-diyalnist-kafedri-tkdvb/  .

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

Щорічне оновлення навчальних планів (НП), робочих програм дисциплін (РП), програм кваліфікаційних екзаменів 
та практик на кафедрі ТКДвБ відбувається з урахуванням найсучасніших наукових досягнень і сучасних практик у 
галузі.
НПП кафедри є постійними учасниками науково-практичних і науково - методичних конференцій, що проводяться 
як в Україні, так і за кордоном, метою яких є обмін досвідом і апробація результатів власних наукових досліджень 
(https://www.knuba.edu.ua/naukova-diyalnist-kafedri-tkdvb/ ). На кафедрі ТКДвБ щорічно проводиться Міжнародна 
науково-практична інтернет-конференція «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, 
напрямки розвитку», тематичні напрями роботи якої залучають до плідної співпраці науковців, здобувачів вищої 
освіти і представників бізнесу (https://www.knuba.edu.ua/naukova-diyalnist-kafedri-tkdvb/ ).
Результати проведених заходів обговорюються на практичних та семінарських заняттях, стають основою для 
підготовки до лекцій, а НПП додають у змістове наповнення курсів приклади сучасних надбань і тенденцій розвитку 
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у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Оновлення змісту навчальних дисциплін відбувається 
також на сайті Інтернет-підтримки освітнього процесу, створеного на платформі Moodle (http://org2.knuba.edu.ua/)
 До підготовки навчально-методичного забезпечення кафедрою ТКДвБ залучаються практичні працівники (голова 
Наглядової ради ТОВ «Фасад», яке виготовляє цілу низку будівельних товарів, Варшавець П.Г.; співавтор опорного 
конспекту лекцій і збірника тестових завдань з навчальної дисципліни «Маркетингова товарна політика» – 
директор ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» № 7 Шеремет М.М.). НПП кафедри поєднують викладання з практичною діяльністю: 
доцент кафедри Огороднік І.В.  - співвласник ТОВ «Кераммаркет». 

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

Нормативні документи, що стосуються інтернаціоналізації діяльності ЗВО  https://cutt.ly/YVc3lby . Дорожня карта 
реалізації інтернаціоналізації діяльності – у Стратегії інтернаціоналізації КНУБА на 2019-2024 рр. 
https://cutt.ly/xVc3TGJ . Навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із виконанням 
завдань, які стоять перед ЗВО у реалізації цієї стратегії. 2022 р. – Ляліна Н.П., Вотченікова О.В. та Юдічева О.П.  
взяли участь у Proceedings of the ХХVII International Scientific and Practical Conference «MULTIDISCIPLINARY 
ACADEMIC NOTES. THEORY, METHODOLOGY AND PRACTICE» (Prague, Czech Republic July 12 – 15, 2022), 
Вотченікова О.В. та Ляліна Н.П. взяли участь у  II International Scientific and Theoretical Conference «Current issues of 
science, prospects and challenges» (June 10, 2022. Sydney) та у ХХII International Scientific and Practical Conference 
«Multidisciplinary academic research, innovation and results», June 07 – 10, 2022, Prague, Czech Republic. Викладачі 
кафедри співпрацюють з Університетом економіки (м. Варна): 2020 р. - Захарченко П. В. член наукового комітету із 
організації і проведення круглих столів на базі цього університету. 
Спільні міжнародні проекти - http://old.knuba.edu.ua/?page_id=28382 .

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?

У межах навчальних дисциплін ОП використовують такі види контролю: вхідний, поточний, підсумковий 
(семестровий, підсумкова атестація), відстрочений (ректорський). Кваліфікаційна атестація випускників 
проводиться атестаційною екзаменаційною комісією після закінчення навчання відповідно до «Положення про 
порядок створення та організацію роботи атестаційної екзаменаційної комісії в КНУБА» https://cutt.ly/WVc4JZY. 
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень ЗВО гарантується 
публічним оприлюдненням відповідної інформації на сайті КНУБА, яка міститься в Положенні про організацію 
навчального процесу в КНУБА (http://surl.li/dcfid ), в Положенні про критерії оцінювання знань здобувачів освіти в 
КНУБА https://cutt.ly/TVvwvNy , в Положенні про організацію моніторингу https://cutt.ly/dVvwTQ2 . В університеті 
надано вільний доступ до усіх елементів навчально-методичного забезпечення дисциплін через акаунт в системі 
MOODLE http://org2.knuba/edu/ua/

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

Відповідно до «Положення про організацію навчального процесу в КНУБА» – наказ ректора № 217 від «07» травня 
2019 р. (http://surl.li/dcfid) (Розділ 5. Організація контролю та якості навчання), а також у «Положенні про критерії 
оцінювання знань здобувачів освіти в КНУБА» (Розділі 4. Види контролю та критерії оцінювання знань; табл. 4.2.1 
Загальні критерії поточного оцінювання здобувачів; Розділі 5. Критерії оцінювання курсового проекту/роботи; 
Додатку 4. Таблиці відповідності результатів контролю знань здобувачів за різними шкалами і загальні критерії 
оцінювання знань здобувачів під час семестрового контролю; Додатку 5. Рекомендовані критерії оцінювання 
курсової роботи) https://cutt.ly/TVvwvNy   і в Положенні про організацію практик студентів КНУБА (Розділ 7. 
Підсумки практики. Оцінка результатів практики) - https://cutt.ly/JVcIOU5 забезпечується чіткість та зрозуілість 
форм контролю.
Екзаменаційні білети чи запитання до заліку відповідають наступним вимогам: забезпечувати перевірку здатності 
здобувачів вищої освіти використовувати набуті теоретичні знання для вирішення практично спрямованих завдань; 
складність завдань для екзамену повинна давати можливість глибоко та повно розкрити зміст усіх питань; під час 
формулювання завдань (питань) необхідно використовувати терміни, назви, позначення, що були використані при 
викладанні навчальної дисципліни.
Критерії оцінювання досягнень з певної дисципліни вказані у навчальній робочій програмі  і оприлюднюються 
здобувачам на першому занятті.

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

Форми контрольних заходів визначаються і відображаються в навчальних планах, робочих навчальних планах та 
робочих навчальних програмах дисциплін (сілабусах), які протягом навчального року представлені для 
ознайомлення на сайті університету.  Інформація про форми контрольних заходів (поточний, семестровий 
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контроль) та критерії оцінювання доводиться до здобувачів вищої освіти кожного семестру на початку вивчення 
нової дисципліни кожним викладачем (як правило, провідним лектором) на першому аудиторному занятті з 
дисципліни. 
На сайті університету у відкритому доступі знаходиться розклад атестаційних тижнів (сесій): 
http://mkr/knuba/edu/ua. НРП навчальних дисциплін знаходиться на кафедрі та Moodle: 
http://org2.knuba.edu.ua/course/index.php?categoryid=20&lang=ru. 
Атестація здобувачі ступеня магістра, як завершальна форма контрольного заходу, здійснюється екзаменаційною 
комісією, до складу яких включаються представники роботодавців та їх об’єднань, відповідно «Положення про 
порядок створення та організацію роботи атестаційної екзаменаційної комісії в КНУБА»  https://cutt.ly/WVc4JZY.
«Положення про атестаційну випускну роботу на здобуття освітнього ступеня магістра»  https://cutt.ly/3VveaGF з 
доповненнями від 21.04.2020 р.  https://cutt.ly/kVveljx. Методичні вказівки до написання, оформлення та захисту АР 
за освітнім ступенем «магістр» для здобувачів вищої освіти спеціальності 076  http://www.knuba.edu.ua/?
page_id=82263
 

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

Форма атестації здобувачів вищої освіти – публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної роботи – відповідає 
вимогам стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», затвердженого та введеного в дію наказом 
Міністерства освіти і України від 10.07.2019 р. № 961.
Кваліфікаційна робота магістра перевіряється на плагіат згідно «Положенню про заходи щодо підтримки 
академічної доброчесності КНУБА» затверджено наказом ректора № 180 від «21» квітня 2020 р. 
https://cutt.ly/oVveWpq  за допомогою сервісу перевірки текстів на ознаки плагіату.

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 навчального процесу в 
КНУБА» http://surl.li/dcfid , «Положенням про організацію моніторингу якості підготовки фахівців» 
https://cutt.ly/IVveHSo , «Положенням про проведення ректорських контрольних робіт» https://cutt.ly/YVveCE3  , 
які оприлюднені на сайті КНУБА.
Вони містять процедури проведення контрольних заходів, а також умови та строки повторної перездачі та 
оскарження результатів. 
Рекомендації щодо підготовки до поточного, семестрового контролю та атестації як найважливіших форм 
контрольних заходів, представлені у відповідному методичному забезпеченні кожної дисципліни, яке доступне на 
сайті кафедри ТКД та Moodle за посиланням: http://org2.knuba.edu.ua/course/index.php?categoryid=20&lang=ru. 

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 забезпечується рівними умовами для всіх здобувачів, відкритістю інформації та єдиними критеріями 
оцінювання. Екзаменатор проводить екзамен тільки за білетами, що затверджені (для об’єктивнішої оцінки 
екзаменатор має право ставити додаткові запитання у межах навчальної програми) згідно з Положенням про 
критерії оцінювання знань здобувачів https://cutt.ly/TVvwvNy . 
За усної форми екзаменатор оголошує оцінку після закінчення опитування; за письмової не пізніше наступного дня. 
Для об’єктивності використовують: таблиці відповідності результатів контролю знань здобувачів за різними 
шкалами і загальні критерії оцінювання знань здобувачів під час семестрового контролю (Дод. 4). 
Процедура вирішення конфліктних ситуацій - у «Положенні про політику та процедури врегулювання конфліктних 
ситуацій» https://cutt.ly/BVvrqBp . Процедура подання апеляцій – у «Положенні про апеляцію результатів 
підсумкового контролю знань здобувачів освіти КНУБА» https://cutt.ly/YVvrufg . У врегулюванні конфліктів беруть 
участь представники студентського самоврядування п. 3.2.2 Статуту ГО «РСС КНУБА» https://cutt.ly/1VIJLva  і 
Освітянський омбудсмен https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/09/polozh-upovnovazh-prav-zdobuvach-
osvitian-ombudsmena.pdf  .
Під час навчання здобувачів вищої освіти за ОПП спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» конфліктних ситуацій, пов’язаних з необ’єктивністю екзаменаторів, не виникало.

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

Згідно з  Положенням про організацію навчального процесу в КНУБА  http://surl.li/dcfid , здобувачам надається 
право повторного проходження контрольних заходів протягом двох тижнів після завершення поточної заліково-
екзаменаційної сесії. 
Дозвіл на повторне складання семестрового екзамену надає декан на підставі заяви здобувача вищої освіти за 
погодженням із завідувачем відповідної кафедри. 
Здобувачі вищої освіти, які за результатами вивчення дисципліни отримали незадовільну оцінку, повинні виконати 
додаткові індивідуальні завдання для підвищення рівня своїх знань і повторно перескласти семестровий контроль. 
Особливості та етапи повторного проходження контрольних заходів детально розписані у розділі 3. Ліквідація 
академічної заборгованості регулюється Положенням про критерії оцінювання знань здобувачів освіти в КНУБА  
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https://cutt.ly/TVvwvNy .

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

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів урегульовують згідно з 
«Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів освіти КНУБА 
https://cutt.ly/YVvrufg , Положенням про критерії оцінювання знань здобувачів освіти в КНУБА  
https://cutt.ly/TVvwvNy ,  Положенням про організацію навчального процесу в КНУБА  http://surl.li/dcfid . Заява 
здобувача на апеляцію надається декану факультету, на якому навчається здобувач, у письмовій формі, за зразком в 
день оголошення результатів підсумкового оцінювання або на наступний день. Декан організовує розгляд 
результату оцінювання знань здобувача за участі викладача, який проводив оцінювання роботи, та завідувача 
відповідної кафедри, з наданням здобувачу роз’яснень щодо критеріїв оцінювання та обґрунтуванням виставленої 
оцінки. У випадку незадоволення здобувача наданими поясненнями, заява візується деканом і передається Голові 
або секретарю Апеляційної комісії. Заява реєструється в обліковому журналі. Апеляційна комісія створюється 
наказом ректора на один навчальний рік. До складу апеляційної комісії входять, як правило, 7 осіб, обов’язково 
представник ради студентського самоврядування.
Під час навчання здобувачів вищої освіти за ОПП спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» конфліктних ситуацій, пов’язаних з необ’єктивністю екзаменаторів, не виникало, тобто практики 
оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів відсутні.

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

Академічна доброчесність є одним із етичних принципів, що покладені в основу Етичного кодексу КНУБА (п. 2); 
кожен член університетської спільноти має утримуватись від списування, плагіату, фальсифікації та/або допомоги 
іншим у таких діях, коректно цитувати й наводити джерела інформації, яка використовується в науково-освітній 
діяльності (п. 3) https://cutt.ly/GVc8eCQ .
«Положення про заходи щодо підтримки академічної доброчесності КНУБА» https://cutt.ly/ZVvtTRV містить 
процедури дотримання академічної доброчесності: перелік заходів, критерії оцінки оригінальності творів, 
академічну відповідальність, заходи щодо виявлення і попередження плагіату (компіляції). Порядок розгляду факту 
плагіату та застосування дисциплінарних стягнень розглядається в «Положенні про заходи щодо запобігання 
академічного плагіату в КНУБА»  https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/09/polozh-zakhody-zapobih-
akadem-plahiatu.pdf  . Перевірка рукописів на плагіат передбачена «Положенням про публікацію електронних 
навчально-методичних видань в КНУБА», що видається редакційно-видавничим відділом КНУБА  
https://cutt.ly/7VvtFTD.

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

У тих навчальних дисциплінах, які передбачають виконання здобувачами письмових аналітичних робіт, зокрема 
курсових робіт, виділяється окремий час на ретельне пояснення детальних вимог до передбаченої роботи. Перед 
виконанням атестаційної роботи здобувачам роз’яснюються всі вимоги щодо написання роботи та перевірки на 
плагіат. При цьому НПП опираються на засади і інструменти протидії, що наведені у «Положенні про заходи щодо 
підтримки академічної доброчесності КНУБА» https://cutt.ly/ZVvtTRV. Для технічної реалізації перевірки 
атестаційних робіт здобувачів освітніх та наукових ступенів, навчально-методичних видань університет укладає 
договори з розробниками програмного забезпечення. До основних програмних продуктів, які використовуються для 
перевірки робіт на наявність плагіату у КНУБА є: StrikePlagiarism.com (ТОВ «Плагіат»), Unicheck.com (ТОВ 
«Антиплагіат»), Anti-Plagiarism.

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

Матеріали наукових робіт здобувачів вищої освіти (тези, статті, наукові публікації, курсові та магістерські випускні 
роботи) обговорюються на засіданнях кафедри та міжкафедральних семінарах для запобігання дублювання їх назв 
та визначення їх відповідності напрямку наукових досліджень кафедри, паспорту спеціальності.
При викладанні дисциплін згідно затверджених навчальних робочих програм до відома студентів доводяться 
встановлені вимоги нормативно-правових актів про академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти та 
відповідальність їх в разі недотримання вимог.
КНУБА популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОПП через оприлюднення Положення 
про заходи щодо підтримки академічної доброчесності КНУБА затверджено наказом ректора № 180 від «21» квітня 
2020 р. https://cutt.ly/ZVvtTRV , нормативних документів, що регулюють цей аспект. 

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

Науковий керівник, який виявив академічний плагіат (компіляцію) у певній роботі попереджає про це автора, а у 
разі його не згоди – інформує службовою запискою завідувача  кафедри. В разі перевищення встановленого 
навчально-методичним відділом мінімального відсотка плагіату (20%), робота направляється на розгляд 
експертною комісією, яка виносить остаточне рішення про можливість зарахування роботи до захисту.
Процедура подання, розгляду питання про порушення академічної доброчесності розглядається в п. 8 Положенні 
про заходи щодо підтримки академічної доброчесності КНУБА https://cutt.ly/ZVvtTRV.
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6. Людські ресурси

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

Конкурсний відбір відбувається відкрито і прозоро шляхом оголошення конкурсу. Заяви про участь у конкурсі 
мають право подавати особи, які мають науковий ступінь та /або вчене звання, а також особи, які мають ступінь 
магістра (спеціаліста), і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають чинним вимогам до НПП і 
умовам оголошеного конкурсу (п. 1.8 «Положення про обрання та прийняття на роботу НПП КНУБА»  
https://cutt.ly/PVvupbx . З метою оцінювання професійного рівня претендентів, розглядається список наукових та 
навчально-методичних праць (особлива увага звертається на наявність публікацій у виданнях, що входять до 
наукометричних базах даних; фахових і закордонних виданнях, на наявність підручників, навчальних посібників, 
патентів) та звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку та профорієнтаційну роботу за 
попередній період. Враховують вільне володіння державною мовою та іноземною мовами, підвищення кваліфікації 
за останні 5 років та рецензію-відгук на відкриту лекцію, проведену за рішенням кафедри відповідно до 
«Положення про порядок організації та проведення відкритих занять в університеті» https://cutt.ly/JVvukzi . 
Проведення оцінювання професійного рівня відбувається шляхом таємного голосування на засіданнях кафедрі. 

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

ЗВО залучає роботодавців до участі в освітньому процесі під час Форумів роботодавців  
https://www.knuba.edu.ua/galereya/ ; «Ярмарок вакансій»; Днів відкритих дверей. Роботодавці: забезпечують 
проходження практик для здобувачів ОП, організовують тренінги і навчання у бізнес-школі (ТОВ «Епіцентр К»); 
проводять інтерактивні ігри (ПБК «Ковальська»); запрошують на виставки і тренінги («АГРОМАТ»); проводять 
екскурсії на виробничих підприємствах («КНАУФ», «ДБК-4», ПБК «Ковальська», ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «Фасад», 
«АГРОМАТ»). Події висвітлюються на сторінці кафедри ТКДвБ в Facebook: https://www.facebook.com/tkd.knuba . 
Кафедра запрошує роботодавців для участі в роботі екзаменаційних комісій для атестації здобувачів вищої освіти. В 
обговоренні змісту ОП та навчального плану брали участь: директор ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» № 7 Шеремет М.М., ТОВ 
«ФАСАД» Варшавець П.Г.,  Державна архітектурно-будівельна інспекція Дюжилова Н.О.  Робочу групу з підготовки 
пропозицій щодо удосконалення змісту проєкту ОП очолював директор ТОВ «Фасад» Варшавець П.Г.. Кафедра 
ТКДвБ залучає роботодавців до підготовки навчально-методичного забезпечення, написання статей, монографій, 
тез, організації науково-практичної конференції.

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

Професіоналами-практиками і експертами галузі на кафедрі ТКДвБ є НПП: доц., к.т.н. Огороднік І.В. (співвласник 
ТОВ «Кераммаркет»; керівник Науково-дослідного центру технології кераміки ТОВ «Фірма Порцекс-ВРБТ»). Досвід 
практичної роботи мають: зав. кафедри, проф., к.т.н. Захарченко П.В. (начальник управління, головний технолог, 
заступник голови Державної корпорації «Укрбудматеріали»); доц., к.т.н. Даценко Б.М. (керівник лабораторії в 
Науково-дослідному інституті будівельних матеріалів та виробів); доц., д.ек.н Дименко Р.А. (головний спеціаліст 
відділу аналітичної інформаційної роботи та прогнозування дорадчого органу при Президентові України 
Національної служби посередництва і примирення); доц., к.ек.н. Вотченікова О.В. (менеджер з маркетингу); доц. 
к.ек.н Романеко О.В. (економіст, приватний підприємець; головний бухгалтер; фінансист; начальник відділу 
фінансів та управлінського обліку). 
У 2021 р. ТОВ «Епіцентр К» разом з НПП кафедри ТКДвБ започаткувало проведення освітнього онлайн-марафону, в 
якому здобувачі ОП беруть он-лайн участь на платформі Zoom в інтерактивних вебінарах (бізнес-кейси) від кращих 
фахівців з розвитку персоналу ТОВ «Епіцентр К». 

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

КНУБА має План-графік підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів КНУБА на 2017-2022 н.р. 
https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/09/plan-pidvyschennia-kvalifikatsii-NPP-2017-2022.pdf , зокрема і 
викладачів ОП, складений відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників КНУБА» https://cutt.ly/dVvunwL . Рекомендації, наведені у «Положенні про порядок організації та 
проведення відкритих занять в університеті» https://cutt.ly/bVvo88m , забезпечують НПП знаннями сучасних 
методик планування, організації, проведення різних видів занять і спрямовують на безперервний професійний 
розвиток. Відповідно до «Положення про планування та щорічне оцінювання роботи науково-педагогічних 
працівників КНУБА» https://cutt.ly/HVvpojm складається Рейтинг кращих НПП Університету 
https://cutt.ly/iVvphMe   (2021-2022 р. до 100 кращих НПП ЗВО увійшли викладачі кафедри ТКДвБ – проф. 
Самойленко А.А., проф. Ляліна Н.П., доц. Юдічева О.П., Вотченікова О.В., Алавердян Л.М.), які отримують 
матеріальне заохочення. 
КНУБА підтримує стажування викладачів ОП за кордоном: 2019 р. доц. Романенко О.В. (Cracow University of 
Economics (Poland); програма «New and innovative teaching methods»; 2020 р. доц. Дименко Р.А. (WYZSZA SZKOLA 
BYZNESU NATIONAL LOUIS UNIVERSITY (Poland), 2021 р. проф. Ляліна Н.П. м. Забже, Польща.

Сторінка 14



Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

За вагомі досягнення до НПП в КНУБА застосовують моральні та матеріальні стимули: преміювання, встановлення 
надбавок, доплат; оголошення подяки; нагородження цінними подарунками; занесення прізвища у «Книгу Пошани 
Університету». НПП представляються до державних нагород, присвоєння почесних звань, відзначення державними 
преміями, знаками, грамотами, грошовими преміями (п.7. «Правил внутрішнього розпорядку КНУБА»  
https://cutt.ly/DVcI3OU  . Сучасні методики проведення занять та критерії для їх оцінювання містить «Положення 
про порядок організації та проведення відкритих занять в університеті»  https://cutt.ly/bVvo88m  .

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?

Бібліотечний фонд: загальна площа 2389,9 м2, читальних залів 9 (площа 871 м2, 561 посадкових місць). 
Примірників 1043584 (навчальної літератури 621934, наукової 376765). Електронний каталог 215838 записи 
https://library.knuba.edu.ua/ . Більша частина занять здобувачів ОП проводиться в аудиторіях факультету 
https://www.knuba.edu.ua/faculties/btf/  . 
Спортивно-масова робота в КНУБА розподіляється на два основні напрямки: заняття фізичним вихованням згідно 
до навчальної програми та занять спортом. На території  КНУБА розташований сучасний спортивний коплекс, що 
дає можливість здобувачам займатися різними видами спорту https://www.knuba.edu.ua/sport/ .
Кафедрі ТКДвБ підпорядковані 4 навчальні аудиторії (160 посадочних місць, площа 141 м2), у яких зроблено ремонт 
коштом кафедри; 4 навчальні лабораторії (120 посадочних місць, площа 158,5 м2); науково-дослідна лабораторія 
площею 35,4 м2, та лабораторія торговельного підприємництва (комп’ютерний клас) площею 40 м2 (12 місць, 
обладнаних комп’ютерами та з’єднаних в загальну мережу, що дозволяє проводити комп’ютерне тестування 
здобувачів за більш ніж 20 дисциплінами). 1 навчальна аудиторія і 2 лабораторії обладнані стаціонарними 
медіапроекторами, ще 1 медіапроектор на технічному обслуговуванні. На кафедрі є 2 переносних медіапроектори та 
4 ноутбуки. 
Навчальний процес має повне навчально-методичне забезпечення усіх видів занять здобувачів ОП з усіх 
навчальних дисциплін. 

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?

Проведення анкетування здобувачів ОП проводить відділ моніторингу якості підготовки фахівців ЗВО відповідно до 
«Положення про організацію моніторингу якості підготовки фахівців КНУБА» https://cutt.ly/LVm6dQq   і 
«Положення про організацію і проведення анкетування «Навчальний процес в КНУБА очима студентів» 
https://cutt.ly/EVmbjPW . Мета проведення анкетування з’ясуванні рівня обізнаності здобувачів зі змістом ОП та 
переліком обов'язкових дисциплін, розуміння  специфіки майбутньої спеціальності та фахових компетентностей, 
участі здобувачів у перегляді ОП. Анкета «Навчальний процес в КНУБА очима здобувачів вищої освіти» оцінює 
роботу викладачів https://cutt.ly/EVmbjPW . Пропозиції здобувачів ОП були враховані під час її розробки.

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

Згідно з «Положенням про організацію навчального процесу в КНУБА» http://surl.li/dcfid , «Правилами 
внутрішнього розпорядку в КНУБА» https://cutt.ly/mVQeR2C , «Правила поведінки здобувача освіти у КНУБА» 
https://cutt.ly/YVQePHp здобувачі вищої освіти мають право на безпечні умови навчання, праці та побуту і захист від 
будь яких форм експлуатації, фізичного і психічного насильства. Етичні стандарти сформульовані в Етичному 
кодексі https://cutt.ly/ZVQeJEA . За морально-психологічний клімат в групах несуть відповідальність наставники – 
«Положення про кураторів академічних груп КНУБА» https://cutt.ly/5VQeNdy . Рада студентського самоврядування 
КНУБА («Положення про роботу студентського самоврядування» https://cutt.ly/1VIJLva), співпрацює у напрямку 
забезпечення безпечного освітнього середовища із первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і 
докторантів,  Освітянським омбудсменом (Положення про освітянського омбудсмена КНУБА 
https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/09/polozh-upovnovazh-prav-zdobuvach-osvitian-ombudsmena.pdf 
) та службою  психологічної підтримки https://www.knuba.edu.ua/psychologist/ . Конфліктні ситуації регулюються 
Положенням про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій https://cutt.ly/LVQe3g4 та Планом 
заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу https://cutt.ly/8VQrwye . 

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?

КНУБА забезпечує oсвітньою, сoціальною, інфoрмаційною та кoнсультативною підтримкою  здoбувачів OПП 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Первинну підтримку здобувачам вищої освіти ЗВО з усьoгo кoла 
питань надають декан факультету, заступник декана з виховної роботи, а також куратори (наставники) академічних 
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груп, на яких переважно і покладається завдання щодо створення морально-психологічних і організаційних умов 
для саморозвитку особи, виховання культурних, політично зрілих, висококваліфікованих фахівців з урахуванням їх 
індивідуальних схильностей, психофізичних і інтелектуальних здібностей (Положення про кураторів академічних 
груп КНУБА https://cutt.ly/5VQeNdy). Кoмунікація викладачів із здoбувачами OПП «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» здійснюється безпoсередньo під час лекцій, практичних занять, кoнсультацій тoщo. 
Інфoрмаційну, сoціальну та oрганізаційну підтримку здобувачам забезпечує Громадська організація Рада 
студентського самоврядування КНУБА (https://www.knuba.edu.ua/student-government-council/ ), надаючи 
мoжливість дoлучатися дo сoціальнoї діяльнoсті, oрганізації різнoманітних кoмунікативних активнoстей (квести, 
кoнцерти, прoфесійні турніри та кoнкурси тoщo). Для кoнсультативнoї підтримки здoбувачів дoлучаються 
випускники минулих рoків, щo діляться власним дoсвідoм рoбoти в галузі. 
Кожен здобувач КНУБА, який підпадає під пільгову категорію, має право на знижку або безкоштовне проживання в 
гуртожитках КНУБА. Освітянський омбудсмен КНУБА https://www.knuba.edu.ua/?page_id=65102 , надає 
інформаційну та консультативну допомогу, підтримує здобувачів і допомагає у вирішенні різних питань, пов’язаних 
з навчанням у ЗВО та проживанням у гуртожитках. У КНУБА працює психолог – Бєлозьорова О.В. 
https://www.knuba.edu.ua/psychologist/. ЗВО забезпечує соціальну стипендіальну підтримку здобувачів ЗВО 
відповідно до «Положення про призначення і виплату стипендій в КНУБА» https://cutt.ly/pVQrfTu , Тимчасового 
порядку формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій в КНУБА 
https://cutt.ly/eVQrzA5 та Критеріїв нарахування додаткових балів до рейтингу студентів https://cutt.ly/oVQrQid. Від 
здобувачів ОП не було нарікань на недостатній рівень підтримки у ЗВО.

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)

Університет інформує про права на освіту осіб з особливими освітніми потребами через кураторів академічних груп 
та наставників шляхом приділення особливої увагу студентам сиротам, інвалідам, постраждалим внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС, малозабезпеченим, з неповних сімей, сімей учасників АТО та особам, переселеним із зони 
військового конфлікту. 
Згідно з п. 6.3 «Положення про організацію навчального процесу в КНУБА» http://surl.li/dcfid студенти КНУБА 
мають право на безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням 
технологій, у яких враховано обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими 
освітніми потребами). За Наказом ректора КНУБА від 15.06.2018 № 254 призначено осіб, відповідальних за супровід 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (додаток 1) і затверджено Порядок супроводу (надання 
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у КНУБА. В університеті забезпечено 
доступність до навчальних приміщень маломобільним групам населення за рахунок наявності 5 ліфтів. На ОП не 
навчалися особи з особливими освітніми потребам.

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?

У КНУБА впроваджено чітку та зрoзумілу пoлітику і прoцедуру вирішення кoнфліктних ситуацій, які є дoступними 
для всіх учасників oсвітньoгo прoцесу та яких пoслідoвнo дoтримуються під час реалізації OПП «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Oсвітня діяльність університету базується на принципах дoтримання 
демoкратичних ціннoстей свoбoди, справедливoсті, рівнoсті прав і мoжливoстей, інклюзивнoсті, тoлерантнoсті, 
недискримінації, відкритoсті та прoзoрoсті.  В університеті встановлені у відкритих місцях (фойє Головного корпусу 
КНУБА) «скриньки довіри» для звернення або скарг здобувачів вищої освіти до адміністрації ЗВО.
Урегулювання кoнфлікту інтересів у КНУБА здійснюється відпoвіднo дo Закoну України «Прo запoбігання кoрупції» 
та «Антикoрупційнoї прoграми КНУБА» . Рoзгляд звернень, скарг і заяв, щo надхoдять дo КНУБА, відбувається 
відпoвіднo дo Закoну України «Прo дoступ дo публічнoї інфoрмації», Закoну України «Прo звернення грoмадян». 
Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій в ЗВО регламентуються: «Положенням про політику та 
процедури врегулювання конфліктних ситуацій» https://cutt.ly/hVQrFol (прописано правовий статус Комісії з 
врегулювання конфліктних ситуацій і процедури врегулювання конфліктів) та Етичним кодексом КНУБА (Розділ 5 
Шляхи уникнення порушень етичних стандартів внаслідок конфлікту інтересів; п.6.3 розв’язання етичних 
конфліктів, п.6.4 робота комісії з етики) https://cutt.ly/lVQrXRV .
Захист прав  та інтересів ЗВО здійснює Освітянський омбудсмен, діяльність  якого  направлена на захист прав та 
академічних свобод здобувачів вищої освіти університету і  регламенована положенням КНУБА про про 
Уповноваженого з прав здобувачів вищої освіти – Освітянського омбудсмена (https://www.knuba.edu.ua/?
page_id=65102).
Під час реалізації ОП конфліктних ситуацій не було.

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

Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП визначена  Настановою системи 
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менеджменту якості ЗВО,  Положенням про організацію навчального процесу (http://surl.li/dcfid ), Положенням про 
розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КНУБА (https://www.knuba.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/09/polozh-rozrobka-osvit-prohram.pdf ). Документи знаходяться у вільному доступі за 
посиланням - https://www.knuba.edu.ua/information-and-documents/ .

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

Моніторинг та удосконалення ОП відбувається з метою забезпечення відповідності встановленим цілям діяльності, 
а також потребам здобувачів вищої освіти та суспільства в цілому. В результаті такого перегляду за необхідності 
відбувається оновлення програм та освітніх компонентів робочих програм, практик і, в цілому, вдосконалення ОП. 
Про будь-які дії, заплановані або вжиті як результат удосконалення, інформуються всі зацікавлені сторони.
ОП розробляється науково-методичною комісією спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність». Для обговорення змістовної складової запрошуються зовнішні стейкхолдери, які надають відгуки. ОП 
обговорюється і схвалюється на засідання кафедри ТКДвБ і науково-методичної комісії факультету. Затверджується 
ОП Вченою радою КНУБА. На основі затвердженої ОП складається навчальний план. Перегляд ОП здійснюється 
щорічно, за потреби до ОП вносяться зміни. Останній перегляд із внесенням змін щодо опису знань, умінь, 
комунікації, відповідальності та автономії до ОП було внесено та затверджено Вченою радою КНУБА 20.12.2021 р. 
(протокол №46). Керівником робочої групи призначається гарант ОП ( наказ №59 від 25.02.2021 р. 
https://drive.google.com/file/d/1dQJTJdLlK9oKPCfRS1zuKzFjTZZfSb5P/view ), який у своїх повноваженнях керується 
вимогами Положення про організацію навчального процесу (http://surl.li/dcfid )  та несе відповідальність за якість 
ОП. До складу робочої групи включаються провідні фахівці закладу, фахівці, практики. Контроль за наявністю та 
своєчасним оновленням освітньої програми покладено на науково-методичну комісію спеціальності та навчально-
методичний відділ КНУБА.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти мають можливість надавати свої пропозиції щодо змісту проекту освітньої програми. Також, 
їх позиція фіксується під час проведення опитувань, спілкування з науковими керівниками: анкета «Навчальний 
процес в КНУБА очима студента» https://cutt.ly/EVmbjPW . До складу робочої груп з обговорення проєкту ОП 
входили здобувачі – студенти денної та заочної форм навчання (Сауляк О. та Зеленська А.).
Останній перегляд ОП відбувся 08 грудня 2021 року (протокол №10 засідання кафедри  товарознавства та 
комерційної діяльності в будівництві) щодо відповідності критеріям оцінювання якості освітньої програми. 

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

Представники студентського самоврядування входять до складу Вченої ради КНУБА, яка затверджує ОП , і можуть 
брати участь у процедурі її обговорення і затвердження. Голова Ради студентського самоврядування будівельно-
технологічного факультету входить до складу Вченої ради факультету і запрошується на засідання науково-
методичних рад для обговорення ОП. 30.05.2022 року на засідання Вченої ради КНУБА Центром забезпечення 
якості освіти розглядалося питання про розробку та впровадження новітніх методів організації навчання 
викладачами КНУБА https://www.knuba.edu.ua/kruglij-stil-modernizaciya-osvitnix-program/ . Серед запрошених: 
представники самоврядування.

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

Залучення роботодавців до атестації здобувачів вищої освіти через їхню присутність (або  головування) на 
передзахисті  випускних робіт, на якому, в цілому, відбувається всебічне та неформальне обговорення досягнутих 
результатів за програмою, розробляються пропозиції для групи забезпечення спеціальності щодо вдосконалення 
освітніх компонентів.
30 січня 2019 р. круглий стіл «Пріоритетні напрямки вдосконалення підготовки висококваліфікованих кадрів для 
будівельної галузі», де оговорювалися зміни у освітніх програмах та актуальні питання підготовки сучасних кадрів 
Запрошені директори та керівники HR-відділів провідних компаній будівельного ринку 
https://www.knuba.edu.ua/galereya/ . 26 лютого 2020 року круглий стіл «Модернізація освітніх програм» за участі 
стейкхолдерів https://www.knuba.edu.ua/kruglij-stil-modernizaciya-osvitnix-program/ . У засіданнях кафедри ТКДвБ, 
присвячених перегляду ОП, беруть участь генеральний директор ПТК ТОВ «Агромат» С.В. Войтенко, генеральний 
директор ТОВ «Фасад» П.Г. Варшавець, Голова архітектурно-будівельної інспекції Н.О. Дюжилова. Обговорення 
досягнутих результатів за програмою відбувається за результатами  захисту атестаційної роботи (де головують 
представники роботодавців). Роботодавці беруть участь в організації підвищення кваліфікації НПП кафедри, під час 
якого фіксуються пропозиції і побажання щодо удосконалення ОП.

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

Створенням інформаційної бази даних випускників ЗВО, забезпеченням зв’язків з ними, а також проведенням 
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опитування, анкетування, здійсненням заходів щодо залучення випускників КНУБА до добровільної участі в 
реалізації проєктів та програм розвитку займається Громадська організація «Асоціація випускників і друзів 
Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА-КІБІ)»  
https://www.knuba.edu.ua/asociaciya-vipusknikiv/ . Інформацію щодо славних випускників будівельно-
технологічного факультету https://www.knuba.edu.ua/faculties/btf/# та видатних постатей 
https://www.knuba.edu.ua/faculties/btf/#  систематизує заступник декана з виховної роботи. Інформацію щодо 
траєкторій працевлаштування випускників ОП збирає і враховує відповідальна особа кафедри ТКДвБ 
https://www.knuba.edu.ua/ii-riven-vishho%d1%97-osviti/ .

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?

Університет формує політику щодо забезпечення якості, яка є публічною і становить частину його стратегічного 
менеджменту. Внутрішні стейкхолдери розробляють і втілюють цю політику через відповідні структури і процеси, 
залучаючи до цього зовнішніх стейкхолдерів з метою створення системи забезпечення якості, що формує цикл 
безперервного вдосконалення і підтримує розвиток культури якості, в якій усі внутрішні стейкхолдери беруть на 
себе відповідальність за якість і залучені до забезпечення якості на всіх рівнях закладу. Київський національний 
університет будівництва і архітектури пройшов незалежний зовнішній аудит, проведений офіційним представником 
DQSGroup в Україні, який підтвердив, що система менеджменту якості КНУБА відповідає вимогам міжнародного 
стандарту ISO 9001:2015. У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності з 
реалізації ОП були виявлені недоліки – недостатньо використовувалися можливості нових он-лайн платформ (MS 
Teams, Zoom тощо). Недоліки було усунено.

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 попередньої акредитації ОП 2020 року було виявлено недоліки, які враховано при розробці та 
удосконалено ОП 2022 року, а саме:
1. Виділено в окремі освітні компоненти  дисципліни ОК 4 «Комерційна логістика» та ОК 3 «Електронна комерція»;
2. Виділено в окремі освітні компоненти дисципліни ОК 6 «Міжнародне технічне регулювання» та ОК «Міжнародна 
торгівля».
3. Враховуючи побажання здобувачів та вимоги Стандарту ВО спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність, ОК «Міжнародна торгівля» було замінено на ОК 7 «Міжнародна та біржова торгівля».
4. Для забезпечення фахових компетентностей та результатів навчання в перелік обов’язкових освітніх компонентів 
введено наступні дисципліни: ОК 10 «Стратегічне управління», ОК 9 «Категорійний менеджмент», ОК 8 
«Товарознавство інноваційних будівельних матеріалів». 
5. Для забезпечення основного фокусу ОП - формуванні знань та вмінь до експертних досліджень, оціночної 
діяльності та управління конкурентоспроможністю товарів і підприємств у будівельній галузі – введено дисципліни 
галузевого спрямування: ОК 8 «Товарознавство інноваційних будівельних матеріалів», ОК «Товарознавча 
експертиза будівельних товарів».

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

ОП розробляється науково-методичною комісією спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» з урахуванням пропозицій НПП, які проводять підготовку здобувачів за даною ОП, та здобувачів. 
Побажання здобувачів за допомогою анкетування виявляє Відділ моніторингу якості підготовки фахівців відповідно 
до Положення про організацію і проведення анкетування «Навчальний процес в КНУБА очима студентів» 
https://cutt.ly/EVmbjPW. Результати проведеного анкетування передають на кафедру розробникам ОП. Обговорення 
підготовленої ОП відбувається спочатку на засіданні кафедри; далі - під час засідання науково-методичної ради 
факультету із запрошенням Голови ради студентського самоврядування. За позитивного рішення ОП виноситься на 
Вчену раду Університету на затвердження. Контроль за наявність та своєчасним оновленням ОП здійснює науково-
методична комісія спеціальності, навчально-методичний відділ ЗВО у співпраці з відділом акредитації, 
ліцензування та підвищення кваліфікації . 

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

Відділ ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації організовує роботу щодо ліцензування і акредитації 
напрямів підготовки, спеціальностей, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм. Навчальний відділ 
управляє навчальною діяльністю, забезпечує реалізацію освітньої стратегії ЗВО і проводить контроль за 
дотриманням виконання нормативних документів у сфері освіти. Навчально-методичний відділ проводить 
контроль за наявністю та своєчасним оновленням освітньо-професійних програм спеціальностей; станом розробки 
навчальних та робочих навчальних програм дисциплін. Відділ моніторингу якості підготовки фахівців здійснює 
контроль за якістю освітніх послуг відповідно до Положення «Про організацію моніторингу якості підготовки 
фахівців Київського національного університету будівництва і архітектури» https://cutt.ly/aVQwA0w  . Відділ 
Підтримки функціонування та вдосконалення системи менеджменту якості удосконалює системи менеджменту 
якості. Питання забезпечення якості освітньої діяльності є обов’язковими у порядку денному засідань вченої та 
методичної рад Університету, кафедр, груп забезпечення спеціальностей. 
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9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в ЗВО регулюються: 
Статутом Київського національного університету будівництва і архітектури  https://cutt.ly/6VQwWS2 ;
Положенням про організацію навчального процесу в КНУБА http://surl.li/dcfid ; 
Правилами внутрішнього розпорядку КНУБА  https://cutt.ly/DVcI3OU; 
Етичним кодексом КНУБА  https://cutt.ly/GVc8eCQ ; 
Положенням про порядок вибору дисциплін здобувачами освіти КНУБА - https://cutt.ly/sVcIssI ; 
Положення про організацію практик студентів КНУБА https://cutt.ly/JVcIOU5 
Положенням про дуальну форму здобуття освіти в КНУБА https://cutt.ly/vVQwzY3  ;
«Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників КНУБА»
(https://cutt.ly/7VQwtJI );
 «Положення про критерії оцінювання знань студентів у КНУБА» (https://cutt.ly/IVQq7yc );
Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті у КНУБА 
https://cutt.ly/nVQqBP0 . 
Усі документи доступні на офіційному сайті КНУБА https://www.knuba.edu.ua/information-and-documents/  .

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

https://www.knuba.edu.ua/ii-riven-vishho%d1%97-osviti/
Для листування: tkd362@ukr.net 

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

https://www.knuba.edu.ua/ii-riven-vishho%d1%97-osviti/ 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
Мета та зміст ОПП відповідають кадровим потребам підприємницьких, торговельних, комерційних структур, 
діяльність яких пов’язана з різними групами будівельних товарів, а також кадровим потребам будівельних бірж. 
1. Здобуті компетентності та отримані результати навчання магістра формують здатність до інноваційної, 
підприємницької діяльності та співпадають з вимогами до кандидатів на заміщення вакантних посад у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності підприємств будівельного комплексу та суміжних галузей; наукових 
установ та наукових підрозділів підприємств будівельного комплексу тощо.
2. Система освітніх компонент ОПП має оптимальну структуру та логічну впорядкованість елементів, і забезпечує 
весь комплекс необхідних результатів навчання. У викладанні компонент програми беруть участь науково-
педагогічні працівники, які мають визнання науковою спільнотою, досвід практичної роботи на підприємствах 
будівельного комплексу та суміжних галузей виробництва; на підприємствах торгівлі з продажу будівельних 
матеріалів; у наукових установах та наукових підрозділах підприємств будівельного комплексу;  навчальних 
закладах, консалтингових фірмах та володіють сучасними методиками організації навчального процесу.
3. Лабораторна база КНУБА, зокрема кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, дозволяє 
виконати стандартні дослідження в рамках виконання ОПП та забезпечити встановлені результати навчання. Тісна 
співпраця університету та кафедри з провідними науково-дослідними організаціями та підприємствами, до складу 
яких входять сучасні лабораторії, гарантує проведення специфічних досліджень інноваційних будівельних товарів.
4. Університет має необхідний аудиторний фонд із сучасним мультимедійним та комп’ютерним обладнанням, 
оснащеним ліцензійним програмним забезпеченням, що дозволяє проводити навчальні заняття та здійснювати 
самостійну роботу здобувача вищої освіти на відповідному рівні.  
5. Навчальні, навчально-методичні та бібліотечно-інформаційні ресурси  університету забезпечують навчальний 
процес і гарантують можливість виконання аспірантом ОПП.
6. В університеті функціонує сертифікована система менеджменту якості, що забезпечує відповідний рівень змісту та 
виконання ОПП.
7. Відповідність ОПП потребам ринку праці, високий рівень викладання, належна матеріально-технічна база та 
співпраця університету і кафедри з потенційними роботодавцями гарантує працевлаштування випускників у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності підприємств будівельного комплексу та суміжних галузей.
Слабкі сторони
1. Програма академічної мобільності здобувачів вищої освіти знаходиться на організаційному етапі.
2. Недостатній рівень наукової кооперації з іноземними партнерами.
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3. Слабке правове підґрунтя урахування участі КНУБА в процесі комерціалізації наукових розробок, створених на 
базі університету.   

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

Перспективи розвитку 
1. Вирішення актуальних проблем у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності будівельного комплексу та 
суміжних галузей за рахунок  впровадження інноваційних рішень прикладного спрямування за результатами 
виконання кваліфікаційних магістерських робіт у складі комплексної теми.  
2. Активізація участі здобувачів вищої освіти в конкурсах студентських робіт та бізнес-проєктів, вітчизняних та 
міжнародних проєктах; посилення дослідницької та інноваційної складової у кваліфікаційних роботах здобувачів.
3. Впровадження програм академічної мобільності та закордонного обміну здобувачами вищої освіти другого 
(магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
4. Реєстрація спільних науково-дослідних тем із залученням іноземних вчених та фахівців задля вирішення спільних 
проблем будівельного комплексу та суміжних галузей.
5. Розробка та впровадження дієвого правового механізму врахування інтересів КНУБА в процесі комерціалізації 
наукових розробок, створених на базі університету

 

 
          
  

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: Куліков Петро Мусійович

Дата: 26.09.2022 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

 Професійна іноземна 
мова (ОК1)

навчальна 
дисципліна

РП іноземна мова.pdf PormlNXkti9IX+BJdsTZ
TrlMnenFaTLRf7LlExJc

8J0=

Товарознавство 
комерційної і 
торговельної нерухомості 
(ОК 2)

навчальна 
дисципліна

РП Товарозн.нерух..pdf CqBltwUOf2MDb/l3tdcq
OSJ7HoZppwLYD3Vy3U

KUF5U=

Ноутбук не нижче Intel Pentium 4
з відповідним програмним
забезпеченням
Медіапроектор
Проекційний екран

Електронна комерція (ОК 
3)

навчальна 
дисципліна

РП Електронна 
комерція.pdf

mYakHpaVxoBw9/Dsw4
XQqfp08/o+xn7ug1I8fD

91J88=

Ноутбук не нижче Intel Pentium 4
з відповідним програмним 
забезпеченням
Медіапроектор
Проекційний екран

Комерційна логістика (ОК 
4)

навчальна 
дисципліна

РП Комерційна 
логістика.pdf

VlQuPJBf3wu3MLaU2d
0pZBkmpI6AOhrfEu4ip

JCIYXY=

Ноутбук не нижче Intel Pentium 4
з відповідним програмним 
забезпеченням
Медіапроектор
Проекційний екран
Медіапроектор
Проекційний екран

Управління якістю (ОК 5) навчальна 
дисципліна

РП Управління 
якістю.pdf

lJlAKuGN4Cm8CNb1o/
poWQDtnZfGIM31mQY

bLetY60g=

Ноутбук не нижче Intel Pentium 4
з відповідним програмним 
забезпеченням
Медіапроектор
Проекційний екран
Медіапроектор
Проекційний екран

Міжнародне технічне 
регулювання (ОК 6)

навчальна 
дисципліна

РП МТР.pdf e7nw4FQBOfTf/6N5tcP
XqFxlC+mnFZDucb/njz

CpTEw=

Ноутбук не нижче Intel Pentium 4
з відповідним програмним 
забезпеченням
Медіапроектор
Проекційний екран
Медіапроектор
Проекційний екран

Міжнародна та біржова 
торгівля (ОК 7)

навчальна 
дисципліна

РП МтБТ.pdf mbR8SEXzqX+BHby56b
wAfjgJAK4wjeDAbhD3B

3QpaYA=

Ноутбук не нижче Intel Pentium 4
з відповідним програмним 
забезпеченням
Медіапроектор
Проекційний екран
Медіапроектор
Проекційний екран

Товарознавство 
інноваційних будівельних 
товарів (ОК 8)

навчальна 
дисципліна

РП  ТІБМ.pdf R1iSp/R+V2NdmZEYQh
4vGPNFbvHNIdnBz1pB

gPURvR0=

Молоток Шмідта, модель P;
GANN-лабораторія;
вимірювальний прилад Hydromette 
RTU 600 та
комплект термочутливих елементів і 
електродів); 
СМ-Gerat-лабораторія; 
адгезіометри DYNA Z з цифровим 
манометром; 
віскозіметр Хепплера; 
агама-2РМ; 
AgunalRplus-лабораторія; 
(Spectro-фотометр та AgunalR-plus-
комплект сольових реактивів);
твердометр; 
прилад Барельє;
тепловізор Raitek i30; 
прилад для визначення 
паропроникності;
прилад ПИ-6; 
анемометр Testo 416; 
прилад для визначення швидкості 
повітряних потоків.

Категорійний 
менеджмент (ОК 9)

навчальна 
дисципліна

РП категорійний 
менедж..pdf

A1xYu17xsa38N3TLx6Cr
GJiF2rn0JjPzFSchA6O

WkJI=

Ноутбук не нижче Intel Pentium 4
з відповідним програмним 
забезпеченням
Медіапроектор
Проекційний екран
Медіапроектор
Проекційний екран



Стратегічне управління 
(ОК 10)

навчальна 
дисципліна

РП Стратегічне 
управління.pdf

Bf6kqxCbXnPkZgTznHd
zbNh+ratwuwqOfjJxzAO

91g0=

Ноутбук не нижче Intel Pentium 4
з відповідним програмним 
забезпеченням
Медіапроектор
Проекційний екран
Медіапроектор
Проекційний екран

Товарознавча експертиза 
будівельних товарів (ОК 
11)

навчальна 
дисципліна

РП ТЕБМ.pdf xu9k/mCBFBMJ2aM4y
U6y+NSAFCodOhCXCd

Pz+2aCb5M=

Рефрактометр РПЛ -4; 
Н-метр 150; 
мікроскоп монокулярний ХSP-10-1250Х;  
сушильна шафа СНОЛ 67/350 А; 
товщиномір;
віскозиметр; 
прилад для визначення стиранності; 
прилад Сутарда

Переддипломна практика 
(ОК 12)

практика Переддипломна 
практика.pdf

Y8aOvam5IL8wcqgBugY
JowCGCkPDtbId/p6LV7

nLczM=

МЕТОДИЧНІ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ
до виконання  
атестаційної випускної 
роботи
на здобуття освітнього 
ступеня магістра (ОК 13)

підсумкова 
атестація

Методичка магістри 
2021 ТКД.pdf

SvC/IjTL625hfQWTN1nc
xmDWfRCbkW5NOqHH

qFUMhb0=

Ноутбук не нижче Intel Pentium 4
з відповідним програмним
забезпеченням
Медіапроектор
Проекційний екран

 
* 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 

виклада
ча

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх викладає 
викладач на 

ОП 

Обґрунтування

287007 Романенко 
Олеся 
Валеріївна

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Будівельно-
технологічний

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 

рік закінчення: 
2006, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

спеціаліста, 
Кременчуцький 

державний 
політехнічний 

інститут, рік 
закінчення: 1998, 

спеціальність: 
0502 

Менеджмент у 
виробничій 

сфері, Диплом 
кандидата наук 

ДK 029197, 
виданий 

30.06.2015, 
Атестат доцента 

AД 002618, 
виданий 

20.06.2019

8 Стратегічне 
управління (ОК 
10)

1) КНЕУ ім. В.Гетьмана -
навчання в аспірантурі з 
відривом від 
виробництва, 2008-2011 
рр., захист канд.  дис. 
30.06.2015 р.
2) ЕY Academy of Business 
–2016, підготовка та здача  
міжнародного іспиту 
АССА з Міжнародної 
фінансової звітності
3) Universe Center
2018, програма 
«Англійська для 
переговорів та продажів» 
П. :1, 3, 4, 12, 14, 19, 20
П. 1
1. Yudicheva O . P., 
Alaverdian L. М., 
Samoylenko A.A., 
Romanenko O. V., 
Horelenko O.О., 
Khliebnikova N.В. 
Comprehensive evaluation 
quality of biofortified 
pumpkin vegetables / 
Modern scientific 
researches. – № 18. р. 2. – 
2021. р. 37-47. – Режим 
доступу: 
https://www.modscires.pro
/index.php/msr/issue/view
/msr18-02/msr18-02   
(Index Copernicus, Google 
Scholar).
2. Alaverdian L. М., 
Yudicheva O. P., 
Romanenko O. V. 
Determination of the 
results of the impact of 
covid-19 on the world labor 
market: parallels with the 
ukrainian experience / 
Modern scientific 
researches. – № 16.р.2. – 
2021. р. 8-11. – Режим 
доступу: 
https://www.modscires.pro
/index.php/msr/issue/view



/msr16-02/msr16-02  
(Index Copernicus, Google 
Scholar).
3. Alaverdian L.М., 
Romanenko O.V., 
Ogorodnik I.V. / Video 
content as a necessary 
component of modern 
digital marketing strategy / 
Modern scientific 
researches. – №12(03) (). – 
2020.р. 58-62. Режим 
доступу: 
https://www.modscires.pro
/index.php/msr/issue/view
/msr12-03/msr12-03 
(Index Copernicus, Google 
Scholar)
4. Alla Kasych, Svitlana 
Kozhemiakina, Marek 
Vochozka, Olesia 
Romanenko, Valentyna 
Glukhova. A World Model 
of Social Entrepreneurship 
in a Crisis // Journal of 
Entrepreneurship 
Education. − 2019. −Vol: 
22. Issue: 1S. (SCOPUS) 
https://www.abacademies.o
rg/abstract/a-world-model-
of-social-entrepreneurship-
in-a-crisis-8049.html
5. ALAVERDIAN, 
Liudmyla; ROMANENKO, 
Olesia. Сучасні 
інструменти маркетингу 
та інтернет-технології в 
українському бізнесі при 
формуванні 
маркетингових стратегій. 
МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 4, 
n. 4, p. 93-102, грудень 
2020. ISSN 2523-434X. 
Режим доступу: 
http://mdt-
opu.com.ua/index.php/mdt
/article/view/123. (Index 
Copernicus, Google Scholar, 
Фахове видання  кат. “Б”)
6. Романенко О.В., 
Алавердян Л.М. Огляд 
стану та оцінка потенціалу 
розвитку будівельної 
галузі України 
[Електронний ресурс]// 
Ефективна економіка. 
2020. № 4. (Index 
Copernicus, Google 
Scholar) 
http://www.economy.nayka
.com.ua/?op=1&z=7770
7. Алавердян Л.М., 
Юдічева О.П., Романенко 
О.В. Борошно зі спельти: 
визначення та 
обґрунтування тенденцій 
розвитку ринку, оцінка 
якості. Товарознавчий 
вісник : збірник наукових 
праць. – Випуск 12 – 
Луцьк : РВВ Луцького 
НТУ, 2019. – 186 c. 
Фаховий кат. Б
8. Алавердян Л.М., 
Романенко О.В. Сучасні 
реалії та перспективи 
розвитку зовнішньої 
торгівлі України з іншими 
країнами світу // 
Ефективна економіка. 
2019. № 4. (Index 
Copernicus, Google 
Scholar) 
http://www.economy.nayka
.com.ua/pdf/4_2019/55.pd
f
П. 3
1. 1. Romanenko O., 
Yudicheva O. (2018). 
PROSPECTS OF 
DEVELOPMENT OF THE 
MARKET OF ORGANIC 



OAT FLAKES AND STUDY 
OF THEIR QUALITY. 
Scientific development and 
achievements:  monograph 
[Text]. LP22772, 20-22 
Wenlock Road, London, N1 
7GU, 2018, volume 
1,P.228–238.
2. 2. Довідник по ринку 
матеріалів для 
внутрішнього 
облаштування та 
оздоблення приміщень 
(за даними 2018 року) / 
За заг. редакцією П.В. 
Захарченка. КНУБА - К.: 
ФОП Сладкевич Б.А., 
2019. – 252 с. 
3. 3. Довідник по ринку 
матеріалів для 
внутрішнього 
облаштування та 
оздоблення приміщень 
(за даними 2017 року) / За 
заг. редакцією П.В. 
Захарченка. КНУБА - К.: 
ФОП Сладкевич Б.А., 
2018. – 252 с. 
4. 4. Довідник по ринку 
матеріалів для 
внутрішнього 
облаштування та 
оздоблення приміщень 
(за даними 2016 року) / З 
заг. редакцыэю П.В. 
Захарченка. КНУБА - К.: 
ФОП Сладкевич Б.А., 
2017. – 260 с. 
5. П. 4.
1. Основи 
підприємництва: 
методичні рекомендації 
до виконання курсових 
робіт  / уклад. О.В. 
Романенко, О.В. 
Вотченікова. - Київ: 
КНУБА, 2022. -  20с.
2. Основи 
підприємництва: 
методичні рекомендації 
до виконання практичних 
занять  / уклад. О.В. 
Романенко, О.В. 
Вотченікова. - Київ: 
КНУБА, 2022. -  24с.
3. Бізнес-аналітика: 
методичні рекомендації 
до виконання курсових 
робіт  / уклад. О.В. 
Романенко, Л.М. 
Алавердян. - Київ: 
КНУБА, 2020. -  20с.
4. Економіка торгівлі: 
методичні рекомендації 
до виконання курсових 
робіт / уклад.: Л.М. 
Алавердян, О.В. 
Романенко. – Київ: 
КНУБА, 2020. – 24с.
5. Комерційна діяльність 
на ринку нерухомості: 
методичні вказівки до 
практичних занять / 
уклад:: Л.М. Алавердян, 
О.В. Романенко. – Київ: 
КНУБА, 2020. – 52с.
6. Стратегічний 
маркетинг: Методичні 
рекомендації до 
самостійної  роботи з 
дисципліни / уклад.: О.В. 
Романенко, Л.М. 
Алавердян. - Київ: 
КНУБА, 2020. - 28 с.
7. Методичні 
рекомендації до 
виконання курсових робіт 
з дисципліни 
«Маркетингова цінова 
політика» для студентів 
денної та заочної форм 
навчання спеціальності 
076 «Підприємництво, 



торгівля та біржова 
діяльність». – Київ: 
КНУБА. – 2018.
8. Методичні 
рекомендації до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Маркетингова цінова 
політика» для студентів 
денної та заочної форм 
навчання спеціальності 
076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». – Київ: 
КНУБА. – 2018.
9. П. 12
1. Захарченко П.В., 
Алавердян Л.М., 
Романенко О.В. Інтернет-
дослідження попиту на 
житлову нерухомість у 
місті Київ та області //  
Матеріали ІІ Міжнародної 
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«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» спеціалізації 
«Товарознавство і 
комерційна діяльність».

П.12
1. Огороднік І.В.Чверть 
століття науково-
дослідних робіт в галузі 
вітчизняної будівельної 
кераміки//Будівельний 
журнал.Спец випуск 
Енергоефективне 
будівництво 
кераміка.Випуск 3-4(133-
134),с36-37.2018
2.Огороднік І.В. Фірма 
Порцекс-ВРБТ" 
перетворює лабораторні 
"плиточки" та "кубики"в 
«Будівельний журнал 
спецвипуск. 
Енегофективне 
будівництво.Кераміка 
Випуск 3-4(139-140) с. 41-
42 , 2019р
3.Огороднік І.В. 
Впровадження основних 
принципів маркетингу 
для забезпечення 
конкурентних переваг 
компаній на ринку 
будівельної кераміки 
Міжнародна науково-
практична конференції 
«Проблеми генезису 
економіки 
інтелектуально-
інноваційного капіталу» 
Випуск119-121 
Міністерство освіти 
України 2020
4. Кудрявцев М.С., 
Огороднік І.В. 
«Стратегічні перспективи 
розвитку будівельних 
підприємств України та 
конкурентоспроможність 
будівель і споруд на основі 
їх життєвого цикл» ІІ 
Міжнародна науково-
практична інтернет 
конференція 
Маркетингові стратегіі 
підприємництво і 
торгівля: сучасний стан, 
напрямки розвитку» Тези 
доповідей .2021 с.265-268
5.Огороднік І.В. 
Будівництво з кераміки-
екологічність,практичніст
ь і комфорт
 «Будівельний журнал. 
Спецвипуск. 
Енергоефективне 
будівництво 
Кераміка»2021Випуск 3-
4(151-152)-39с

П.14
Керівник Огороднік І.В.-
отримали відзнаку за свої 
роботи
1.Присяжна Д.Ю 
«Підвищення споживних 
властивостей стінових 
матеріалів за рахунок 
модифікації їх поверхні з 



метою розширення збуту» 
2017(Диплом,  магістр)
2.Кодядюк А.В. 
Товарознавча 
характеристика 
керамічних блоків та 
організація їх збуту в ТОВ 
«Керамейя»  2018 
(Диплом, магістр)
3.Чуприна Д.М. 
Товарознавча 
характеристика та оцінка 
конкурентоспроможності 
будівель, споруджених з 
використанням легких 
сталевих конструкцій 
2020(Диплом, магістр)

П.19
Огороднік І.В. член 
громадської організації 
«Українська асоціація 
якості»

П. 20
1990-1993р- завідувач 
лабораторії кераміки 
Фірма Тітан 
(м.Москва,Російська 
федерація) 
1993- по сьогоднішній 
день бенефіціар - 
співвласник та 
генеральний директор 
Науково-дослідного 
центру технології 
кераміки ТОВ «Фірма 
Порцекс-ВРБТ»
2000-2009р завідувач 
лабораторії фізико-
хімічних досліджень, 
будівельної кераміки та 
енергозбереження 
НДІБМВ.

54882 Огороднік 
Ірина 
Владиславівна

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Будівельно-
технологічний

Диплом 
кандидата наук 

TH 118715, 
виданий 

19.12.1988, 
Атестат доцента 

12ДЦ 041361, 
виданий 

26.02.2015

5 Товарознавча 
експертиза 
будівельних 
товарів (ОК 11)

Київський політехнічний 
інститут, 1981 р.; хімічна 
технологія керамічних та 
інших вогнетривких 
матеріалів, інженер-хімік-
технолог
Літня школа бізнесу 
Епіцентр К, м. Київ, 2019 
р. П.: 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 
14, 19, 20
П.1
1.Огороднік І.В. 
Телющенко І.Ф., Оксамит 
Т.В., Гуленко Ю.М. Аналіз 
властивостей та 
особливостей ринку 
керамічної бруківки в 
Україні// Будівельні 
матеріали та 
вироби//вип.№1-2 2017р. 
-  с.72-76.
2. Огороднік І .В., 
Захарченко П.В., 
Варшавець П.Г., 
Присяжна Д.Ю., Оксамит 
Т.В. «Підвищення 
споживних властивостей 
стінових матеріалів за 
рахунок модифікації їх 
поверхні з метою 
розширення збуту». 
Будівельні матеріали та 
вироби» N 3-4 2018 р. - 
c.72-80
3. Огороднік 
І.В.,Телющенко 
І.Ф.Колядюк А.В. 
«Особливості розробки 
складів мас для 
виробництва 
теплоефективних 
керамічних 
виробів».Будівельні 
матерали та вироби» N 5-
6 2018 р. - c.96-98
4.Огороднік І.В.,Гуменюк 
А.Г. «Керамічна маса для 



виробництва 
самоглазуруючого 
керамічного клінкеру для 
обличкування фасадів» 
Будівельні матерали та 
вироби» N 1-2 2020 р.- 
c.43-46
5.Захарченко П.В. 
Огороднік І.В., Алавердян 
Л.М, Телющенко І.Ф.
«Сучасний розвиток 
ринку керамічних 
будівельних виробів 
України в контексті 
євроінтеграційного 
процесу»- "Науковий 
вісник НГУ", 
Національний технічний 
університет "Дніпровська 
політехніка", 20/ 6
6.Романенко 
Л.В.,Алавердян 
Л.М.,Огороднік І.В.- 
Відеоконтент як необхідна 
складова сучасного 
цифрового маркетингу»- 
Международный науч-
ный периодический 
рецензи-руемый журнал 
«Modern scientific 
researches»-20/6.

П.2
7 патентов на винахід з 
2001 по 2020рік
1. Спосіб знешкодження 
зарину і зоману. 
Овруцький В.М.Шумійко 
В.М.Огороднік І.В. та інш 
Бобкова Л.С., Колядич 
О.П. Патент на винахід 
35581подано 
11.04.1994р.Опубл.16.04.20
01р. Бюл.№3
2. Спосіб знешкодження 
VX І ІПРІТУ Овруць-кий 
В.М., Шумійко В.М. 
Пантелеймонов 
О.Г.,Огороднік І.В та 
інш.Патент на винахід 
№35585 подано 
14.10.1994р. Опубл. 
16.04.Бюл.№3
3. Керамічна маса для 
виготовлення лицьової 
цегли. Телющенко 
І.Ф..Огороднік І.В.Крупа 
О.А.Савченко 
А.Л.Дмитренко Н.Д.Сай 
В.І. Деклараційний патент 
58001А подано 04.07.2002 
опубліковано 
15.07.2003р.Бюл. №7
4. Вагонетка для випалу 
лицьової та клінкерної 
керамічної цегли. 
Сенкевич І.М.,Огороднік 
І.В. Патент на корисну 
модель №24886 подано 
26.07.2006р. 
Опубліковано  
25.07.2007р Бюл.№11
5. Керамічна маса для 
виробництва керамічного 
клінкеру для 
обличкування фасадів та 
брукування доріг. 
Огороднік І.В.,Телющенко 
І.Ф,, Ходаковська Т.В. 
Дмитренко Н.Д. Сенкевич 
І.М. Вирчич А.О Патент 
на винахід №83421 
подано 09.10.2006р. 
Опубліковано  
10.07.2008.Бюл.№13
6. Спосіб виготовлення 
архітектурно-
оздоблювальної кераміки. 
Огороднік І.В. Телющенко 
І.Ф Ходаковська Т.В. 
Дмитренко Н.Д Патент на 
винахід № 83422 
подано09.10.2006р.Опублі



ковано10.07.2008р.Бюл.
№13 
7. Знак для товарів і 
послуг “Фірма Порцекс-
ВРБТ” Свідоцтво на знак 
для товарів і послуг 
№113579 від 26.10.2009
8. 8.Патент №121110 від 
10.04.2020  Огороднік 
І.В.,Оксамит Т.В., 
Гуменюк А.Г. «Керамічна 
маса для виробництва 
самоглазуруючого 
керамічного клінкеру для 
обличкування фасадів». 
бюл.№7 від 10.04.2020 

П.4
1. Навчальний посібник: 
Захарченко П.В. 
Дюжилова 
Н.О.,Огороднік І.В. 
Артарі-Колумб Б.Ю. та 
інші Довідник по ринку 
матеріалів для 
внутрішнього 
облаштування та 
оздоблення приміщень 
(за даними 2019року) 
Щорічне  видання.Випуск 
VI Київ “КНУБА” 2020р.-
263с.
2.Огороднік 
І.В.,Захарченко П.В. 
Конспект лекцій 
«Міжнародне технічне 
регулювання»КНУБА,Киї
в. 103 с.
3.Робочі програми по 
дисциплінам 
«Товарознавство 
інноваційних будівельних 
меатеріалів»
«Міжнародне технічне 
регулювання» та інші.
П.8
1. Замовник - ТОВ 
«Кераммаркет», робота 
згідно договору№112-17 
«Провести аналіз ринку 
крупноформатних 
керамічних блоків та 
надати порівняльну 
характеристику 
властивостей керамічних 
блоків та газобетону». 
Науковий керівник: доц. 
Огороднік І.В. Виконавці: 
студенти V курсу 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» спеціалізації 
«Товарознавство і 
комерційна діяльність».
2.. Вивчення споживних 
властивостей та 
підвищення 
конкурентоспроможності 
керамічних будівельних 
матеріалів та виробів
0121U111847 Відкрита
 Науковий керівник - 
Огороднік І.В., к.т.н
Виконавці – Захарченко 
П.В., к.т.н., Даценко Б.М., 
к.т.н., Самойленко А.А., 
к.т.н., Стефанова О.М., 
здобувач вищої освіти

П.11
1.Керівник Науково-
дослідного центру 
технологіі кераміки ТОВ 
«Фірма Порцекс-ВРБТ»
2.Замовник- ТОВ 
«Кераммаркет» робота 
згідно договору№112-17 
«Провести аналіз ринку 
крупноформатних 
керамічних блоків та 
надати порівняльну 
характеристику 



властивостей керамічних 
блоків та газобетону». 
Науковий керівник: доц. 
Огороднік І.В. Виконавці: 
студенти V курсу 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» спеціалізації 
«Товарознавство і 
комерційна діяльність».

П.12
1. Огороднік І.В.Чверть 
століття науково-
дослідних робіт в галузі 
вітчизняної будівельної 
кераміки//Будівельний 
журнал.Спец випуск 
Енергоефективне 
будівництво 
кераміка.Випуск 3-4(133-
134),с36-37.2018
2.Огороднік І.В. Фірма 
Порцекс-ВРБТ" 
перетворює лабораторні 
"плиточки" та "кубики"в 
«Будівельний журнал 
спецвипуск. 
Енегофективне 
будівництво.Кераміка 
Випуск 3-4(139-140) с. 41-
42 , 2019р
3.Огороднік І.В. 
Впровадження основних 
принципів маркетингу 
для забезпечення 
конкурентних переваг 
компаній на ринку 
будівельної кераміки 
Міжнародна науково-
практична конференції 
«Проблеми генезису 
економіки 
інтелектуально-
інноваційного капіталу» 
Випуск119-121 
Міністерство освіти 
України 2020
4. Кудрявцев М.С., 
Огороднік І.В. 
«Стратегічні перспективи 
розвитку будівельних 
підприємств України та 
конкурентоспроможність 
будівель і споруд на основі 
їх життєвого цикл» ІІ 
Міжнародна науково-
практична інтернет 
конференція 
Маркетингові стратегіі 
підприємництво і 
торгівля: сучасний стан, 
напрямки розвитку» Тези 
доповідей .2021 с.265-268
5.Огороднік І.В. 
Будівництво з кераміки-
екологічність,практичніст
ь і комфорт
 «Будівельний журнал. 
Спецвипуск. 
Енергоефективне 
будівництво 
Кераміка»2021Випуск 3-
4(151-152)-39с

П.14
Керівник Огороднік І.В.-
отримали відзнаку за свої 
роботи
1.Присяжна Д.Ю 
«Підвищення споживних 
властивостей стінових 
матеріалів за рахунок 
модифікації їх поверхні з 
метою розширення збуту» 
2017(Диплом,  магістр)
2.Кодядюк А.В. 
Товарознавча 
характеристика 
керамічних блоків та 
організація їх збуту в ТОВ 
«Керамейя»  2018 



(Диплом, магістр)
3.Чуприна Д.М. 
Товарознавча 
характеристика та оцінка 
конкурентоспроможності 
будівель, споруджених з 
використанням легких 
сталевих конструкцій 
2020(Диплом, магістр)

П.19
Огороднік І.В. член 
громадської організації 
«Українська асоціація 
якості»

П. 20
1990-1993р- завідувач 
лабораторії кераміки 
Фірма Тітан 
(м.Москва,Російська 
федерація) 
1993- по сьогоднішній 
день бенефіціар - 
співвласник та 
генеральний директор 
Науково-дослідного 
центру технології 
кераміки ТОВ «Фірма 
Порцекс-ВРБТ»
2000-2009р завідувач 
лабораторії фізико-
хімічних досліджень, 
будівельної кераміки та 
енергозбереження 
НДІБМВ.

50345 Дубина 
Наталія 
Анатоліївна

Ст.викладач, 
Основне 
місце роботи

Геоінформаційни
х систем і 

управління 
територіями

22  Професійна 
іноземна мова 
(ОК1)

Професійна іноземна 
мова
Закінчила КНДПУ ім М. 
П. Драгоманова, 1997., 
географія іноземна мова
- Участь у науково-
практичних конференціях  
та круглих столах з 
методики викладання 
іноземнх мов КНУБА..
- Участь у проведенні  
першого туру 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
англійської мови – 
щорічно.
Стажування: 
ДВНЗ «Київський 
національний 
економічний ун-т. ім. 
Вадима Гетьмана»
Наказ №1033/1 від 
01.12.2020 р.
180 год. 6 кредитів ЄКТС
Сертифікати
1. «Цифрові інструменти 
google для освіти»
Базовий рівень 1 кредит 
(30 ак. год.) 2022р
2. «Supporting displaced 
leaners and teachers from 
Ukraine» 
Cambridge University 
press, Cambridge 
Assessment English
3.Онлайн тренінг ТОВ 
«Дінтернал Ед’юкейшн» 
2020

Наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти та 
дистанційного навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/мето
дичних 
вказівок/рекомендацій/ 
робочих програм, інших 
друкованих навчально-
методичних праць



Робоча програма 
навчальної дисципліни « 
Професійна іноземна 
мова» для спеціальності 
Професійна освіта 
(Цифрові технології) 2021 
р
Робоча програма 
навчальної дисципліни 
«Фахова іноземна мова» 
для спеціальності 
Інформаційні системи та 
технології 2020 р
Робоча програма 
навчальної дисципліни 
«Ділова іноземна мова» 
для спеціальності 
Інформаційні системи та 
технології 2020 р
Робоча програма 
навчальної дисципліни 
«Наукова іноземна мова» 
для спеціальності 
Професійна освіта 
(Машинобудування) 2020 
р
Робоча програма 
навчальної дисципліни 
«Ділова іноземна мова» 
для спеціальності 
Підприємництво, 
торгівля,  біржова 
діяльність 2020 р
Робоча програма 
навчальної дисципліни 
«Фахова іноземна мова» 
для спеціальності 
Підприємництво, 
торгівля,  біржова 
діяльність 2020 р
Силабус навчальної 
дисципліни професійна 
іноземна мова для 
спеціальності Професійна 
освіта (Цифрові 
технології) 2021 р
Силабус навчальної 
дисципліни ділова 
іноземна мова для 
спеціальності 
Інформаційні системи та 
технології 2020 р
Методичні вказівки до 
практичних занять для 
студентів ІІІ курсу, які 
навчаються за напрямом 
підготовки 6.030507 
«Маркетинг» 2022
Навчальний посібник « 
English for Civil 
Engineering students» 
Англійська мова для 
студентів 1-го і 2-го курсів 
спеціальностей за 
напрямом «Будівництво» 
К. КНУБА 2015, заг-  7,3 
авт-1,03
Т. І. Петрова, Є.І Щукіна, 
О. В. Паніна, Н.В , Н. А. 
Дубина, Н.В. Лобатенко, 
В.М. Повар, Г. Г. 
Михайленко, Т.В. Лисіна, 
Л. В. Полторак

54882 Огороднік 
Ірина 
Владиславівна

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Будівельно-
технологічний

Диплом 
кандидата наук 

TH 118715, 
виданий 

19.12.1988, 
Атестат доцента 

12ДЦ 041361, 
виданий 

26.02.2015

5 Міжнародне 
технічне 
регулювання (ОК 
6)

Київський політехнічний 
інститут, 1981 р.; хімічна 
технологія керамічних та 
інших вогнетривких 
матеріалів, інженер-хімік-
технолог
Літня школа бізнесу 
Епіцентр К, м. Київ, 2019 
р. П.: 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 
14, 19, 20
П.1
1.Огороднік І.В. 
Телющенко І.Ф., Оксамит 
Т.В., Гуленко Ю.М. Аналіз 
властивостей та 
особливостей ринку 
керамічної бруківки в 
Україні// Будівельні 
матеріали та 



вироби//вип.№1-2 2017р. 
-  с.72-76.
2. Огороднік І .В., 
Захарченко П.В., 
Варшавець П.Г., 
Присяжна Д.Ю., Оксамит 
Т.В. «Підвищення 
споживних властивостей 
стінових матеріалів за 
рахунок модифікації їх 
поверхні з метою 
розширення збуту». 
Будівельні матеріали та 
вироби» N 3-4 2018 р. - 
c.72-80
3. Огороднік 
І.В.,Телющенко 
І.Ф.Колядюк А.В. 
«Особливості розробки 
складів мас для 
виробництва 
теплоефективних 
керамічних 
виробів».Будівельні 
матерали та вироби» N 5-
6 2018 р. - c.96-98
4.Огороднік І.В.,Гуменюк 
А.Г. «Керамічна маса для 
виробництва 
самоглазуруючого 
керамічного клінкеру для 
обличкування фасадів» 
Будівельні матерали та 
вироби» N 1-2 2020 р.- 
c.43-46
5.Захарченко П.В. 
Огороднік І.В., Алавердян 
Л.М, Телющенко І.Ф.
«Сучасний розвиток 
ринку керамічних 
будівельних виробів 
України в контексті 
євроінтеграційного 
процесу»- "Науковий 
вісник НГУ", 
Національний технічний 
університет "Дніпровська 
політехніка", 20/ 6
6.Романенко 
Л.В.,Алавердян 
Л.М.,Огороднік І.В.- 
Відеоконтент як необхідна 
складова сучасного 
цифрового маркетингу»- 
Международный науч-
ный периодический 
рецензи-руемый журнал 
«Modern scientific 
researches»-20/6.

П.2
7 патентов на винахід з 
2001 по 2020рік
1. Спосіб знешкодження 
зарину і зоману. 
Овруцький В.М.Шумійко 
В.М.Огороднік І.В. та інш 
Бобкова Л.С., Колядич 
О.П. Патент на винахід 
35581подано 
11.04.1994р.Опубл.16.04.20
01р. Бюл.№3
2. Спосіб знешкодження 
VX І ІПРІТУ Овруць-кий 
В.М., Шумійко В.М. 
Пантелеймонов 
О.Г.,Огороднік І.В та 
інш.Патент на винахід 
№35585 подано 
14.10.1994р. Опубл. 
16.04.Бюл.№3
3. Керамічна маса для 
виготовлення лицьової 
цегли. Телющенко 
І.Ф..Огороднік І.В.Крупа 
О.А.Савченко 
А.Л.Дмитренко Н.Д.Сай 
В.І. Деклараційний патент 
58001А подано 04.07.2002 
опубліковано 
15.07.2003р.Бюл. №7
4. Вагонетка для випалу 
лицьової та клінкерної 



керамічної цегли. 
Сенкевич І.М.,Огороднік 
І.В. Патент на корисну 
модель №24886 подано 
26.07.2006р. 
Опубліковано  
25.07.2007р Бюл.№11
5. Керамічна маса для 
виробництва керамічного 
клінкеру для 
обличкування фасадів та 
брукування доріг. 
Огороднік І.В.,Телющенко 
І.Ф,, Ходаковська Т.В. 
Дмитренко Н.Д. Сенкевич 
І.М. Вирчич А.О Патент 
на винахід №83421 
подано 09.10.2006р. 
Опубліковано  
10.07.2008.Бюл.№13
6. Спосіб виготовлення 
архітектурно-
оздоблювальної кераміки. 
Огороднік І.В. Телющенко 
І.Ф Ходаковська Т.В. 
Дмитренко Н.Д Патент на 
винахід № 83422 
подано09.10.2006р.Опублі
ковано10.07.2008р.Бюл.
№13 
7. Знак для товарів і 
послуг “Фірма Порцекс-
ВРБТ” Свідоцтво на знак 
для товарів і послуг 
№113579 від 26.10.2009
8. 8.Патент №121110 від 
10.04.2020  Огороднік 
І.В.,Оксамит Т.В., 
Гуменюк А.Г. «Керамічна 
маса для виробництва 
самоглазуруючого 
керамічного клінкеру для 
обличкування фасадів». 
бюл.№7 від 10.04.2020 

П.4
1. Навчальний посібник: 
Захарченко П.В. 
Дюжилова 
Н.О.,Огороднік І.В. 
Артарі-Колумб Б.Ю. та 
інші Довідник по ринку 
матеріалів для 
внутрішнього 
облаштування та 
оздоблення приміщень 
(за даними 2019року) 
Щорічне  видання.Випуск 
VI Київ “КНУБА” 2020р.-
263с.
2.Огороднік 
І.В.,Захарченко П.В. 
Конспект лекцій 
«Міжнародне технічне 
регулювання»КНУБА,Киї
в. 103 с.
3.Робочі програми по 
дисциплінам 
«Товарознавство 
інноваційних будівельних 
меатеріалів»
«Міжнародне технічне 
регулювання» та інші.
П.8
1. Замовник - ТОВ 
«Кераммаркет», робота 
згідно договору№112-17 
«Провести аналіз ринку 
крупноформатних 
керамічних блоків та 
надати порівняльну 
характеристику 
властивостей керамічних 
блоків та газобетону». 
Науковий керівник: доц. 
Огороднік І.В. Виконавці: 
студенти V курсу 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» спеціалізації 
«Товарознавство і 
комерційна діяльність».



2.. Вивчення споживних 
властивостей та 
підвищення 
конкурентоспроможності 
керамічних будівельних 
матеріалів та виробів
0121U111847 Відкрита
 Науковий керівник - 
Огороднік І.В., к.т.н
Виконавці – Захарченко 
П.В., к.т.н., Даценко Б.М., 
к.т.н., Самойленко А.А., 
к.т.н., Стефанова О.М., 
здобувач вищої освіти

П.11
1.Керівник Науково-
дослідного центру 
технологіі кераміки ТОВ 
«Фірма Порцекс-ВРБТ»
2.Замовник- ТОВ 
«Кераммаркет» робота 
згідно договору№112-17 
«Провести аналіз ринку 
крупноформатних 
керамічних блоків та 
надати порівняльну 
характеристику 
властивостей керамічних 
блоків та газобетону». 
Науковий керівник: доц. 
Огороднік І.В. Виконавці: 
студенти V курсу 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» спеціалізації 
«Товарознавство і 
комерційна діяльність».

П.12
1. Огороднік І.В.Чверть 
століття науково-
дослідних робіт в галузі 
вітчизняної будівельної 
кераміки//Будівельний 
журнал.Спец випуск 
Енергоефективне 
будівництво 
кераміка.Випуск 3-4(133-
134),с36-37.2018
2.Огороднік І.В. Фірма 
Порцекс-ВРБТ" 
перетворює лабораторні 
"плиточки" та "кубики"в 
«Будівельний журнал 
спецвипуск. 
Енегофективне 
будівництво.Кераміка 
Випуск 3-4(139-140) с. 41-
42 , 2019р
3.Огороднік І.В. 
Впровадження основних 
принципів маркетингу 
для забезпечення 
конкурентних переваг 
компаній на ринку 
будівельної кераміки 
Міжнародна науково-
практична конференції 
«Проблеми генезису 
економіки 
інтелектуально-
інноваційного капіталу» 
Випуск119-121 
Міністерство освіти 
України 2020
4. Кудрявцев М.С., 
Огороднік І.В. 
«Стратегічні перспективи 
розвитку будівельних 
підприємств України та 
конкурентоспроможність 
будівель і споруд на основі 
їх життєвого цикл» ІІ 
Міжнародна науково-
практична інтернет 
конференція 
Маркетингові стратегіі 
підприємництво і 
торгівля: сучасний стан, 
напрямки розвитку» Тези 
доповідей .2021 с.265-268



5.Огороднік І.В. 
Будівництво з кераміки-
екологічність,практичніст
ь і комфорт
 «Будівельний журнал. 
Спецвипуск. 
Енергоефективне 
будівництво 
Кераміка»2021Випуск 3-
4(151-152)-39с

П.14
Керівник Огороднік І.В.-
отримали відзнаку за свої 
роботи
1.Присяжна Д.Ю 
«Підвищення споживних 
властивостей стінових 
матеріалів за рахунок 
модифікації їх поверхні з 
метою розширення збуту» 
2017(Диплом,  магістр)
2.Кодядюк А.В. 
Товарознавча 
характеристика 
керамічних блоків та 
організація їх збуту в ТОВ 
«Керамейя»  2018 
(Диплом, магістр)
3.Чуприна Д.М. 
Товарознавча 
характеристика та оцінка 
конкурентоспроможності 
будівель, споруджених з 
використанням легких 
сталевих конструкцій 
2020(Диплом, магістр)

П.19
Огороднік І.В. член 
громадської організації 
«Українська асоціація 
якості»

П. 20
1990-1993р- завідувач 
лабораторії кераміки 
Фірма Тітан 
(м.Москва,Російська 
федерація) 
1993- по сьогоднішній 
день бенефіціар - 
співвласник та 
генеральний директор 
Науково-дослідного 
центру технології 
кераміки ТОВ «Фірма 
Порцекс-ВРБТ»
2000-2009р завідувач 
лабораторії фізико-
хімічних досліджень, 
будівельної кераміки та 
енергозбереження 
НДІБМВ.

153809 Вотченікова 
Ольга 
Володимирівн
а

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Будівельно-
технологічний

Диплом 
кандидата наук 

ДK 038210, 
виданий 

09.11.2006

15 Управління 
якістю (ОК 5)

курс «Менеджмент і 
адміністрування бізнес-
структур» свідоцтво 
№2483 від
25.11.13 р., курси 
підвищення  кваліфікації  
за програмою
«Маркетинг підприємств 
торгівлі» 06.05 –
24.05.2019 р., м. Київ П.: 1,  
3,  4, 8, 14, 20
п.1
1. Вотченікова О. В. 
Інноваційний 
менеджмент підприємств 
туристичної індустрії / О. 
В. Вотченікова // 
Європейський вектор 
економічного розвитку. – 
2013. – №2 (15). – С. 15-25. 
(Index Copernicus, РИНЦ, 
Google Scholar, National 
Library of Ukraine).
2. Вотченікова О.В. 
Стратегічні аспекти 
менеджменту 
підприємств туристичної 
індустрії /О. В. 



Вотченікова// Науковий 
журнал 
Дніпропетровського    
університету    імені    
Альфреда    Нобеля:
«Академічний огляд»: 
серія «Економіка та 
підприємництво». Вип.   
1(40).   –   
Дніпропетровськ,   2014.   
–   С.   122-129.   (Index 
Copernicus, РИНЦ, Google 
Scholar, National Library of 
Ukraine). 
3. Кійко В.В., Вотченікова 
О.В., Галущак О.А. 
Тенденції розвитку 
швейної промисловості 
України / В.В. Кійко, О.В. 
Вотченікова, О.А. 
Галущак //Научный 
взгляд в будущее. – 
Выпуск 1(1). Том 10. – 
Одесса, 2016 – 110 с. ─ С. 
101-107. (РИНЦ SCIENCE 
INDEX).
4. Votchenikova О., Kulik A. 
Enterprase strategies on the 
pigment goods market // 
Scientific development and 
achievements: monograph / 
Published by Sciemcee 
Publishing. LP22772, 20-22 
Wenlock Road. – London: 
United Kingdom. N1 7GU. 
2018. − Volume 2. − P.389-
399. (Web Science)
5. Natalia Lyalina, Olga 
Yudicheva, Olga 
Votchenikova and Yury 
Berezovskiy. PROGNOSIS 
APPLICATIONS 
NONNARCOTIC HEMP 
BASED ON THE 
CRITERIAL 
CHARACTERISTICS. – 
Fibres and Textiles (1) 
2020. – P. 35-42. (Scopus)

П.3
1. Лойко Д. П. Управління 
якістю [Текст]: навч. 
посіб. – 2-ге вид. / Д. П. 
Лойко, О. В. Вотченікова, 
О. П. Удовіченко, [та ін.]. 
– Львів : Магнолія 2006, 
2019. – 336 с.
2. Вотченікова О.В. 
Міжнародні відносини в 
системі стратегічного 
управління національним 
економічним розвитком 
// Стратегічне управління 
національним 
економічним розвитком: 
монографія: в 2 т. / ред. 
О.В. Кендюхова. – 
Донецьк ДВНЗ ДонНТУ», 
2013. – Т.2. – 392 с. С.333-
342.
3. Вотченікова О.В. 
Теоретико-методологічні 
аспекти 
конкурентоспроможності 
підприємств туристичної 
індустрії // Теорія та 
практика управління 
економічним розвитком 
підприємства: 
монографія: в 2 т. / За заг. 
ред. О.В. Кендюхова. – 
Донецьк: ДВНЗ 
«ДонНТУ», 2013. – Т. 1. –
344 с. С.58-66.
4. Votchenikova O., Lialina 
N., Yudicheva O., Kulik A. 
Marketing management of 
building enterprises// 
Management of the 21 st 
century: globalization 
hallenges: [monograph] / in 
edition I. Markina.- Prague. 
– Nemoros s.r.o. -2018/- 



Crech Republic.- 508. – P. 
206−211. 
5. Votchenikova О., Kulik A. 
Enterprase strategies on the 
pigment goods market // 
Scientific development and 
achievements: monograph / 
Published by Sciemcee 
Publishing. LP22772, 20-22 
Wenlock Road. – London: 
United Kingdom. N1 7GU. 
2018. − Volume 2. − P.389-
399. Підручники з 
Грифом МОН України:
6. Вотченікова О.В. 
Пластичні маси // 
Товарознавство. 
Непродовольчі товари 
[Текст ] : підруч. для 
технікумів : [затв. М- вом 
освіти і науки України] / 
Д. П. Лойко [та ін.] ; М-во 
освіти і науки України, 
Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. 
Михайла Туган-
Барановського, за ред. Д. 
П. Лойко . ─ Донецьк : 
[ДонНУЕТ], 2007. ─ 606 с. 
– Розд. 1.1. – С. 8-42.
7. Вотченікова О.В. Ринок 
лакофарбових товарів // 
Інфраструктура товарного 
ринку: непродовольчі 
товари [ Текст ] : підруч. 
для студ. вищ. навч. закл. 
: затв. М-вом освіти і 
науки України / [кол. авт.: 
О. О. Шубін [та ін.]] ; М-во 
освіти і науки України, 
Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. 
Михайла Туган-
Барановського , за ред. О. 
О. Шубіна ─ К. : Знання, 
2009 . ─ 702 с.– Розд. 13. – 
С. 412-430.
8. Вотченікова О.В. 
Маркетингова товарна 
політика підприємства на 
ринку лакофарбових 
товарів // Промисловий 
маркетинг [ Текст
] : підруч. для студ. вищ. 
навч. закл. : затв. М-вом 
освіти і науки, молоді та 
спорту України / [кол. 
авт.: О. О. Шубін [та ін.]] ; 
М-во освіти і науки 
України, Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. 
Михайла Туган-
Барановського, за ред. О. 
О. Шубіна. ─ К. : 
Видавничий Дом 
«Студцентр», 2011 . ─ 527 
с.– С. 455-475.
Навчальні посібники з 
Грифом МОН України:
1. Лойко Д. П. Управління 
якістю: навч. посіб. – 2-ге 
вид. / Д. П. Лойко, О. В. 
Вотченікова, О. П. 
Удовіченко, [та ін.]. – 
Львів : Магнолія 2006, 
2008. – 230 с.
Лойко Д. П. Управління 
якістю: навч. посіб. – 2-ге 
вид. / Д. П. Лойко, О. В. 
Вотченікова, О. П. 
Удовіченко, [та ін.]. – 
Львів : Магнолія 2006, 
2014. – 336 с.
П. 4
1. Торговельне 
підприємництво: 
методичні рекомендації 
до практичних занять / 
О.В. Вотченікова, Ляліна 
Н.П., Юдічева О.П. - К. 
КНУБА, 2020. - 43 с. (ум. 
друк. арк.2,75)
2. Торговельне 



підприємництво: 
методичні рекомендації 
до самостійної роботи / 
О.В. Вотченікова, Ляліна 
Н.П., Юдічева О.П. - К. 
КНУБА,2020. -32 с. (ум. 
друк. арк.2,0)
3. Товарознавство 
пакувальних матеріалів і 
тари: методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи / О.В. 
Вотченікова, Ляліна Н.П., 
Юдічева О.П. - К. 
КНУБА,2020. - 24 с. (ум. 
друк. арк.1,5)
4. Торговельне 
підприємництво: 
методичні рекомендації 
до виконання курсових 
робіт / О.В. Вотченікова, 
Ляліна Н.П., Юдічева 
О.П. - К. КНУБА, 2021. - 
28 с. (ум. друк. арк.1,75)
5. Маркетингова товарна 
політика : методичні 
рекомендації до 
виконання контрольних 
(індивідуальних) робіт / 
уклад: Самойленко А.А., 
Вотченікова О.В. - Київ : 
КНУБА, 2021 - 16 с. (ум. 
друк. арк 0,70)
6. Маркетингова товарна 
політика : методичні 
рекомендацій до 
самостійної роботи / 
уклад: Самойленко А.А., 
Вотченікова О.В. - Київ : 
КНУБА, 2021 - 20 с. (ум. 
друк. арк. 1,16)
7. Основи 
підприємництва: 
методичні рекомендації  
до виконання практичних 
занять / укл. О.В. 
Романенко, 
О.В.Вотченікова. - Київ: 
КНУБА, 2022. - 28 с. (ум. 
друк. арк.1,63)
8. Основи 
підприємництва: 
методичні рекомендації  
до виконання курсових 
робіт / укл. О.В. 
Романенко, 
О.В.Вотченікова. - Київ: 
КНУБА, 2022. - 24 с.(ум. 
друк. арк.1,5).      

П. 8.
 Науковий керівник 
держбюджетної теми 
"Маркетингові 
дослідження ринку 
нерухомості та 
будівельних товарів"
0121U111846     
П. 12
1. Вотченікова О. В. 
Маркетинг відносин як 
базова концепція 
підприємництва / О.В. 
Вотченікова // Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
(заочна форма) 
«Формування та 
перспективи розвитку 
підприємницьких 
структур в рамках 
інтеграції до 
європейського простору». 
- Полтава: ПДАА, 27 
березня 2018 р. - 365 с. 
С.48-51.
2. Ляліна Н. П., 
Вотченікова О. В. 
Перспективні напрямки 
використання рослинної 
сировини з метою 
одержання високоякісних 
целюлозовмісних 



матеріалів/ Н.П. Ляліна, 
О.В. Вотченікова // 
Сучасне 
матеріалознавство та 
товарознавство: теорія, 
практика, освіта : 
матеріали V Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції (м. 
Полтава, 14–15 березня 
2018 року). – Полтава : 
ПУЕТ, 2018. – 258 с. – 
Текст : укр., англ., рос. С. 
127-130
3. Вотченікова О. В., 
Ляліна Н. П. Проблеми 
використання 
товарознавчих термінів у 
маркетингових 
комунікаціях / О.В. 
Вотченікова, Н.П. 
Ляліна// Сучасне 
матеріалознавство та 
товарознавство: теорія, 
практика, освіта : 
матеріали V Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції (м. 
Полтава, 14–15 березня 
2018 року). – Полтава : 
ПУЕТ, 2018. – 258 с. – 
Текст : укр., англ., рос. С. 
190-192.
4. Вотченікова О. В., 
Ляліна Н. П., Вотченікова 
В.М. Життєвий цикл 
товару в контексті 
сучасного маркетингу / 
О.В. Вотченікова, Н.П. 
Ляліна, В. М. 
Вотченікова// Theory  and  
practice  of  modern  
science:collectionof  
scientific  papers 
«SCIENTIA»  with  
Proceedings  of  
theIInternational   
Scientific   and Theoretical 
Conference  (Vol.  1), 
April23,  2021. Kraków,  
Republic  of Poland: 
European Scientific 
Platform. Р. 41-42.
5. Вотченікова О. В., 
Ляліна Н. П., Вотченікова 
В.М.  Проблеми 
використання 
товарознавчих термінів у 
маркетингових 
комунікаціях / О.В. 
Вотченікова, Н.П. Ляліна, 
В. М. 
Вотченікова//Маркетинго
ві стратегії, 
підприємництво і 
торгівля: сучасний стан, 
напрямки розвитку : 
Матеріали ІІ Міжнародної 
наук.-практ. 
інтернетконф. : (Київ, 29 
квітня 2021 року : тези 
доповідей). Відп. ред. П. 
В. Захарченко. Київ : 
КНУБА, 2021. - 308 с. 
Текст : укр., англ. С. 193-
195.
6. Вотченікова О. В., 
Бондаренко О. О, 
Зінченко О. О.Розробка 
стратегії диверсифікації/ 
О.В. Вотченікова, О. О 
Бондаренко, О.О. 
Зінченко //Маркетингові 
стратегії, підприємництво 
і торгівля: сучасний стан, 
напрямки розвитку : 
Матеріали ІІ Міжнародної 
наук.-практ. 
інтернетконф. : (Київ, 29 
квітня 2021 року : тези 
доповідей). Відп. ред. П. 
В. Захарченко. Київ : 
КНУБА, 2021. - 308 с. 



Текст : укр., англ. С. 191-
193.
7. Votchenikova O., Lialina 
N., Votchenikova V. 
Corporate social 
responsibility as an element 
of the quality management 
system //Multidisciplinary 
academic research, 
innovation and results. 
Proceedings of the ХХII 
International Scientific and 
Practical Conference , June 
07 – 10, 2022, Prague, 
Czech Republic. 805 p. 
P.p.161-162.
8. Votchenikova O., Lialina 
N., Votchenikova V. Loyalty 
in the  corporate social 
responsibility system  
//Current issues of science, 
prospects and challenges: 
collection of scientific 
papers «SCIENTIA» with 
Proceedings of the II 
International Scientific and 
Theoretical Conference 
(Vol. 1), June 10, 2022. 
Sydney, Australia: 
European Scientific 
Platform. P.p.52-53.
   
П. 14.
 Керівництво 
студентською 
проблемною групою. 
Науковий напрям – 
управління життєвим 
циклом товарів в системі 
сталого розвитку.                                                                     
п.20
Донецький комерційний 
інститут , 1996 р., 
маркетинг, спеціаліст 
маркетолог
З 1999р. по 2004 р. 
працювала на посаді 
менеджера з маркетингу 
СП ТОВ «Цифровий 
стільниковий зв'язок 
України». Торговельна 
марка DCC, після 
ребредингу – Life.

287009 Самойленко 
Антоніна 
Анатоліївна

Професор, 
Основне 
місце роботи

Будівельно-
технологічний

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

торговельно-
економічний 
інститут, рік 

закінчення: 1978, 
спеціальність:  , 

Диплом 
кандидата наук 

KH 012358, 
виданий 

20.11.1996, 
Атестат доцента 
02ДЦ 000092, 

виданий 
24.12.2003

39 Комерційна 
логістика (ОК 4)

2015 р. Київський
Національний 
торговельно- 
економічний університет 
п.1, 3, 4, 8, 12, 14, 19, 20
п. 1
1. Dubinina A., Letuta T., 
Shcherbakova T., Selyutina 
G., Afanasieva V., 
Yudicheva O., Kalashnyk 
O., Samoylenko A. 
Stabilization of the natural 
color of sweet pepper 
(Capsicum annuum L.) 
during its processing.  
Eastern-European Journal 
of Enterprise Technologies.  
№ 6/11 (96).  2018. С. 15-
20.  (Scopus; Index 
Copernicus Journals Master 
List;Google Академія  та 
ін.; фахове видання 
України категорії «А»)
2. Dubinina A., Letuta T., 
Selyutina G., Shcherbakova 
T., Afanasieva V., Yudicheva 
O., Kalashnyk O., 
Samoylenko A. Formation 
of Consumption Properties 
of Sweet Pepper (Capsicum 
Annuum L.) Sauce. 
EUREKA: Life Sciences. 
2018. № 6. Р. 54-60. (Index 
Copernicus, Google Scholar  
та ін.).
3. Самойленко А. А., 
Юдічева О. П. Якість 
зефіру біло-рожевого 
українського 
виробництва. Вісник 



Львівського торговельно-
економічного 
університету. Технічні 
науки, 2020. – Вип. 24. – 
С. 66-74. (Ulrich’s 
Periodicals, Index 
Copernicus, Google Scholar, 
World та ін; фахове 
видання України категорії 
«Б»)
4. Самойленко А. А., Кулік 
А.В. Теоретичні засади 
управління ланцюгом 
поставок та оцінка його 
ефективності. DOI: 
10.30888/ 2663-5712. 
2021-07-02-064 
SWorldJournal, 2021 
Випуск № 7, Т. 2 С.94-104 
(ISSN, DOI, IndexCoperni-
cus, GoogleScholar)
5. Samoilenko A., Kulik A. 
History of commercial 
entrepreneurship 
development in Ukraine 
DOI: 10.30889/2523-4692. 
2021-16-01-016 Modern 
Scientific Researches, 2021 
Випуск № 16, Т. 2 С.20-27 
(ISSN, DOI, IndexCoperni-
cus, GoogleScholar)
6. Самойленко А. А., Кулік 
А.В. Становлення та 
розвиток торговельного 
підприємництва в Україні. 
DOI: 10.30890/2567-
5273.2021-18-03-058 
Modern engineering and 
innovative tech-nologies 
Issue No18 Part 3 С. 67-76 
(ISSN, DOI, Index 
Copernicus, Google Scholar
7. Yudicheva O. P., 
Alaverdian L. М.,  
Samoylenko A.A., 
Romanenko O. V., 
Horelenko O.О., 
KhliebnikovaN.В. 
Comprehensive evaluation 
quality of biofortified 
pumpkin vegetables DOI: 
10.30889/2523-4692.2021-
18-02-021 Modern 
Scientific Researches", 
Випуск № 18, Т. 2 С. 37-46 
(ISSN, DOI, Index 
Copernicus, Google 
Scholar)
8. Samoilenko A.A, 
Yudicheva O.P., 
Zaharchenko P .V., 
Voitenko S .V., Kulik A .V. 
Стан та перспективи 
розвитку ринку 
керамічної плитки в 
Україні DOI: 
10.30888/2663-5712.2022-
11-04-031 "SWorldJournal", 
Випуск № 11, Т. 4 С.29-37 
Болгарія (ISSN, DOI, 
IndexCo-pernicus, Google 
Scholar)
9. Самойленко А.А., Кулік 
А.В. Аналіз доцільності 
передачі функцій 
підприємства на 
аутсорсинг. DOI: 
10.30890/2567-5273.2022-
21-02-053 Modern 
engineering and innovative 
tech-nologies Issue No21 
Part 2 С. 101-107 Published 
by: Sergeieva&Co 
Karlsruhe, Germany (ISSN, 
DOI, Index Copernicus, 
Google Scholar)
П.3
1. Салухіна Н.Г. 
Товарознавство 
зерноборошняних 
товарів: підручник для 
студ. вищ. навч. закл. з 
грифом МОНУ / Н.Г. 



Салухіна, А.А. 
Самойленко, В.В. 
Ващенко - К.: ВЦ КНТЕУ, 
2002 - 362 с. Самойленко 
А.А. належать розділи 
1,2,3, частково 4.
2. Самойленко А.А. 
Сертифікація послуг: 
навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. з грифом 
МОНУ/ А.А. Самойленко. 
- К.: ВЦ КНТЕУ, 2003 - 
144 с.
3. Самойленко А.А. 
Технологія та контроль за 
якістю надання послуг: 
навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. з грифом 
МОНУ/ А.А. Самойленко. 
- К.: ВЦ КНТЕУ, 2003 - 
244 с.
4. Кухтик Т.В. 
Стандартизація та 
сертифікація товарів та 
послуг: навч. наоч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. 
з грифом МОНУ/ Т.В. 
Кухтик, А.А. Самойленко, 
О.М. Бородина. - К.; 
УАБП, 2005. - 281 с. 
Самойленко А.А. 
належать розділи 5-12, 
словник термінів та 
понять.
 5. Самойленко А.А. 
Сертифікація 
продовольчих товарів: 
навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. з грифом 
МОНУ/ А.А. Самойленко. 
- К.: ВЦ КНТЕУ, 2005 - 
212 с.
 6. Самойленко А.А. 
Експертиза побутових 
послуг: навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. з 
грифом МОНУ/ А.А. 
Самойленко. - К.: ВЦ 
КНТЕУ, 2006 - 139 с.
7. Притульська Н.В. 
Продовольчі товари: навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. з грифом 
МОНУ/Н.В.Притульська, 
А.А. Самойленко та ін. - 
К.: ВЦ КНТЕУ, 2007 - 328 
с. Самойленко А.А. 
належать частково 
розділи "Зерно та 
продукти його переробки" 
та "М'ясо та м'ясні 
продукти".
8. Кириченко Л.С. 
Стандартизація та 
сертифікація товарів та 
послуг: підручник для 
студ. вищ. навч. закл. з 
грифом МОНУ/ Л.С. 
Кириченко, А.А. 
Самойленко. - Х.: РАНОК, 
2008. - 248 с. Самойленко 
А.А. належать розділи 
щодо сертифікації та 
підтвердження 
відповідності товарів та 
послуг.
9. Самойленко А.А. 
Експертиза послуг звязку: 
навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. з грифом 
МОНУ/ А.А. Самойленко. 
- К.: ВЦ КНТЕУ, 2009 - 
214 с.
 10. Мазаракі А.А. 
Товарознавство і 
торговельне 
підприємництво : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. з грифом МОНУ/ 
А.А. Мазаракі, Н.В. 
Притульська, А.А. 
Самойленко та ін. - К.: ВЦ 
КНТЕУ, 2014 - 834 с. 



Самойленко А.А. 
належать розділи щодо 
дослідження харчових 
продуктів.
11. Захарченко та ін. 
Довідник по ринку 
матеріалів для 
внутрішнього 
облаштування та 
оздоблення приміщень 
(за даними 2016 р.). - К.: 
ФОП Сладкевич Б.А., 
2017. – 260 с. Самойленко 
А.А.. належить  підбір та 
аналіз інформації з 
виробництва та 
використання цементу та 
керамічної плитки.
12. Довідник по ринку 
матеріалів для 
внутрішнього 
облаштування та 
оздоблення приміщень 
(за даними 2017 р.) / 
Захарченко П.В., Гавриш 
О.М., Соха В.Г., 
Самойленко А.А. [та ін.] / 
За заг. ред. проф. 
Захарченка П.В.. КНУБА. 
– К.: ФОП Сладкевич Б.А., 
2018. – 252 с. Самойленко 
А.А.. належить  підбір та 
аналіз інформації з 
виробництва та 
використання цементу та 
керамічної плитки.
13. Довідник по ринку 
матеріалів для 
внутрішнього 
облаштування та 
оздоблення приміщень 
(за даними 2018 р.) / 
Захарченко П.В., Гавриш 
О.М., Соха В.Г., 
Самойленко А.А. [та ін.] / 
За заг. ред. проф. 
Захарченка П.В.. КНУБА. 
– К.: ФОП Сладкевич Б.А., 
2019. – 252 с. Самойленко 
А.А.. належить  підбір та 
аналіз інформації з 
виробництва та 
використання цементу та 
керамічної плитки.
14. Ващенко О.П., Марко 
І.Ю., Дмитренко А.І., 
Довгенко Я.О, 
Самойленко А.А. 
Особливості аналізу 
фінансово-економічної 
стійкості підприємства як 
елементу його фінансової 
стабільності. DOI- 
10.46299/ISG.2021.MONO. 
ECON.III.4.5 Trends in 
scientific thought in 
economics and 
management: collective 
monograph / Galushkina 
T., Butrym O., Baranovska 
V.,– etc. – Іnternational 
Scie-nce Group. – Boston : 
Primedia eLaunch, 2021. Р. 
225-232
15. Довідник по ринку 
матеріалів для 
внутрішнього 
облаштування та 
оздоблення приміщень 
(за даними 2020 р.) / 
Захарченко П.В., Гавриш 
О.М., Соха В.Г., 
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забезпечення для бізнесу 
– 0,19 д.а.).
26. Дименко Р. А., 
Литвинова О. В. Роль 
держави у формуванні 
конкурентних стратегій. 
Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. 2018. № 3 (25). 
С.65-72. (0,69 д.а., 
особистий внесок автора: 
класифікаційний ряд 
моделей поведінки у 
глобальному 
конкурентному 
середовищі – 0,47 д.а.)
27. Дименко Р. А., 
Сьомкіна Т. В., Литвинова 
О. В., Лобань О. О. 
Особливості моделей 
функціонування ІТ-
компаній в Україні. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія: 
Міжнародні економічні 
відносити та світове 
господарство. 2018. №19, 
частина 3. С. 84-88. (Index 
Copernicus). (0,52 д.а., 
особистий внесок автора: 
моделі функціонування 
українських 
девелоперських компаній 
– 0,22 д.а.).
28. Дименко Р. А., 
Стєкольщиков В. В. 



Еволюція систем 
управління трудовими 
ресурсами. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2017. 
№ 2 (20). С. 49-54. (0,72 
д.а., особистий внесок 
автора: досліджено 
систему управління 
трудовими ресурсами – 
0,66 д.а.).
29. Дименко Р. А., 
Стєкольщиков В. В. 
Тенденції розвитку 
кон’юнктури у сфері 
інфокомунікацій. 
Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. 2017. № 4 (22). С. 
153-159. (0,77 д.а., 
особистий внесок автора: 
проведено діагностика 
розвитку кон’юнктури у 
сфері інфокомунікацій – 
0,72 д.а.).
30. Дименко Р. А. 
Формування ефективної 
антикризової монетарної 
політики України. Вісник 
Львівського торговельно-
економічного 
університету. Економічні 
науки. 2016. Вип. 51. С. 39-
45. (0,51 д.а.).
31.  Дименко Р.А., 
Капелюшна Т.В., 
Пильнова В.П. Новації 
оподаткування 
підприємницької 
діяльності. 
Інфраструктура ринку. 
2020. № 49. С. 255-262. 
(Журнал індексується і 
реферується у науково-
метричних базах: Index 
Copernicus). (0,71 д.а.)
32. Дименко Р.А., 
Капелюшна Т.В. 
Експертна оцінка якості 
надання 
телекомунікаційних 
послуг. Ефективна 
економіка. 2021. № 8. – 
URL: 
http://www.economy.nayka
.com.ua/?op=1&z=9161. 
DOI: 10.32702/2307-2105-
2021.8.94 (Журнал 
індексується і реферується 
у науково-метричних 
базах: Index Copernicus). 
(0,68 д.а.)
П. 3
1. Ruslan Dymenko, 
Svitlana Lehominova, Alona 
Goloborodko Paradigm of 
implementation of digital 
transformations of 
economic processes. 
Modern management: 
theories, concepts, 
implementation. 
Monograph. Editors: 
Marian Duczmal, Tetyana 
Nestorenko. Opole: The 
Academy of Management 
and Administration in 
Opole, 2021, pp.27-34 (0,18 
д.а.)
2. Дименко Р. А. 
Теоретико-методологічні 
засади процесу 
державного регулювання 
та стратегічного розвитку 
телекомунікаційної 
індустрії: монографія. 
Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 
2019. 365 с. (18,15 д.а.).
3. Дименко Р. А. 
Теоретико-методологічне 
забезпечення 
стратегічного оцінювання 
національної економіки в 
умовах глобалізації. 
Менеджмент XXI 



століття: глобалізаційні 
виклики: колективна 
монографія за заг. ред. 
д.е.н., проф. І. А. 
Маркіної. Полтава: 
Видавництво «Сімон», 
2017. С. 55-63. (0,46 д.а.).
4. Дименко Р.А. та ін. 
Довідник по ринку 
матеріалів для 
внутрішнього 
облаштування та 
оздоблення приміщень 
(за даними 2020 р.) // За 
загальною редакцією 
Захарченка П.В. – КНУБА 
– Київ. ФОП Сладкевич 
Б.А., 2021. – 263 с.
П. 4
1. Методичні рекомендації 
для проведення 
практичних та 
семінарських занять з 
дисципліни «Економіко-
правові засади 
підприємницької 
діяльності» для студентів 
денної і заочної форм 
навчання; 
2. Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи з 
дисципліни «Економіко-
правові засади 
підприємницької 
діяльності» для студентів 
денної і заочної форм 
навчання; 
3. Методичні 
рекомендації для 
проведення практичних 
занять з дисципліни 
«Облік і аудит» для 
студентів денної і заочної 
форм навчання; 
4. Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи з 
дисципліни «Правове 
регулювання трудової 
діяльності» для студентів 
денної і заочної форм 
навчання;
5. Методичні 
рекомендації для 
проведення практичних 
та семінарських занять з 
дисципліни «Міжнародна 
економіка» для студентів 
денної і заочної форм 
навчання; 
6. Методичні 
рекомендації для 
проведення практичних 
та семінарських занять з 
дисципліни «Регіональна 
економіка» для студентів 
денної і заочної форм 
навчання;
7. Методичні 
рекомендації для 
проведення практичних 
та семінарських занять з 
дисципліни «Договірне 
право» для студентів 
денної і заочної форм 
навчання.
8. Методичні 
рекомендації для 
проведення практичних 
занять з дисципліни 
«Організація торгівлі» 
для студентів денної і 
заочної форм навчання. 
К64 / уклад.: Л.М. 
Алавердян, Р.А. Дименко. 
–Київ. КНУБА, 2020.– 
72с.
9. Методичні 
рекомендації до 
виконання самостійної 
роботи з дисципліни 
«Організація торгівлі». 



О64 / уклад.: Л.М. 
Алавердян, Р.А. Дименко. 
–Київ. КНУБА, 2021.– 36с.
П. 5
Доктор економічних наук 
зі спеціальності економіка 
та управління 
національним 
господарством (08.00.03) 
ДК №010335 від 
26.10.2020 року
П. 7
Член спеціалізованої 
вченої ради, 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій, спеціалізована 
вчена рада К41.119.01 з 
правом прийняття до 
розгляду та проведення 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 
«Економіка та управління 
національним 
господарством»
Член спеціалізованої 
вченої ради, Одеський 
національний університет 
імені І.І. Мечникова, 
спеціалізована вчена рада 
К41.051.11 з правом 
прийняття до розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата економічних 
наук за спеціальностями 
08.00.03 «Економіка та 
управління національним 
господарством» 08.00.04 
«Економіка та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)»
П. 8
1. науково-дослідна робота 
за темою зареєстрована в 
УкрЦНТІ: «Формування 
економіко-правової 
платформи інноваційного 
підприємства». Керівник 
Дименко Р.А.; термін 
виконання 09.17–09.19; 
мета НДР: обґрунтування 
теоретико-
методологічних підходів і 
розробка практичних 
рекомендацій щодо 
формування економіко-
правової платформи 
інноваційного 
підприємства.
2. науково-дослідна 
робота за темою: 
«Економіко-правові 
засади формування 
механізму здійснення 
інтелектуальної власності 
при функціонуванні 
інноваційного 
підприємства». (Виконано 
25.12.2017 року)
3. науково-дослідна 
робота за темою: 
«Інфраструктурне 
забезпечення освітнього 
процесу». (Виконано 
19.06.2019)

п. 13
Time Management – 36 
ауд.год.
Accounting management – 
28 ауд. год.
П. 14
Керівництво науковим 
гуртком «Організація 
власної справи у сфері 
телекомунікацій»



П. 15
член організаційного 
комітету з проведення 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт з галузей знать і 
спеціальностей у 
2019/2020 навчальному 
році (відповідно до наказу 
Міністерства освіти і 
науки України від 04.10.19 
№ 1271)
член організаційного 
комітету з проведення 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт з галузей знать і 
спеціальностей у 
2020/2021 навчальному 
році (відповідно до наказу 
Міністерства освіти і 
науки України від 24.11.20 
№ 1457).

27801 Алавердян 
Людмила 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Будівельно-
технологічний

Диплом 
спеціаліста, 
Донецький 

національний 
університет, рік 

закінчення: 2003, 
спеціальність: 

0501 Економіка 
підприємства, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 005786, 
виданий 

29.03.2012

17 Міжнародна та 
біржова торгівля 
(ОК 7)

2018 р. КНУБА П.: 1, 3, 4, 
10, 12, 19
П.1.
1. Романенко О.В., 
Алавердян Л.М. Огляд 
стану та оцінка потенціалу 
розвитку будівельної 
галузі України / 
Електронний журнал 
«Ефективна економіка» - 
№ 4. – 2020. – Режим 
доступу: 
http://www.economy.nayka
.com.ua/?op=1&z=7770 
фаховий
2. P. Zakharchenko, I. 
Ogorodnik, L. Alaverdian, I. 
Telyushchenko / Modern 
development of the market 
of ceramic construction 
products of Ukraine in the 
context of the European 
integration process / 
Науковий вісник НГУ. - 
№3. – 2020, р.91-95. 
Scopus
3. Alaverdian L.М., 
Romanenko O.V., 
Ogorodnik I.V. / Video 
content as a necessary 
component of modern 
digital marketing strategy / 
Modern scientific 
researches. - №12(03)
(Беларусь, Copernicus, 
GScholar). - 2020 . – 
Режим доступу: 
https://www.modscires.pro
/index.php/msr/issue/view
/msr12-03/msr12-03 
фаховий
4. Liudmyla Alaverdian, 
Olesia Romanenko / 
Modern marketing tools 
and internet technologies in 
Ukrainian business in the 
formation of marketing 
strategies / Маркетинг і 
цифрові технології. - Том 
4, No 4, 2020. – р. 93-102. - 
Режим доступу: 
http://mdt-
opu.com.ua/index.php/mdt
/article/view/123/112. 
фаховий
5. Alaverdian L. М., 
Yudicheva O. P., 
Romanenko O. V. 
Determination of the 
results of the impact of 
covid-19 on the world labor 
market: parallels with the 
ukrainian experience / 
Modern scientific 
researches. - № 16.р.2. - 
2021. р. 8-11. - Режим 
доступу: 
file:///C:/Users/%D0%90%
D0%B4%D0%BC%D0%B8



%D0%BD/Downloads/56-
84-PB.pdf фаховий
6.  Алавердян Л.М., 
Романенко О.В. Сучасні 
реалії та перспективи 
розвитку зовнішньої 
торгівлі України з іншими 
країнами світу // 
Ефективна економіка. 
2019. № 4. 
http://www.economy.nayka
.com.ua/pdf/4_2019/55.pd
f
http://www.economy.nayka
.com.ua/?op=1&z=7005
7.  Yudicheva O . P., 
Alaverdian L. М., 
Samoylenko A.A., 
Romanenko O. V., 
Horelenko O.О., 
Khliebnikova N.В. 
Comprehensive evaluation 
quality of biofortified 
pumpkin vegetables / 
Modern scientific 
researches. - № 18. р.2. - 
2021. р. 37-47. - Режим 
доступу: 
https://www.modscires.pro
/index.php/msr/issue/view
/msr18-02/msr18-02
П. 3.
1. Захарченко П.В., 
Гавриш О.М., Соха В.Г., 
Самойленко А.А.. та ін. 
Довідник по ринку 
матеріалів для 
внутрішнього 
облаштування та 
оздоблення приміщень 
(за даними 2017 р.) За 
загред. проф. Захарченка 
П.В.. КНУБА. – К.: 
ФОПСладкевич Б.А.. 2018. 
– 252 с.
2. Маркетингові 
комунікації: навч. посіб. 
для студентів, які 
навчаються за спец. 
7.03051001 та 8.03051001 
"Товарознавство та 
торговельне 
підприємництво" / [П. В. 
Захарченко та ін.] ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і 
архітектури. - Київ : 
КНУБА, 2016. - 151 с.
3. Довідник по ринку 
матеріалів для 
внутрішнього 
облаштування та 
оздоблення приміщень 
(за даними 2018 р.) / 
Захарченко П. В., Гавриш 
О. М., [та ін.] /За заг. ред. 
проф. Захарченка П.В.. 
КНУБА. – К.: ФОП 
Сладкевич Б. А., 2019. – 
248 с.
4. Довідник по ринку 
матеріалів для 
внутрішнього 
облаштування та 
оздоблення приміщень 
(за даними 2019 р.) / 
Захарченко П. В., Гавриш 
О. М., [та ін.] /За заг. ред. 
проф. Захарченка П.В.. 
КНУБА. – К.: ФОП 
Сладкевич Б. А., 2020. – 
252 с.
П. 4.
Комерційна діяльність на 
ринку нерухомості: 
методичні вказівки до 
практичних  занять / 
уклад.: Л.М. Алавердян, 
О.В. Романенко – Київ: 
КНУБА, 2020. -  56 с.
Комерційна діяльність на 
ринку нерухомості: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи / 



уклад.: Л.М. Алавердян, 
О.В. Романенко – Київ:  
КНУБА, 2021. -  56 с.
Організація торгівлі: 
методичні вказівки до 
практичних  занять / 
уклад.: Л.М. Алавердян, 
Р.А. Дименко. - Київ: 
КНУБА, 2020. -  68 с.
Економіка торгівлі: 
методичні рекомендації 
до виконання курсових 
робіт / уклад.: Л.М. 
Алавердян,  О.В. 
Романенко. – Київ : 
КНУБА, 2020. – 24 с.
Електронна комерція: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи для 
студентів спеціальності 
076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність/ уклад.: Л.М. 
Алавердян - К.: КНУБА, 
2021. -  20 с.
Міжнародне технічне 
регулювання та 
міжнародна торгівля: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи для 
студентів спеціальності 
076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність/ уклад.: Л.М. 
Алавердян - К.: КНУБА, 
2018. -  22 с.
Електронна комерція: 
методичні рекомендації 
до виконання практичних 
робіт для студентів денної 
та заочної форм 
навчання. Спеціальність 
076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність / укл. Л.М. 
Алавредян, Л.В. 
Романенко - К. 
КНУБА,2018.-21с.
Організація торгівлі: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи для 
студентів спеціальності 
076  Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність / уклад.:  
Алавердян Л.М., Дименко 
Р.А. - К.: КНУБА, 2021. -  
32 с.
Захарченко П.В., 
Алавердян Л.М., 
Романенко О.В. Інтернет-
дослідження попиту на 
житлову нерухомість у 
місті Київ та області //  
Матеріали ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції  «Проблеми 
генезису економіки 
інтелектуально-
інноваційного капіталу» 
(3-4 листопада 2021 р.).
П. 10.
Маркетингові 
дослідження ринку 
нерухомості та 
будівельних товарів
П. 12
1.  L. Alaverdian,  
Assessment of the 
construction industry of 
Ukraine under the influence 
of socio-economic factors / 
Proceedings of the 1st 
International Scientific 
Conference Eastern 
European Conference of 
Management and 
Economics, May 24, 2019 / 
[organizer] Ljubljana 
School of Business, 
organizer of the Conference 
Odesa Institute of Trade 
and Economics of Kyiv 



National University of 
Trade and Economics, 
(Odesa, Ukraine); editors 
Lidija Weis, Viktor Koval. - 
Ljubljana: Ljubljana School 
of Business, 2019 – р. 162-
165.
2.  Майстренко К. Я., 
Алавердян Л. М. Оцінка 
впливу пандемії на ринок 
нерухомості в Україні / 
Маркетингові стратегії, 
підприємництво і 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 

визначеному 
стандартом 

вищої освіти 
(або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПР11. Вміти 
розробляти системи 
управління 
асортиментом, 
якістю та життєвим 
циклом будівельних 
товарів.

Переддипломна практика 
(ОК 12)

Практика залік

Категорійний 
менеджмент (ОК 9)

Лекції, практичні заняття залік

Міжнародне технічне 
регулювання (ОК 6)

Лекції, практичні заняття екзамен

Електронна комерція (ОК 
3)

Лекції, практичні заняття екзамен

ПР10. Впроваджувати 
інноваційні проекти з 
метою створення 
умов для ефективного 
функціонування та 
розвитку 
підприємницьких, 
торговельних та/або 
біржових структур (в 
тому числі, 
інноваційних 
моделей торгівлі 
будівельними 
товарами та 
об’єктами 
нерухомості).

Управління якістю (ОК 5) Лекції, практичні заняття залік

Міжнародне технічне 
регулювання (ОК 6)

Лекції, практичні заняття екзамен

Переддипломна практика 
(ОК 12)

Практика залік

Товарознавство 
інноваційних будівельних 
товарів (ОК 8)

Лекції, практичні заняття екзамен

Комерційна логістика (ОК 
4)

Лекції, практичні заняття екзамен

Міжнародна та біржова 
торгівля (ОК 7)

Лекції, практичні заняття екзамен

Товарознавство 
комерційної і 
торговельної нерухомості 
(ОК 2)

Лекції, практичні заняття залік

Стратегічне управління 
(ОК 10)

Лекції, практичні заняття екзамен

ПР07. Оцінювати 
продукцію, товари, 
послуги, а також 

Товарознавча експертиза 
будівельних товарів (ОК 
11)

Лекції, практичні заняття екзамен



процеси, що 
відбуваються в 
підприємницьких, 
торговельних та/або 
біржових структурах, 
і робити відповідні 
висновки для 
прийняття 
управлінських рішень.

Електронна комерція (ОК 
3)

Лекції, практичні заняття екзамен

Міжнародне технічне 
регулювання (ОК 6)

Лекції, практичні заняття екзамен

Товарознавство 
інноваційних будівельних 
товарів (ОК 8)

Лекції, практичні заняття екзамен

Управління якістю (ОК 5) Лекції, практичні заняття залік

Категорійний 
менеджмент (ОК 9)

Лекції, практичні заняття залік

Переддипломна практика 
(ОК 12)

Практика залік

ПР09. Вміти 
вирішувати проблемні 
питання, що 
виникають в 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та/або 
біржових структур за 
умов невизначеності 
та ризиків. 

Товарознавство 
комерційної і 
торговельної нерухомості 
(ОК 2)

Лекції, практичні заняття залік

 Професійна іноземна 
мова (ОК1)

Практичні заняття залік

Міжнародна та біржова 
торгівля (ОК 7)

Лекції, практичні заняття екзамен

Стратегічне управління 
(ОК 10)

Лекції, практичні заняття екзамен

Товарознавча експертиза 
будівельних товарів (ОК 
11)

Лекції, практичні заняття екзамен

Електронна комерція (ОК 
3)

Лекції, практичні заняття екзамен

Категорійний 
менеджмент (ОК 9)

Лекції, практичні заняття залік

Переддипломна практика 
(ОК 12)

Практика залік

Міжнародне технічне 
регулювання (ОК 6)

Лекції, практичні заняття екзамен

Управління якістю (ОК 5) Лекції, практичні заняття залік

ПР08. Розробляти і 
приймати рішення, 
спрямовані на 
забезпечення 
ефективності 
діяльності суб’єктів 
господарювання у 
сфері підприємницької, 
торговельної та/або 
біржової діяльності. 

Переддипломна практика 
(ОК 12)

Практика залік

Міжнародне технічне 
регулювання (ОК 6)

Лекції, практичні заняття екзамен

Товарознавство 
інноваційних будівельних 
товарів (ОК 8)

Лекції, практичні заняття екзамен

Товарознавча експертиза 
будівельних товарів (ОК 
11)

Лекції, практичні заняття екзамен

Категорійний 
менеджмент (ОК 9)

Лекції, практичні заняття залік

Комерційна логістика (ОК 
4)

Лекції, практичні заняття екзамен

Стратегічне управління 
(ОК 10)

Лекції, практичні заняття екзамен

Міжнародна та біржова 
торгівля (ОК 7)

Лекції, практичні заняття екзамен

Товарознавство 
комерційної і 
торговельної нерухомості 
(ОК 2)

Лекції, практичні заняття залік

Управління якістю (ОК 5) Лекції, практичні заняття залік

ПР06. Визначати та 
впроваджувати 
стратегічні плани 
розвитку суб’єктів 
господарювання у 
сфері підприємництва, 
торгівлі та/або 
біржової діяльності.

Переддипломна практика 
(ОК 12)

Практика залік

Міжнародне технічне 
регулювання (ОК 6)

Лекції, практичні заняття екзамен

Товарознавство 
інноваційних будівельних 

Лекції, практичні заняття екзамен



товарів (ОК 8)

Електронна комерція (ОК 
3)

Лекції, практичні заняття екзамен

Стратегічне управління 
(ОК 10)

Лекції, практичні заняття екзамен

Товарознавство 
комерційної і 
торговельної нерухомості 
(ОК 2)

Лекції, практичні заняття залік

Міжнародна та біржова 
торгівля (ОК 7)

Лекції, практичні заняття екзамен

ПР04. Застосовувати 
бізнес-комунікації для 
підтримки взаємодії з 
представниками 
різних професійних 
груп. 

Стратегічне управління 
(ОК 10)

Лекції, практичні заняття екзамен

Категорійний 
менеджмент (ОК 9)

Лекції, практичні заняття залік

 Професійна іноземна 
мова (ОК1)

Практичні заняття залік

Міжнародне технічне 
регулювання (ОК 6)

Лекції, практичні заняття екзамен

ПР03. Вміти 
розробляти заходи 
матеріального і 
морального заохочення 
та застосовувати 
інші інструменти 
мотивування 
персоналу й партнерів 
для досягнення 
поставленої мети. 

Електронна комерція (ОК 
3)

Лекції, практичні заняття екзамен

Міжнародне технічне 
регулювання (ОК 6)

Лекції, практичні заняття екзамен

ПР02. Визначати, 
аналізувати проблеми 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності та 
розробляти заходи 
щодо їх вирішення

 Професійна іноземна 
мова (ОК1)

Практичні заняття залік

Стратегічне управління 
(ОК 10)

Лекції, практичні заняття екзамен

Товарознавча експертиза 
будівельних товарів (ОК 
11)

Лекції, практичні заняття екзамен

Категорійний 
менеджмент (ОК 9)

Лекції, практичні заняття залік

Комерційна логістика (ОК 
4)

Лекції, практичні заняття екзамен

Управління якістю (ОК 5) Лекції, практичні заняття залік

Товарознавство 
інноваційних будівельних 
товарів (ОК 8)

Лекції, практичні заняття екзамен

Міжнародне технічне 
регулювання (ОК 6)

Лекції, практичні заняття екзамен

ПР01. Вміти 
адаптуватися та 
проявляти ініціативу 
і самостійність в 
ситуаціях, які 
виникають в 
професійній діяльності

Міжнародне технічне 
регулювання (ОК 6)

Лекції, практичні заняття екзамен

Комерційна логістика (ОК 
4)

Лекції, практичні заняття екзамен

ПР05. Вміти 
професійно, в повному 
обсязі й з творчою 
самореалізацією 
виконувати 
поставлені завдання у 
сфері підприємництва, 
торгівлі та/або 
біржової діяльності. 

Категорійний 
менеджмент (ОК 9)

Лекції, практичні заняття залік

Міжнародне технічне 
регулювання (ОК 6)

Лекції, практичні заняття екзамен

Комерційна логістика (ОК 
4)

Лекції, практичні заняття екзамен

Товарознавство 
інноваційних будівельних 
товарів (ОК 8)

Лекції, практичні заняття екзамен

Товарознавча експертиза 
будівельних товарів (ОК 
11)

Лекції, практичні заняття екзамен

Управління якістю (ОК 5) Лекції, практичні заняття залік

 




