
















































моніторинг якості діяльності академії та прийняття ефективних управлінських 
рішень щодо її покращення.

7. Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
вищої освіти та кваліфікації

Публічність інформації про діяльність академії забезпечується згідно з 
наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 р. №166 «Деякі 
питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів».

На офіційному сайті академії розміщується інформація, яка підлягає 
обов’язковому оприлюдненню відповідно до вимог Закону України «Про вищу 
освіту», а саме: документи, що регламентують діяльність академії; Положення 
про колегіальні органи та їх персональний склад; Положення про Вчену раду 
академії, Положення про Вчену раду академії, Положення про Наглядову раду, 
а також Положення про структурні підрозділи інституту; загальні аналітичні 
матеріали про діяльність академії, звіти ректора, річні звіти з різних напрямів 
діяльності, щорічні рейтинги кафедр.

Інформація та документи пов’язані з організацією освітнього процесу: 
Положення про організацію освітнього процесу; перелік спеціальностей та 
спеціалізацій, за якими проводиться підготовка фахівців; освітньо-професійні 
програми: Положення про планування роботи, звітування і оцінювання 
науково-педагогічних працівників, відомості про аспірантуру та докторантуру.

Б.Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних

закладів і здобувачів вищої освіти

Систему запобігання та виявлення плагіату створено відповідно до 
«Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у 
наукових і навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти інституту». 
Система спрямована на запобігання та виявлення таких різновидів плагіату: 
копіювання та оприлюднення виконаної іншим автором роботи як своєї; 
дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору речень) чужої 
роботи у своїй 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, сутність парафрази полягає в 
заміні слів (знаків), фразеологічних оборотів або пропозицій при використанні 
будь-якої авторської наукової праці (збереженої на електронних або паперових 
носіях, у тому числі розміщеної в мережі Інтернет).



IX. Перелік нормативних документів, 
на яких базується стандарт вищої освіти

Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1341 «Про 

затвердження національної рамки кваліфікацій»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти»;

Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010. -  На заміну ДК 
009:2005 ; Чинний від 2012-01-01. -  (Національний класифікатор України);

Класифікатор професій : ДК 003:2010. -  На заміну ДК 003:2005 ;Чинний 
від 2010-11-01.- (Національний класифікатор України);

Е80-Ьцр://іЬес1.оге.иа/ітаце5/рс1Г/з1апс1агсІ5-апсі- 
циісіеііпез Гог да_іп_1;йе_еЬеа_2015.рсік

І8СЕР (МСКО) 2011 -  ЬЦр://\у\у\у.иІ5.ипезсо.ога/ес1исаЦоп/с1оситеп1з/ізсесІ- 
2011-еп.рбЕ

І8СЕР-Р (МСКО-Г) 2013 -
ЬЦр^Аулуш.иіз.ипезсо.оге/ЕсІїїсаЦоп/РоситепІз/ізсесІ-ІїеІсІз-ої-есІисаІіоп-Ігаіпіпе-
2013.рс1Г.

Закон «Про вищу освіту» - ЬЦр://2акоп4.гас1а.цоу.иа/1а\Уз/зНо\у/1556-18.
Національний класифікатор України: «Класифікатор професій»

ДК 003:2010. -  К. : Видавництво «Соцінформ», 2010.
Національна рамка кваліфікацій -  ЬЦр://гакоп4.га<Іа.еоу.иа/1а\У5/5Ію\у/1341- 

2011-п.
ТІЛЧІЖл (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими)

компетентностями та прикладами стандартів
Ьцр://\у\уу/.ипіс1еизЩ.огц/Шпіпцеи/.

Національний глосарій 2014 -
1ійр://іЬес1.огц.иа/ітацез/ЬіЬ1іо1ека/ц1оззагіу Уізйа озуііа 
2014_іетриз-оШсе.р(ії'.

Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти -  
їі1е:///Р:/Цзегз/Ре11/Ро\Уп1оас1з/Во1опзкуіРгосе5зМе\уРагас1іціпНЕ.рс1Г.

Р о з в и т о к  системи забезпечення якості вищої освіти в Україні:
інформаційно-аналітичний огляд -
Ьйр://іЬес1.ога.иа/ітаее5/ЬіЬ1іо1:ека/Ко2УІ1ок зізіїеті гаЬезр уакозІі УО ЦА 201 
5.рбк

Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації
ЬЦр://іКес1.оге.иа/ітацез/
ЬіЬ1іо1ека/го2гоЬ1еппуа о5У_ргоцгат 2014 Іетриз-оШсе.рсіГ.



III. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття 
ступеня вищої освіти магістра

Загальний обсяг освітньої програми, необхідний для здобуття першого 
(магістерського) рівня ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», становить240 кредитів 
ЄКТС. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї 
загальної середньої освіти.


