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І – Преамбула 
 

1. РОЗРОБЛЕНО 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» є нормативним документом, який регламентує нормативні, 

компетентності, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у 

підготовці магістрів у галузі 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 

073 «Менеджмент». 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

розроблена відповідно до вимог Стандарту вищої освіти України для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, ступінь «магістр», галузь знань 07 

«Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент» (Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 року № 959). 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» розроблена робочою групою кафедри економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності НАСОА. 

Керівник робочої групи: 

Іващенко Оксана Андріївна, кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

Національної академії статистики, обліку та аудиту. 

 

2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 

Освітньо-професійна програма вищої освіти галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», другого 

(магістерського) рівня вищої освіти затверджена та введена в дію Наказом 

ректора Національної академії статистики, обліку та аудиту від 29.08.2019 р 

№73 у відповідності до рішення вченої ради Академії від 29.08.2019 р. 

Протокол №1. 

 

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ  

 

4. РОЗРОБНИКИ ОПП: 

Іващенко О.А., керівник групи, кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

Національної академії статистики, обліку та аудиту; 

Осауленко О.Г., член групи, доктор з державного управління, професор, 

член-кореспондент, заслужений економіст України, професор кафедри 

економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної 

академії статистики, обліку та аудиту; 

Булах ТМ., член групи, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

Національної академії статистики, обліку та аудиту; 

Мотузка О.М., член групи, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної 



 

академії статистики, обліку та аудиту; 

Гринчак Н.А., член групи, старший викладач кафедри економіки та 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії 

статистики, обліку та аудиту. 

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Національної академії 

статистики, обліку та аудиту. 



 

ІІ – Загальна характеристика 
 

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Обмеження щодо 

навчання за освітньо-

професійною 

програмою 

Відсутні  

Освітня кваліфікація Магістр менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти − Магістр 

Спеціальність – Менеджмент  

Освітня програма – «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності»  

Опис предметної 

області 

Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх підрозділами за 

невизначеності умов та вимог в міжнародному економічному 

просторі. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та 

розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності та/або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, 

що характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

Теоретичний зміст предметної області: 

 парадигми, закони, закономірності, 

 принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; 

 концепції системного, ситуаційного, адаптивного, 

антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного 

менеджменту тощо; 

 функції, методи, технології та управлінські рішення у 

менеджменті 

Методи, методики та технології: 

 загальнонаукові та специфічні методи дослідження; 

 методи реалізації функцій менеджменту (методи 

маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; 

методи прогнозування і планування; методи проектування 

організаційних структур управління; методи мотивування; 

методи контролювання; методи оцінювання соціальної, 

організаційної та економічної ефективності в менеджменті); 

 методи управління зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

та за кордоном;  

 методами оцінки рівня ризиків у зовнішньоекономічній 

діяльності;  

 методики оцінки конкурентоспроможності галузі, 

підприємства, продукції; 

 технології обґрунтування управлінських рішень (економічний 

аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень) та формування 

експортного потенціалу країни, галузі, підприємства. 

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-

комунікаційне обладнання, інформаційні системи, технології та 

програмні продукти, що застосовуються в менеджменті 

зовнішньоекономічної діяльності. 



 

Академічні права 

випускників 

Магістр може продовжувати навчання на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти – доктора філософії, а також 

підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову кваліфікацію 

в системі післядипломної освіти. 

Працевлаштування 

випускників 

Магістр спеціальності 073 «Менеджмент» може займати первинні 

посади:  

1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності 

та управління;  

1474 Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок;  

1475.3 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення 

суспільної думки;  

1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій;  

1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів 

державної  влади;  

1229.3  Керівні працівники апарату місцевих органів державної 

влади;  

1231  Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, 

юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники;  

1233  Керівники підрозділів маркетингу;  

1235 Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання;  

1238 Керівники проектів та програм;  

131 Керівники малих підприємств без апарату управління;  

2310.2 Асистент, викладач вищого навчального закладу;  

2351.1 Наукові співробітники (методи навчання);  

2351.2 Інші професіонали в галузі методів навчання;  

2413 Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами;  

2414.2 Професіонали, з фінансово-економічної безпеки;  

2419.2 Професіонали, у сфері маркетингу, ефективності 

господарської діяльності, раціоналізації виробництва, 

інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;  

2441.1 Наукові співробітники (економіка);  

3411 Дилери (біржові торгівці за свій рахунок) та брокери 

(посередники) із заставних та фінансових операцій;  

3412 Страхові агенти;  

3413 Агенти з торгівлі майном;  

3415 Технічні та торговельні представники;  

3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі;  

3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів; 

3422 Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та 

експедиції;  

3429 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери;  

3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, організації); 

3436.2 Помічник керівника іншого основного підрозділу;  

3436.3 Помічник керівника малого підприємства без апарату 

управління;  

3436.9 Інші помічники;  

3441 Інспектори митної справи;  

3449 Інспектор з експорту. 

 



 

ІІІ – Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти 
 

Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 

07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», 

освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»: на базі 

освітнього ступеня «бакалавр» - 90 кредитів ЄКТС. 

Мінімум 35 % обсягу  освітньої програми спрямовано на забезпечення 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, 

визначених стандартом вищої освіти. 

Термін навчання: денна форма – 1 рік 5 місяців;  

   заочна форма – 1 рік 10 місяців. 

 

Обсяг кредитів ЄКТС для здобуття ступеня магістра 

зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» 
 

Цикли підготовки освітньо-професійної 

програми 

Кількість 

кредитів ECTS 
Структура, % 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки 
25 28% 

Цикл професійної підготовки 65 72% 

Загальна кількість 90 100% 

в тому числі: вибіркова складова 27 30 % 

 

ІV – Перелік компетентностей випускника 
 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності або у процесі 

навчання, що потребує оновлення та інтеграції знань, проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій в умовах 

неповної/недостатньої інформації, невизначеності та  

суперечливості умов і вимог.  

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 2. Здатність до спілкування з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 3. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

ЗК 4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 8. Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і 

конкретних історичних умовах. 

ЗК 9. Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та 

спроможність забезпечувати їх правомочність. 

ЗК 10. Уміння працювати у колективі та команді та здатність 

працювати в міжнародному середовищі. 



 

ЗК 11. Здатність виконувати професійну діяльність у 

відповідності до стандартів якості. 

ЗК 12. Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній 

діяльності. 

ЗК 13. Здатність вільно володіти іноземною мовою  професійного 

спілкування як інструментом підвищення свого фахового та 

особистісного рівня. 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (СК) 

СК 1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів. 

СК 2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та 

критерії, за якими організація визначає подальші напрями 

розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та 

плани. 

СК 3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту. 

СК 4. Здатність до ефективного використання та розвитку 

ресурсів організації. 

СК 5. Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління. 

СК 6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в 

процесі управління людьми. 

СК 7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість. 

СК 8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом. 

СК 9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, приймати ефективні управлінські рішення та 

забезпечувати їх реалізацію. 

СК 10. Здатність до управління організацією та її розвитком. 

СК 11. Здатність аналізувати та розраховувати основні економічні 

показники зовнішньоекономічної діяльності підприємства та 

ефективність його діяльності. 

СК 12. Уміння оцінювати і контролювати експортний потенціал 

підприємства. 

СК 13. Здатність до обґрунтування шляхів реалізації стійких 

конкурентних переваг суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. 

СК 14. Здатність до формування комплексу теоретичних знань 

щодо умов та особливостей правових форм організації ЗЕД в 

Україні та в зарубіжних країнах. 

СК 15. Здатність формувати ефективну систему моніторингу і 

контролю за діяльністю підприємства - суб’єкта ЗЕД. 

СК 16. Здатність до порівняльно-аналітичного моніторингу 

споживчої якості продукції зарубіжних конкурентів, дослідження 

реакції споживачів на якість продукції та застосовування на 

практиці нових методів управління якістю продукції та 

технологічними процесами. 

СК 17. Здатність формувати кадрову політику підприємства. 

СК 18. Здатність формувати комплекс заходів щодо забезпечення 

позитивного іміджу підприємства на зовнішніх ринках. 

СК 19. Вміння формувати систему запобіжних заходів щодо 

потенційних кризових ситуацій у діяльності організацій та 



 

оптимізувати організаційні форми системи антикризового 

управління. 

СК 20. Володіння навиками діагностики внутрішніх підсистем та 

факторів міжнародного середовища для забезпечення сценарного 

бізнес-планування. 

СК 21. Володіння методами маркетингових досліджень 

зовнішнього ринку з метою визначення сегментів ринку, 

потенційних споживачів, їх поведінкових особливостей. 

СК 22. Здатність укладати та виконувати угоди з іноземними 

контрагентами. 

СК 23. Здатність до організації інноваційної діяльності у сфері 

ЗЕД. 

СК 24. Здатність здійснювати наукові дослідження, забезпечувати 

процес викладання і оцінювання результатів освітньої діяльності. 

 

З метою забезпечення кореляції визначених компетентностей з 

класифікацією компетентностей НРК використовується матриця відповідності 

визначених компетентностей та дескрипторів НРК, яка є інформаційним 

додатком (Таблиця 1) 

 

V – Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання  
 

1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах. 

2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення. 

3. Проектувати ефективні системи управління організаціями. 

4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі 

ідеї. 

5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному 

розрізах. 

6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність. 

7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному 

контексті. 

8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач управління організацією. 

9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та 

іноземною мовами. 

10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних 

задач. 



 

11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування 

власного часу. 

12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією 

(підрозділом). 

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

фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

14. Вміти аналізувати та оцінювати результативність та ефективність 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства, валютну ефективність 

зовнішньоторговельних операцій підприємства, ризики міжнародних 

портфельних інвестицій, конкурентоспроможність продукції (підприємства, 

галузі) на зовнішніх ринках. 

15. Розробляти комплекс заходів щодо підтримки та захисту стійких 

конкурентних переваг підприємства на зовнішніх ринках. 

16. Застосовувати особливості валютного регулювання і контролю у 

зовнішньоекономічній діяльності. 

17. Володіти методами оцінки і відбору персоналу та формувати систему 

мотивації, орієнтовану на професійне зростання персоналу в міжнародному 

бізнесі. 

18. Вміти координувати діяльність підприємства із стейкхолдерами у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності (споживачами, постачальниками, 

конкурентами, органами державної влади усіх рівнів тощо). 

19. Вміти застосовувати інструментарій вибору оптимальної стратегії 

розвитку підприємства щодо зарубіжних ринків. 

20. Вміти ідентифікувати потенційні загрози підприємства у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності та розподіляти обов’язки та повноваження у 

сфері антикризового управління та обґрунтовувати доцільність створення на 

підприємстві відділу антикризового управління. 

21. Застосовувати сучасні технологіі для забезпечення підприємства 

повною і достовірною фактологічною і концептуальною інформацією 

порівняльного і прогнозного характеру – стану, тенденцій, перспектив розвитку 

підприємства. 

22. Застосовувати сучасний інструментарій детермінації факторів 

міжнародного економічного середовища та новітні методики сценарного бізнес 

планування. 

23. Вміння застосовувати сучасні методики ідентифікації та вибору 

цільових сегментів зарубіжних ринків. 

 



 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 

МАГІСТРІВ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

освітньо-професійна програма  

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 
Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

Цикл дисциплін, що формують загальні компетентності 

ОК 1. Ділова іноземна мова (поглиблене вивчення) 8,0 екзамен 

ОК 2. Психологія управління 4,0 залік 

ОК 3. Методологія проведення наукових досліджень 3,0 залік 

Цикл дисциплін, що формують спеціальні (фахові) компетентності  

ОК 4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 4,0 екзамен 

ОК 5. Курсова робота  3,0 Захист КР 

ОК 6. Міжнародний маркетинг 4,0 екзамен 

ОК 7. Міжнародна інвестиційна діяльність  4,0 екзамен 

ОК 8. Міжнародний консалтинг 4,0 екзамен 

ОК 9. Глобальні проблеми економічного розвитку 4,0 екзамен 

ОК 10. Управління міжнародними програмами та  

проектами  
4,0 

екзамен 

Цикл дисциплін практичної підготовки 

ОК 11. Виробнича і переддипломна практика 9,0 Звіт 

ОК 12. Кваліфікаційна робота магістра 9,0 КРМ 

ОК 13. Атестація 3 
Захист 

КРМ 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 63,0 

Вибіркові компоненти  ОП 

Цикл дисциплін, що формують загальні компетентності  

Вибірковий пакет № 1 (3 дисципліни 10 кредитів) 

ВК ЗК 1. Педагогіка вищої школи 3,0 залік 

ВК ЗК 2. Міжнародне приватне право 4,0 залік 

ВК ЗК 3. Філософія освіти і науки 3,0 залік 

ВК ЗК 4. Економічна культура та професійна етика 3,0 залік 

ВК ЗК 5. Інтелектуальна власність 4,0 залік 

ВК ЗК 6. Соціальна відповідальність 3,0 залік 

Всього за цикл:  10,0 

Цикл дисциплін, що формують спеціальні (фахові) компетентності  

Вибірковий пакет № 2 (2 дисципліни 8 кредитів) 

ВК ФК 1. Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства 
4,0 

залік 

ВК ФК 2. Міжнародний інноваційний менеджмент 4,0 залік 

ВК ФК 3. Корпоративні інформаційні системи 4,0 залік 

ВК ФК 4. Міжнародна статистика 4,0 залік 

Всього за блок: 8,0 



 

 

1 2 3 4 

Вибірковий пакет № 3 (3 дисципліни 9 кредитів) 

ВК ФК 5. Тайм-менеджмент 3,0 залік 

ВК ФК 6. Міжнародні розрахунки та валютні операції 3,0 залік 

ВК ФК 7. Управлінська результативність в міжнародному 

бізнесі 

3,0 залік 

ВК ФК 8. Інформаційний менеджмент 3,0 залік 

ВК ФК 9. Моделі та методи управління ризиками 3,0 залік 

ВК ФК 10. Статистичне оцінювання бізнес-середовища 3,0 залік 

Всього за блоком: 9,0 

Всього за цикл:  17,0 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 30,0 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90,0 

 

VІ – Форми атестації здобувачів вищої освіти: 
Форми 

атестації 

здобувачів 

вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження 

йому ступеня магістр із присвоєнням кваліфікації: магістр менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

До атестації допускаються студенти, які виконали всі вимоги освітньо-

професійної програми та навчального плану. 

Результати атестації визначаються оцінками за національною шкалою: 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної задачі або 

проблеми в сфері менеджменту, задачі або проблеми в сфері 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, що потребує здійснення 

досліджень та/або інновацій і характеризується комплексністю і 

невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів економічної 

науки. 

Національна академія статистики, обліку та аудиту розробляє та 

затверджує:  

1) положення про екзаменаційну комісію (ЕК);  

2) порядок перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат;  

3) нормативи унікальності текстів кваліфікаційних робіт.  

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавр, здійснюється ЕК, до 

складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх 

об’єднань.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно.  

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, 

фальсифікації та списування. 

Кваліфікаційна робота бакалавра допускається до захисту перед ЕК за 

умови, якщо рівень її унікальності (оригінальності) відповідає нормативу, 

який офіційно затверджений Національною академією статистки, обліку 

та аудиту.  

Вимоги до заключної кваліфікаційної роботи:  

Кваліфікаційна робота – це навчально-наукова робота студента, яка 

виконується на завершальному етапі здобуття кваліфікації магістра 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності для встановлення 



 

відповідності отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання 

(компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти. Вона є 

кваліфікаційним документом, на підставі якого ЕК визначає рівень 

теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної 

роботи за спеціальністю і приймає рішення щодо присвоєння відповідної 

кваліфікації та видачу диплома.  

Кваліфікаційна робота є інструментом закріплення та демонстрації 

сформованих упродовж навчання загальних та спеціальних 

компетентностей відповідно профілю обраної спеціальності.  

Для оприлюднення та публічного ознайомлення зі змістом 

кваліфікаційних робіт, запобігання академічного плагіату кваліфікаційні 

роботи мають бути розміщені на офіційному сайті або у репозитарії 

Національної академії статистики, обліку та аудиту. 

 

 



 

VІІ – Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 

Визначаються відповідно до Європейських стандартів та рекомендацій 

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

вищу освіту». В Академії система внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти регламентується «Положенням про внутрішню систему забезпечення 

якості освіти в Національній академії статистики, обліку та аудиту . 
Принципи та 

процедури 

забезпечення 

якості освіти 

Принципи забезпечення якості освіти: 

- відповідності європейським та національним стандартам якості 

вищої освіти; 

- автономії закладу вищої освіти, який несе відповідальність за 

забезпечення якості вищої освіти; 

- системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх 

етапах освітнього процесу; 

- компетентнісного підходу, який передбачає перехід із процесної 

на результатну парадигму навчання; 

- студентоцентрованого підходу до навчання й викладання із 

застосуванням гнучких навчальних траєкторій та визнанням 

компетентностей, набутих поза формальними освітніми програмами; 

- здійснення моніторингу якості освітньої діяльності; 

- інтегративності (зв'язку освіти з науковими дослідженнями та 

інноваціями); 

- постійного підвищення якості освітньої діяльності; 

- залучення здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших 

зацікавлених сторін (стейкхолдерів) до процесу забезпечення якості; 

- відкритості та прозорості на усіх етапах забезпечення якості 

вищої освіти; 

- комунікаційної підтримки, яка забезпечить зміну інформаційно- 

роз'яснювальної роботи на двосторонню комунікацію. 

Процедури забезпечення якості освіти є: 

- розроблення і затвердження освітніх програм відповідно до 

Стандартів вищої освіти, певного рівня Національної рамки 

кваліфікацій вищої освіти, Рамки кваліфікацій Європейського 

простору вищої освіти; 

- постійний моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм, їх 

модернізація та аналіз на відповідність вимогам студентів та ринку 

праці; 

- впровадження студентоорієнтрованого навчання, викладання та 

оцінювання; 

- підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти; 

- посилення кадрового потенціалу Академії; 

- забезпечення необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти за 

кожною освітньою програмою; 

- організація інформаційного менеджменту, у тому числі збір, 

аналіз і використання відповідної інформації для ефективного 

управління освітнім процесом; 

- забезпечення публічності інформації про діяльність Академії; 

- здійснення самооцінки якості освіти й освітньої діяльності як 

основи для зовнішнього забезпечення якості; 

- створення ефективної системи та механізмів забезпечення 



 

академічної доброчесності, запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових працях науково-педагогічних, педагогічних та 

інших працівників Академії та здобувачів вищої освіти. 

Моніторинг та 

періодичний 

перегляд освітніх 

програм 

Здійснюється моніторинг і періодичний перегляд програм з метою 

забезпечення їх відповідності потребам студентів і суспільства. 

Моніторинг спрямований на безперервне вдосконалення програм.  

Система моніторингу та перегляду освітніх програм відбувається за 

участю студентів та зацікавлених сторін і передбачає проведення 

відповідних процедур, пов'язаних з одержанням та аналізом 

інформації щодо змістовності та організації освітнього процесу, за 

програмами через: 

- експертне оцінювання актуальності змісту освітніх програм та 

підготовленості випускників до професійної діяльності 

представниками ринку праці; 

- оцінювання стану організації освітнього процесу здобувачами 

вищої освіти, моніторинг успішності та навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти; 

- оцінювання актуальності змісту освітніх програм, їхньої 

відповідності найновішим дослідженням відповідної галузі, змінам 

потреб суспільства та організації освітнього процесу факультетами, 

кафедрами та викладачами; 

- узагальнення та оперативне реагування на поточну інформацію 

стосовно змісту освітньої програми, проблемних ситуацій та 

порушень щодо її реалізації; 

- визначення ефективності процедур оцінювання студентів, 

очікувань, потреб та задоволеності студентів щодо освітньої 

програми. 

Щорічне 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти  

 

Оцінювання здобувачів вищої освіти базується на принципах 

студентоцентрованого навчання та передбачає наступне:  

- оцінювачі (експерти) ознайомлені з існуючими методами 

проведення тестування та екзаменування і отримують підтримку для 

розвитку власних навичок у цій сфері;  

- критерії та методи оцінювання, а також критерії виставлення 

оцінок оприлюднюються заздалегідь;  

- оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяє продемонструвати 

ступінь досягнення ними запланованих результатів навчання;  

- оцінювання проводиться предметною комісією у складі більше ніж 

дві особи;  

- процедури оцінювання здобувачів вищої освіти повинні 

враховувати пом’якшувальні обставини;   

- оцінювання здобувачів вищої освіти є послідовним, прозорим та 

проводиться відповідно до встановлених процедур;  

- наявність офіційної процедури розгляду апеляцій здобувачів вищої 

освіти. 

Система оцінювання досягнення студентами результатів навчання 

включає поточний, підсумковий (семестровий) контроль та 

атестацію здобувачів вищої освіти. 



 

 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічний, 

наукових і 

науково-

педагогічних 

працівників 

 

Система підвищення кваліфікації педагогічних, наукових та науково-

педагогічних працівників розробляється у відповідності до діючої 

нормативної бази та будується на наступних принципах:  

- обов’язковості та періодичності проходження стажування і 

підвищення кваліфікації;  

- прозорості процедур організації стажування та підвищення 

кваліфікації;  

- моніторингу відповідності змісту програм підвищення кваліфікації 

задачам професійного діяльності;  

- обов’язковості впровадження результатів підвищення кваліфікації в 

наукову та педагогічну діяльність;  

- оприлюднення результатів стажування та підвищення кваліфікації 

на офіційному веб-сайті Академії. 

Наявність 

необхідних ресурсів 

для організації 

освітнього процес 

Академія  забезпечує освітній процес необхідними та доступними 

для здобувачів вищої освіти ресурсами (кадровими, методичними, 

матеріальними, інформаційними та ін.) та здійснює відповідну 

підтримку студентів.  

При плануванні, розподілі та наданні навчальних ресурсів і 

забезпеченні підтримки здобувачів вищої освіти враховуються 

потреби різноманітного студентського контингенту (такого як 

студенти: з досвідом, заочної форми навчання, працюючі, іноземні, з 

особливими потребами) та принципи студентоцентрованого 

навчання.  

Внутрішнє забезпечення якості освіти гарантує, що всі необхідні 

ресурси відповідають цілям навчання, є загальнодоступними, а 

студенти поінформовані про їх наявність. 

Наявність 

інформаційних 

систем для 

ефективного 

управління 

освітнім процесом 

З метою управління освітніми процесами розроблено ефективну 

політику у сфері інформаційного менеджменту та функціонує 

інтегрована інформаційна система управління освітнім процесом. 

Дана система передбачає автоматизацію основних функцій 

управління освітнім процесом, зокрема: забезпечення проведення 

вступної компанії, планування та організація освітнього процесу; 

доступ до навчальних ресурсів; обліку та аналізу успішності 

здобувачів вищої освіти; адміністрування основних та допоміжних 

процесів забезпечення освітньої діяльності; моніторинг дотримання 

стандартів якості; управління знаннями та інноваційний 

менеджмент; управління кадрами та ін. 

Публічність 

інформації про 

освітні програми, 

ступені вищої 

освіти та 

кваліфікації 

На офіційному веб-сайті Академії розміщується інформація, яка 

підлягає обов'язковому оприлюдненню. Достовірна, об’єктивна, 

актуальна, своєчасна та легкодоступна інформація про діяльність за 

спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньо-професійною програмою 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» публікується на 

сайті НАСОА:  

- освітні програми для потенційних здобувачів вищої освіти, 

студентів, випускників, інших стейкхолдерів і громадськості; 

- критерії відбору на навчання; 

- заплановані результати навчання; 

- кваліфікації; 

- процедури навчання, викладання та оцінювання, що 

використовуються; 

- тощо. 



 

Запобігання та 

виявлення 

академічного 

плагіату 

Система запобігання та виявлення плагіату в Академії створена 

відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту» та Положення про дотримання академічної доброчесності 

Національної академії статистики, обліку та аудиту. 

Академічним плагіатом вважається: 

- копіювання та оприлюднення виконаної іншим автором роботи; 

- дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору 

речень) чужої роботи у свою без належного оформлення цитування; 

- внесення незначних правок у скопійований матеріал 

(переформулювання речень, зміна порядку слів в них тощо) та без 

належного оформлення цитування; 

- парафраза (переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту). 

Система запобігання та виявлення академічного плагіату 

розповсюджується на навчальні, наукові та методичні праці науково-

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Академії. 
 

Спеціальні вимоги до зарахування: набір на спеціальність освітнього 

рівня «магістр» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання з іноземної мови та фахового випробування. 

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра 

абітурієнти повинні мати вищу освіту першого (бакалаврського) рівня та 

здібності до оволодіння знаннями, уміннями й навичками в галузі фахових 

наук. 

 



 

ІХ – Перелік нормативних документів, на яких базується освітньо-

професійна програма 
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Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених компетентностей дескрипторам НРК 
Класифікація 

компетентностей 

за НРК 

Знання 
ЗН 1. Спеціалізовані концептуальні 

знання, набуті у процесі навчання 

та/або професійної діяльності на рівні 

новітніх досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та 

інноваційної діяльності, зокрема в 

контексті дослідницької діяльності 

ЗН 2. Критичне осмислення проблем у 

навчанні та/або професійній діяльності 

та на міжпредметних галузях 

Уміння 
УМ1. Розв’язання складних 

задач і проблем, що потребує 

оновлення та інтеграції 

знань, часто в умовах 

неповної/недостатньої 

інформації та суперечливих 

вимог 

УМ2. Провадження 

дослідницької та/або 

інноваційної діяльності 

Комунікація 
К1. Зрозуміле і 

недвозначне донесення 

власних висновків, а також 

знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців 

і нефахівців, зокрема до 

осіб, які навчаються 

К2. Використання 

іноземних мов у 

професійній діяльності 

Автономія та відповідальність 
АВ1. Прийняття рішень у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та 

прогнозування 

АВ2. Відповідальність за розвиток 

професійного знання і практик, оцінку 

стратегічного розвитку команди 

АВ3. Здатність до подальшого навчання, 

яке значною мірою є автономним та 

самостійним 

1 2 3 4 5 

Загальні компетентності 

ЗК1 ЗН2 УМ1, УМ2 К1, К2 АВ3 

ЗК 2   К1, К2  

ЗК 3  УМ1, УМ2 К1 АВ1 

ЗК 4  УМ1 К1 АВ1, АВ2 

ЗК 5   К1 АВ2 

ЗК6  УМ1  АВ3 

ЗК 7 ЗН1, ЗН2 УМ1   

ЗК 8 ЗН1, ЗН2  К1  

ЗК 9 ЗН1, ЗН2 УМ1   

ЗК 10  УМ1  АВ2 

ЗК 11 ЗН1    

ЗК 12  УМ1  АВ1 

ЗК 13   К2 АВ3 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 1 ЗН2 УМ1   

СК 2   К2  

СКЗ   К2  

СК 4  УМ1   

СК 5 ЗН2  К2  

СК 6     



 

1 2 3 4 5 

СК 7 ЗН1 УМ1   

СК 8  УМ1   

СК 9 ЗН2 УМ1 К1 АВ1, АВ3 

СК 10 ЗН1 УМ1, УМ2 К1 АВ1 

СК11  УМ1   

СК 12  УМ1   

СК 13  УМ1 К1 АВ1, АВ2 

СК 14 ЗН1, ЗН2  К1  

СК 15  УМ1, УМ2   

СК 16 ЗН2 УМ1  АВ1 

СК 17 ЗН2  К1 АВ2 

СК 18 ЗН1 УМ1 К1  

СК 19  УМ1 К1 АВ1 

СК 20 ЗН1, ЗН2 УМ1, УМ2 К1 АВ2 

СК 21  УМ1, УМ2 К1 АВ1 

СК 22 ЗН2  К2 АВ2 

СК 23  УМ1  АВ1 

СК 24  УМ2  АВ2,АВ3 

 

 

 



 

Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених програмних результатів навчання та загальним компетентностям  

№ Програмні результати навчання 
Загальні компетентності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах; 

+       + +   +  

2 
Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 
  +      + + +   

3 Проектувати ефективні системи управління організаціями; +          +   

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

5 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;       + +      

6 

Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги 

чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; 

     +   +     

7 
Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, 

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

8 
Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач управління організацією; 
  +           

9 
Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та 

іноземною мовами; 
    +        + 

10 

Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних 

задач; 

 +  +      +    

11 
Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного 

часу. 
     +     +  + 

12 Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом);  +  +      +    

13 
Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 

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



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

14 

Вміти аналізувати та оцінювати результативність та ефективність 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства, валютну ефективність 

зовнішньоторговельних операцій підприємства, ризики міжнародних 

портфельних інвестицій, конкурентоспроможність продукції (підприємства, 

галузі) на зовнішніх ринках 

+  +    + +      

15 
Розробляти комплекс заходів щодо підтримки та захисту стійких 

конкурентних переваг підприємства на зовнішніх ринках 
+  +   + +  +     

16 
Застосовувати особливості валютного регулювання і контролю у 

зовнішньоекономічній діяльності 
      + + +     

17 

Володіти методами оцінки і відбору персоналу та формувати систему 

мотивації, орієнтовану на професійне зростання персоналу в міжнародному 

бізнесі 

   + +     +    

18 

Вміти координувати діяльність підприємства із стейкхолдерами у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності (споживачами, постачальниками, 

конкурентами, органами державної влади усіх рівнів тощо). 

 + +       +    

19 
Вміти застосовувати інструментарій вибору оптимальної стратегії розвитку 

підприємства щодо зарубіжних ринків. 
+  +   +   +   +  

20 

Вміти ідентифікувати потенційні загрози підприємства у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності та розподіляти обов’язки та повноваження 

у сфері антикризового управління та обґрунтовувати доцільність створення 

на підприємстві відділу антикризового управління. 

     + + +    +  

21 

Застосовувати сучасні технологіі для забезпечення підприємства повною і 

достовірною фактологічною і концептуальною інформацією порівняльного 

і прогнозного характеру – стану, тенденцій, перспектив розвитку 

підприємства. 

+  +           

22 

Застосовувати сучасний інструментарій детермінації факторів 

міжнародного економічного середовища та новітні методики сценарного 

бізнес планування. 

  +    +       

23 
Вміння застосовувати сучасні методики ідентифікації та вибору цільових 

сегментів зарубіжних ринків. 
+       + +     



 

 

Таблиця 3 

Матриця відповідності визначених програмних результатів навчання та спеціальним компетентностям  

№ Програмні результати навчання 
Спеціальні (фахові) компетентності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 

Критично осмислювати, вибирати та використовувати 

необхідний науковий, методичний і аналітичний 
інструментарій для управління в непередбачуваних умовах; 

+      +    + +    +   +      

2 
Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати 
методи їх вирішення; 

 +          + + + +      +    

3 Проектувати ефективні системи управління організаціями;     +      +   +      + +    

4 
Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати 
підприємницькі ідеї; 

      +           +  + +    

5 
Планувати діяльність організації в стратегічному та 

тактичному розрізах; 
 +         +       +  +     

6 

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

+        +    +      +    +  

7 

Організовувати та здійснювати ефективні комунікації 

всередині колективу, з представниками різних професійних 
груп та в міжнародному контексті; 

    +   +         +        

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

    +                  +  

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

    +                   + 

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

     +  +         +        

11 
Забезпечувати особистий професійний розвиток та 
планування власного часу. 

  +                     + 

12 
Вміти делегувати повноваження та керівництво 

організацією (підрозділом); 
    +  + +  +               

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

 +      + +        +    +  +  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

14 

Вміти аналізувати та оцінювати результативність та 

ефективність зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства, валютну ефективність 
зовнішньоторговельних операцій підприємства, ризики 
міжнародних портфельних інвестицій, 
конкурентоспроможність продукції (підприємства, галузі) 
на зовнішніх ринках 

+   +     +  +      +      +  

15 

Розробляти комплекс заходів щодо підтримки та захисту 

стійких конкурентних переваг підприємства на зовнішніх 
ринках 

          + + +  + +  +  +     

16 
Застосовувати особливості валютного регулювання і 
контролю у зовнішньоекономічній діяльності 

        +  +    +          

17 

Володіти методами оцінки і відбору персоналу та 
формувати систему мотивації, орієнтовану на професійне 
зростання персоналу в міжнародному бізнесі 

  + +    +         +        

18 

Вміти координувати діяльність підприємства із 
стейкхолдерами у сфері зовнішньоекономічної діяльності 
(споживачами, постачальниками, конкурентами, органами 
державної влади усіх рівнів тощо). 

 +   +             +       

19 
Вміти застосовувати інструментарій вибору оптимальної 
стратегії розвитку підприємства щодо зарубіжних ринків. 

 +        +  +  + +     +     

20 

Вміти ідентифікувати потенційні загрози підприємства у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності та розподіляти 
обов’язки та повноваження у сфері антикризового 
управління та обґрунтовувати доцільність створення на 
підприємстві відділу антикризового управління. 

          +    + +   +      

21 

Застосовувати сучасні технологіі для забезпечення 
підприємства повною і достовірною фактологічною і 
концептуальною інформацією порівняльного і прогнозного 

характеру – стану, тенденцій, перспектив розвитку 
підприємства. 

              + +     + +  + 

22 

Застосовувати сучасний інструментарій детермінації 
факторів міжнародного економічного середовища та 
новітні методики сценарного бізнес планування. 

+      +                  

23 
Вміння застосовувати сучасні методики ідентифікації та 
вибору цільових сегментів зарубіжних ринків. 

+        +            +   + 

 


