Передмова

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою та вищі
навчальні заклади, де готують фахівців:
Освітнього рівня

Перший (бакалаврський)

Спеціальності:

075 Маркетинг

(рівень вищої освіти)
(код і назва напряму підготовки)

З нормативним терміном навчання (денна форма)

4 роки
(років, місяців)

ІІ. Загальна характеристика
Повна назва вищого
навчального закладу та
структурного підрозділу
Рівень вищої освіти
Галузь знань
Офіційна назва освітньої
програми
Ступінь, що присвоюється
Спеціальність
Спеціалізація (за наявності)
Варіативна компонента
Освітня кваліфікація
Професійна(і)
кваліфікація(ї)

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Перший (бакалаврский)
07 «Управління та адміністрування»
«Маркетинг»
бакалавр
075 «Маркетинг»
Маркетинг
Бакалавр з маркетингу

Кваліфікація в дипломі

Бакалавр з маркетингу

Тип диплому та обсяг
освітньої програми

Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС Термін навчання 4 роки

Рівень/цикл
Мова(и)викладання
Вимоги до рівня освіти осіб,
які можуть розпочати
навчання за цією програмою
Обмеження щодо форм
навчання
Академічні права випускників

НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл,
EQF-LL – 6 рівень
Українська
Наявність повної загальної середньої освіти або ступеня
молодшого бакалавра.
Без обмежень
Можливість навчатися за програмами другого циклу
(магістратура) за цією ж галуззю знань, що узгоджується з
отриманим дипломом бакалавра, або суміжною.

Інтернет-адреса постійного
розміщення опису освітньої http://www.suem.edu.ua
програми

Профіль освітньої програми
Цілі освітньої програми
Характеристика програми

Підготувати фахівців в із маркетингу, які володіють сучасним
економічним мисленням, фундаментальними знаннями і
відповідними
компетентностями,
необхідними
для
провадження ефективної маркетингової діяльності

1. Предметна область,
напрям

Маркетингові дослідження (маркетинг послуг, маркетингова
товарна політика), Міжнародний маркетинг, Промисловий
маркетинг («Управління та адміністрування», «Маркетинг»)

2. Фокус програми:
загальна/спеціальна

Загальна програма «Маркетинг»

3. Орієнтація програми

4. Особливості програми

Придатність випускників
освітньої програми до
працевлаштування та
подальшого навчання

Програма
освітньо-професійна.
Структура
програми
передбачає оволодіння базовими знаннями щодо прийняття
управлінських рішень у різних сферах маркетингу,
обґрунтування рекомендацій щодо формування комплексу
маркетингу. Уміння збору і обробки первинної та вторинної
інформації, прогнозування і моделювання; технологіями і
методами проведення маркетингових досліджень; навичками
сегментації і позиціонування. Здатність формувати та
управляти
товарним
асортиментом
підприємства,
впроваджувати оптимальну цінову політику. Засвоєння
навичок проектування і проведення рекламних кампаній,
організації, планування й оцінки результатів у рекламі,
стимулюванні. Проведення аналізу ринкової ситуації, оцінки
споживчої поведінки для вибору оптимальних систем збуту
та каналів збуту. Застосування маркетингових інструментів
на промисловому, міжнародному ринку, ринку послуг. Уміти
оцінити результати маркетингової діяльності підприємства за
допомогою інструментів маркетингового контролю та аудиту
Програма націлена на отримання студентами необхідного
обсягу знань та практичних навичок необхідних спеціалістам
маркетингової сфери для аналізу та вирішення питань, що
виникають в процесі функціонування економічних суб’єктів.
Стажування на підприємствах, організаціях та ВНЗ за
кордоном.
Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої
форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких
випускники працюють як керівники або виконавці маркетингових
служб; органи державного та муніципального управління;
структури, у яких випускники є підприємцями, що створюють та
розвивають власну справу; науково-дослідницькі організації,
пов’язані з вирішенням маркетингових проблем.
Випускники можуть працювати на посадах: керівника та заступника
керівника підприємства, установи чи організації; керівника
департаменту маркетингу, керівника підрозділів збуту чи
матеріально-технічного постачання (забезпечення), логістики;
керівника підрозділів товарної та цінової політики; керівника
підрозділу з маркетингових досліджень; спеціаліста у сферах
маркетингового менеджменту та маркетолога-аналітика; спеціаліста
із зв'язків з громадськістю та PR, спеціаліста з інтернет-маркетингу.
Посади: Маркетолог. Маркетолог промислового підприємства.
Бренд-менеджер. Маркетолог транспортної сфери. Менеджер з
логістики. Менеджер зі збуту. Адміністративний аналітик у відділі
розподілу товарів. Маркетинговий аналітик. Менеджер з
маркетингу. Фахівець-аналітик із дослідження товарного ринку.
Спеціаліст рекламного відділу (менеджер з реклами). Економіст зі
збуту. Консультант з маркетингу. Рекламіст. Фахівець з методів
розширення ринку збуту. Менеджер із просування продукту
(промоушн-менеджер). Менеджер із зв’язків з громадськістю і
пресою (PR-менеджер). Адміністратор торговельного підприємства.
Товарознавець. Торговельний представник. Торговельний брокер
(маклер).
Помічник
керівника
(підприємства,
установи).
Організатор-діловодства. Брокер. Дилер. Маклер.

Викладання та оцінювання
1. Викладання та навчання

2. Оцінювання

Проведення лекційних, практичних та лабораторних занять,
тренінгів; організація майстер-класів, круглих столів, наукових
конференцій та семінарів; залучення студентів до участі в
проектних роботах, конкурсах, олімпіадах та науководослідних заходах. Залучення до проведення занять
кваліфікованих практикуючих фахівців. Переважно заняття
відбуваються в малих групах з предметними дискусіями.
Протягом останнього року навчання виділяється час на
написання дипломної роботи, яка презентується та
обговорюється за участі викладачів, практиків, студентів.
Застосовуються інноваційні технології електронного навчання.
Письмові та усні екзамени, звіти з індивідуальних та
колективних проектів, усні презентації, поточний контроль,
захист курсових робіт, практик та дипломної роботи.

Стиль та методика
навчання
1. Підходи до викладання
та навчання

2. Система оцінювання

Комбінація лекцій, практичних занять, розв’язування
ситуаційних проблем, тренінгів, кейсів тощо, виконання
проектів, дослідницьких наукових робіт.
Підходи та технології навчання: диференційований підхід;
особистісно орієнтований підхід (сприятливе освітнє
середовище, мотивація до навчання, вибір змісту навчання,
формування навичок самоконтролю, досягнення успіху в
самореалізації тощо); інформаційні технології; імітаційні
технології; дослідницькі технології.
Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за
100-бальною системою з переведенням у систему оцінок за
національною шкалою, а також забезпечення ранжування
досягнень за шкалою ЕСТS-рейтинг.
Методи оцінювання: усно; письмово; з використанням тестів;
за рахунок комбінації будь-яких із зазначених вище методів.
Види контролю: попередній, поточний, підсумковий.
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування,
есе, презентації, заліки, екзамени, захист курсових робіт,
захист практики.
Атестація – екзамен з фаху і підготовка та захист дипломної
роботи.
Програмні компетентності

Інтегральні
компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері
маркетингу або у процесі навчання, що передбачає
застосування теорій та методів маркетингової роботи і
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

ЗНК1

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу

ЗНК2
ЗНК3

Здатність планувати та управляти часом
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями
Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях
Здатність
проведення
досліджень
на
відповідному рівні, здатність до пошуку,
оброблення та аналізу інформації з різних
джерел
Здатність
спілкуватися
державною
та
іноземними мовами як усно, так і письмово

ЗНК4
ЗНК5

ЗНК6
Загальні
компетентності

ЗНК7
ЗНК8
ЗНК9
ЗНК10
ЗНК11
ЗНК12

ЗНК13

СФК 1

Здатність демонструвати розуміння основ та
історії розвитку теорії маркетингу

СФК 2

Здатність логічно і послідовно передавати
отримані базові знання предметної області
маркетингу

СФК 3
Спеціальні (фахові)
компетентності

Здатність працювати в міжнародному контексті
Навички використання інформаційних та
комунікаційних технологій
Здатність бути критичним і самокритичним
Здатність
виявляти
ініціативу
та
підприємливість, адаптуватися та діяти у новій
ситуації
Здатність працювати як у команді, так і
автономно
Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з
інших
галузей
знань/видів
економічної
діяльності)
Здатність діяти на основі етичних міркувань
(мотивів),
соціально-відповідально
та
громадянсько-свідомо

СФК 4
СФК 5
СФК 6
СФК 7

Здатність сприймати нову інформацію й
інтерпретувати її в контексті вже засвоєної
маркетингової інформації
Здатність демонструвати розуміння сутності та
змісту теорії маркетингу і функціональних
зв'язків між її складовими
Здатність
критично
аналізувати
й
узагальнювати положення предметної області
сучасного маркетингу
Здатність коректно застосовувати методи,
прийоми та інструменти маркетингу
Здатність
демонструвати
розуміння
особливостей досліджень, пов'язаних зі
специфікою предметної області маркетингу

СФК 8
СФК 9
СФК 10

СФК 11

Здатність визначати вплив функціональних
областей
маркетингу
на
результати
господарської діяльності ринкових суб’єктів
Здатність
розробляти
маркетингове
забезпечення розвитку бізнесу в умовах
невизначеності
Здатність
демонструвати
розуміння
маркетингового забезпечення інноваційної
діяльності
Здатність до розуміння функціонування і
використання сучасних інформаційних систем
підтримки
маркетингових
управлінських
рішень та розроблення рекомендацій щодо
підвищення їх ефективності

СФК 12

Здатність демонструвати розуміння законів та
закономірностей
функціонування
ринку,
поведінки його суб’єктів

СФК 13

Здатність обґрунтовувати, презентувати
впроваджувати результати досліджень

СФК 14

Здатність
провадження
ефективної
маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в
крос-функціональному розрізі

СФК 15

Здатність пропонувати вдосконалення щодо
функцій маркетингової діяльності

і

Здатність до управління проектами із
складання кошторисів доходів і видатків
бюджетів різних рівнів, здатність управляти
бізнес-проектами
ця здатність
Здатність шляхоморганізації;
самостійного
навчання
повинна
ґрунтуватися
на
глибокому
розумінні
СФК 17
освоїти нові області, використовуючи здобуті
та
знанні широкого кола питань менеджменту,
знання
маркетингу,
бухгалтерського
обліку,
фінансового
аналізу та оподаткування
Програмні результати
навчання
СФК 16

ЗН1

ЗН2
Знання

Володіти базовими знаннями та навичками
щодо економічних процесів та закономірностей
функціонування
маркетингового
ринку,
організації діяльності фінансово-кредитних
установ
Володіти методами аналізу та оцінки
використання суб’єктами господарювання
фінансових ресурсів у досягненні цілей

ЗН3

Володіти методами моделювання потреб у
фінансових
ресурсах,
ефективності
їх
використання та результатів діяльності

ЗН4

Оволодіння робочими навичками працювати
самостійно або в групі, уміння отримати
результат у межах обмеженого часу з
наголосом на професійну сумлінність та
унеможливлення плагіату

УМ1
УМ2

УМ3

УМ4
УМ5

УМ6
Уміння

Вміти збирати, обробляти, систематизувати і
узагальнювати інформацію про діяльність
установ та умови їх функціонування
Вміти
розробляти
стратегії
управління
діяльністю установ в цілому та їх окремих
підрозділів
Володіти методами прогнозування, розробки
стратегії та моделювання розвитку установ
після впровадження інновацій
Вміти
розробляти
та
обґрунтовувати
управлінські рішення щодо формування
конкурентних
переваг
та
підвищення
конкурентоспроможності установ на ринку

УМ7

Вміти здійснювати контроль за ефективністю
формування та використання фінансових
ресурсів і досягненням поставлених завдань

УМ8

Вміти застосовувати інноваційні підходи щодо
провадження
маркетингової
діяльності
ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до
змін маркетингового середовищ

УМ9

Вміти
застосовувати
методичний
інструментарій і стандарти маркетингової
діяльності,
вивчення
і
впровадження
передового досвіду, проведення наукових
досліджень з маркетингу

УМ10

УМ11

Комунікація

Вміти проводити економічне діагностування
стійкості фінансових посередників
Вміти впроваджувати управлінські рішення
щодо розробки та впровадження інноваційних
продуктів

Вміти приймати та підтримувати управлінські
рішення
при
здійснені
маркетингової
діяльності
Розробляти
антикризові
заходи
щодо
збереження
фінансової
стійкості
маркетингових служб

КМ1

Вміти організовувати колективну працю з
досягнення цілей розвитку маркетингу

КМ2

Вміти застосовувати методи контролю та
розробляти
критерії
оцінювання
результативності діяльності персоналу

КМ3

Володіти лідерськими навичками

КМ4

Вміти проводити колективні наради та
переговори,
узгоджувати
інтереси
всіх
учасників з цілями та завданнями щодо
управління

КМ5

КМ6

КМ7

АВ1

АВ2
Автономність і
відповідальність

АВ3

Спілкуватись, включаючи усну та письмову
комунікацію українською мовою та однією з
іноземних мов
Використовувати різноманітні методи, зокрема
інформаційні технології, для ефективно
спілкування на професійному та соціальному
рівнях
Демонструвати розуміння основних засад
охорони праці, безпеки життєдіяльності та
інших суміжних галузей з відповідним їх
застосуванням
Приймати рішення та виробляти стратегію
діяльності для вирішення завдань спеціальності
з урахуванням загальнолюдських цінностей,
суспільних, державних та виробничих інтересів
Виконувати
відповідні
експериментальні
дослідження та застосовувати дослідницькі
навички за професійною тематикою
Самостійно здійснювати пошук та аналіз
різноманітних
джерел
інформації
для
прийняття управлінських рішень

АВ4

Оцінювати
отримані
результати
аргументовано захищати прийняті рішення

та

АВ5

Здатність до самонавчання та продовження
професійного розвитку

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Основні характеристики
кадрового забезпечення

Основні характеристики
матеріально-технічного
забезпечення

Науково-педагогічний персонал відповідає вимогам чинного
законодавства України.
До реалізації програми залучається не менше 60% науковопедагогічних працівників з науковими ступенями та/або
вченими званнями. Науково-педагогічні працівники один раз
на п’ять років проходять стажування
Матеріально-технічне
забезпечення
освітнього
процесу
(навчальні приміщення, спеціалізовані кабінети, комп’ютерні
класи, навчальна лабораторія, мультимедійне обладнання тощо)
відповідає вимогам і потребі до проведення лекційних і
практичних занять.
В СУЕМ є локальні комп’ютерні мережі з доступом до мережі
Інтернет. Наявність спеціалізованого програмного забезпечення
та необмежений відкритий доступ до Інтернет-мережі в
спеціалізованих комп’ютерних класах кафедри дозволяє набути
здобувачам необхідних практичних компетенцій та навичок.

Основні характеристики
інформаційнометодичного забезпечення

Академічна мобільність

Використання
віртуального
навчального
середовища
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту
та авторських розробок науково-педагогічних працівників.
Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура
(гуртожитки, їдальня, спортивна зала та відкриті спортивні
майданчики,тренажерна зала, медичний пункт), кількість місць
в гуртожитках відповідає вимогам.
Особливості освітньої програми
На загальних підставах в межах України.
На основі двосторонніх договорів між Східноєвропейським
університетом економіки і менеджменту та навчальними
закладами країн-партнерів

Міжнародна академічна
мобільність

Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок
участі у грантових програмах.

Скорочений термін
навчання
Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

На основі дипломів молодшого бакалавра (молодшого
спеціаліста)
Навчання іноземних студентів може проводиться на загальних
умовах або за індивідуальним графіком

ІІІ. Структура та компоненти освітньої програми
В основу розроблення освітньої програми покладено компетентнісний підхід з
використанням ЄКТС, де для досягнення запланованих результатів навчання за
освітньою програмою (навчальною дисципліною, модулем) передбачаються певні
витрати часу студентом, тобто необхідний і достатній обсяг навчального навантаження
студента, виражений у кількості кредитів ЄКТС (1 кредит ЄКТС дорівнює 30 годинам).
1 семестр - 30 кредитів ЄКТС, навчальний (академічний) рік - 60 кредитів ЄКТС.
Освітня програма передбачає виділення дисциплін двох видів: обов’язкових
дисциплін та дисципліни за вільним вибором студента, які розподілені за циклами
підготовки (гуманітарних дисциплін, фундаментальної підготовки, дисциплін
професійної і практичної підготовки) відповідно до профілю освітньої програми.
До циклу гуманітарних дисциплін відносяться навчальні дисципліни, що
спрямовані на формування загальних компетентностей у здобувача вищої освіти,
зокрема, емоційного інтелекту, світогляду, організаційних та комунікаційних навичок.
До циклу фундаметальної підготовки відносяться навчальні дисципліни, що
спрямовані на формування спеціальних фахових компетентностей за галуззю знань у
здобувача вищої освіти, зокрема, ключові для всіх спеціальностей конкретної галузі
знань та підтримуючого характеру.
До циклу дисцплін професійної і практичної підготовки відносяться навчальні
дисципліни, що спрямовані на формування спеціальних фахових компетентностей за
спеціальністю у здобувача вищої освіти, зокрема, предметної області та професійного
спрямування.
Навчальне навантаження студента включає всі види його роботи (самостійну,
аудиторну, лабораторну, дослідницьку тощо) відповідно до навчального плану. В
таблиці 3 представлений розподіл змісту освітньої програми та обсягу кредитів ЄКТС.

Таблиця 3
Загальний розподіл змісту освітньої програми та обсягу кредитів ЄКТС
за компонентами
№
п/п

Цикл підготовки

Цикл гуманітарних
дисциплін
2.
Цикл дисциплін
фундаментальної підготовки
3.
Цикл дисцплін професійної і
практичної підготовки
Всього за весь термін навчання
1.

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої
освіти (кредитів / %)
Обов’язкові
Вибіркові
Всього за весь
компоненти
компоненти
термін навчання
освітньоосвітньопрофесійної
професійної
програми
програми
24/10
12/5
36/15
55/22,9

16/6,6

71/29,5

90/37,5

35/14,5

125/52

169/70,4

63/26,3

240/100

Розподіл кредитів за навчальними дисциплінами, структурно-логічна
послідовність їх вивчення, форми підсумкового контролю наведено в табл. 4.
Таблиця 4
Розподіл змісту освітньої програми та обсягу кредитів ЄКТС
за компонентами освітніх програм
Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні
Кількість
дисципліни, курсові проекти (роботи), практики,
кредитів
дипломна робота)
1
2
3
1.1. Обов’язкові компоненти спеціальності
1. Цикл гуманітарних дисциплін
1.1.1.
Філософія
5
1.1.2.
Історія та культура України
5
1.1.3.
Українська мова (за професійним спрямуванням)
4
1.1.4.
Основи охорони праці
4
1.1.5.
Фізичне виховання
1.1.6.
Іноземна мова
6
Всього за цикл:
24
2. Цикл дисциплін фундаментальної підготовки
2.1.1.
Інформаційні системи і технології
5
2.1.2.
Економічна теорія
5
2.1.3.
Мікроекономіка
5
2.1.4.
Макроекономіка
5
2.1.5.
Вища математика
5
2.1.6.
Теорія ймовірностей та математична статистика
5
2.1.7.
Економіко-математичні методи і моделі
5
2.1.8.
Правове регулювання господарської діяльності
5
2.1.9.
Вступ до фаху
5
2.1.10.
Маркетинг
10
Всього за цикл:
55

Форма
підсумкового
контролю
4
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік, екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік
Екзамен, залік

3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
3.1.1.
Економіка підприємства
5
3.1.2.
Менеджмент
5
3.1.3.
Бухгалтерський облік
5
3.1.4.
Фінанси, гроші і кредит
5
3.1.5.
Маркетинг персоналу
5
3.1.6.
Статистика
5
3.1.7.
Інфраструктура товарного ринку
5
3.1.8.
Поведінка споживачів
4
3.1.9.
Логістика
5
3.1.10.
Маркетингові дослідження
5
3.1.11
Курсова робота з маркетингу
3
3.1.12
Маркетингова товарна політика
4
3.1.13
Маркетингове ціноутворення
5
3.1.14
Маркетинг послуг
5
3.1.15
Маркетинг в банках
5
3.1.16
Курсова робота з маркетингових досліджень
3
3.1.17
Технологічна практика
4
3.1.18
Ознайомча практика
4
3.1.19
Виробнича практика
4
3.1.20
Переддипломна практика
4
Всього за цикл:
90
Всього за обов’язкові компоненти:
169
1.2. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
Вибіркові блоки компонентів
1. Цикл гуманітарних дисциплін
1.2.1.
Психологія
4
1.2.2.
Політологія
4
1.2.3.
Релігієзнавство
4
1.2.4.
Логіка
4
1.2.5.
Корпоративна культура
4
1.2.6.
Етика й естетика
4
1.2.7
Соціологія
4
1.2.8
Педагогіка
4
1.2.9
Культурологія
4
Всього за цикл:
12
2. Цикл дисциплін фундаментальної підготовки
2.2.1.
Товарознавство
10
2.2.2.
Електронна комерція
10
2.2.3.
Маркетингові комунікації
6
2.3.4.
Рекламний креатив
6
Всього за цикл:
16
3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
2.3.1.
Розробка товару
4
2.3.2.
Паблік рілейшнз
4
2.3.3.
Інтегровані маркетингові стратегії
4
2.3.4.
Стандартизація і сертифікація ринку товарів і
4
послуг
2.3.5.
Міжнародний маркетинг
4
2.3.6.
Брендинг
4

екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік
екзамен
залік
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен

залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
екзамен, залік
екзамен, залік
залік
залік

екзамен
залік
залік
залік
залік
залік

2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.
2.3.13.
2.3.14.
2.3.15.
Всього:

Інтернет маркетинг
Маркетинговий аудит
Курсова робота з розробки товару
Дизайн в рекламі
Маркетинг неприбуткових підприємств
Основи корпоративного маркетингу
Маркетинг закупівель
Ораторське мистецтво
Стратегія підприємства

Всього за групу вибіркових компонентів:
Всього за освітньо-професійну програму

4
4
3
4
4
4
3
4
4
35

залік
екзамен
залік
екзамен
залік
залік
залік
залік

63
240

VI - Форми атестації здобувачів вищої освіти
Атестація здобувачів
кваліфікації бакалавра
з фінансів, банківської
справи та страхування
здійснюється у формі:

Вимоги до
дипломної
роботи

Вимоги до
екзамену з фаху

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра зі спеціальності
075 «Маркетинг», здійснюється атестаційною комісією, до складу якої
можуть включатися представники роботодавців та їх об'єднань,
відповідно до положення про атестаційно-кваліфікаційну комісію,
затвердженого вченою радою СУЕМ.
Атестація здійснюється у формі: публічного захисту дипломної
роботи та екзамену з фаху.
Дипломною роботою є робота бакалавра, що виконується на
завершальному етапі здобуття першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти для встановлення відповідності набутих результатів
навчання (компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти та
освітньої програми. Дипломна робота виконується за тематикою,
визначеною СУЕМ та перевіряється на плагіат.
Дипломна робота повинна відповідати нормативним вимогам та
рекомендаціям методичних вказівок щодо робіт такого рівня СУЕМ.
Зміст дипломної роботи визначається її темою. Деталізація вимог
до дипломної роботи регламентується внутрішніми документами й
положеннями СУЕМ.
Екзамен з фаху включає програмні питання, які визначають
рівень та обсяг засвоєння знань, умінь, інших компетентностей
здобувачами вищої освіти.
Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу якої
можуть включатися представники роботодавців та/або їх об’єднань
згідно Положення «Про організацію освітнього процесу в СУЕМ».
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти
У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним
закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього
забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу,
на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науковопедагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою
програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої
освіти та кваліфікації;
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів
вищої освіти;
9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за
поданням ВНЗ оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої
освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та
забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи
забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям
щодо забезпечення якості вищої освіти.

