
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ 
акредитаційної експертизи підготовки магістрів 

за спеціал ьністю 8.03060101 «Менеджмент організацій » у Вищому 
навчальному закладі «Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна» 

м.Київ <<#>> червня 2016р. 
Згідно з Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2:001 року 
№ 978, і відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про 
проведення акредитаційної експертизи» від 17.06.2016 року № 73-А в період з 
22 червня по 24 червня 2016 року включно експертна комісія у складі: 

Голова комісії 
Родченко 
Володимир Борисович 

Член комісії 
Соболева 
Тетяна Олександрівна 

Завідувач кафедри управління та 
адміністрування 
Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна, доктор економічних 
наук, професор 
Кандидат економічних наук, доцент 
кафедри менеджменту 
Київського національного економічного 
університету ім.Вадима Гетьмана 

відповідно до Положення про експертну комісію та порядку проведення 
акредитаційної експертизи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 14 січня 2002 року №16 та інших нормативних актів розглянула 
подану Інститутом економіки та менеджменту вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності освітньої 
діяльності зазначеного вищого навчального закладу освіти державним вимогам, 
щодо акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня 8.03060101 «магістр» 
спеціальністю «Менеджмент організацій». 

У процесі експертизи, відповідно до вимог акредитації, перевірено 
наявність в акредитаційній справі всіх необхідних матеріалів, що оформлені 
згідно з чинними вимогами та відповідають державним стандартам. 

У підсумку перевірки і оцінювання матеріалів експерти констатують: 

1. Загальна характеристика навчального закладу 

Вищий навчальний заклад Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» був створений у 1999 році на підставі рішення Установчих 



створення вищого 
ніверситет розвитку 

;єстрацію за № 2125 

зборів засновників (протокол від 9 грудня 1998 року № 1), рішення Київської 
міської ради від 18 лютого 1999 р. протокол № 46/247 «Про надання дозволу на 
створення вищого навчального вищого закладу освіти «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна»» та розпорядження київської міської 
державної адміністрації від 15.03.1999 р. №349 «Про 
навчального закладу освіти «Відкритий міжнародний у 
людини «Україна»». 

Університет «Україна» має свідоцтво про державну р 
від 7 травня 1999р. і внесений Мінстатом України до Єдиного державного 
реєстру підприємств і організацій 18 травня 1999 року (довідка про включення 
до ЄДРПОУ за № 229199 від 03.08.2009 р.). Статут Відкритого міжнародного 
університет розвитку людини «Україна» затверджено Міністерством освіти і 
науки України і зареєстровано Подільською районною державною 
адміністрацією м. Києва 7 травня 1999 р. за №02125. Статут в новій редакції 
затверджено в МОН України 14.10.2004 р. та зареєстровано Подільською 
районною державною адміністрацією м. Києва 29.12.2004 р. за 
№ 10711050009000579. 

Університет отримав загальну ліцензію серії В П Д - І І №110142 від 28 
вересня 1999 року (видана на підставі рішення ДАК від 6 липня 1999 року, 
протокол №22) на провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням 
вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста (5 спец.) 
і бакалавра (16 спец.). 

Починаючи з 1999 р. по листопад 2004 року університетом на території 
України створено 23 територіально відокремлених структурних підрозділи 
(ТВСП) - 5 інститутів, 18 філій. 

В зв'язку з цим: загальна ліцензія розструктуризована з урахуванням 
ТВСП і отримана нова ліцензія серії АА № 007215 від 22.05.2001р. (видана на 
підставі рішення ДАК від 11.04.2001р., протокол № 32). 

За часів існування Університету «Україна» в базовій структурі (м„ Київ) і 
його територіально відокремлених структурних підрозділах було 
про ліцензовано ряд спеціальностей, у зв'язку з чим за рішенням ДАК 
отримувались нові ліцензії, на підставі яких університет здійснював освітню 
діяльність. 

Відповідно до рішення ДАК від 19 квітня 2005 року протокол № 55 (наказ 
МОН України від 27 квітня 2005 р № 835-л) Університет «Україна» визнано 
акредитованим за статусом вищого навчального закладу освіти III (третього) 
рівня. На липень 2005 р. в Університеті було акредитовано 38 спеціальностей, 
серед яких за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст" - 11, за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр" - 6, за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем „магістр" - 3. 

Відповідно до рішення ДАК від 26 червня 2007 р. протокол № 67 (наказ 
МОН України від 09.07.2007 р. № 1843-Л) Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» було визнано акредитованим за статусом вищого 
навчального закладу IV рівня - сертифікат про акредитацію Серія РІ-ІУ 
№ 114876 від 23 липня 2007 р. 



ЗО травня 2013 р. 
2013 р.) Університет 
•ованим за статусом 
ять сертифікат про 

09.2014 р •• рішення 
наказ МОН України 

Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 
протокол № 104 (наказ МОН України № 2070-Л від 04.06. 
«Україна» підтвердив свій рівень - його визнано акредиг 
вищого навчального закладу IV рівня, про що свідч] 
акредитацію серія РІ-ІУ № 1124604 від 5 червня 2013 р. 

Відповідно до ліцензія серія АЕ № 527272 від 29. 
Акредитаційної комісії від 08.07.2014 р., протокол № 110 
від 15.07.2014 р. № 2642-л) із загальним ліцензованим обсягом (разом з ТВСП) -
16946 студентів, з них на денну форму навчання припадає - 9697, а на заочну -
7249 осіб. В базовій структурі ліцензійний обсяг - 6046 студентів: денна форма 
навчання - 3337, заочна форма навчання - 2709 осіб. 

Відповідно до ліцензії серія АЕ №636064 від 10.03.2015р., рішення 
Акредитаційної комісії від 27.01.2015 протокол №114 (наказ МОН України від 
06.02.2015 №133л) із загальним ліцензованим обсягом (разом з ТВСП) - 18111 
В базовій структурі ліцензований обсяг - 6288 осіб з них за денною формою 
навчання - 3417, заочною формою навчання - 2871 осіб. 

На сьогоднішній день чинною ліцензією є АЕ №62 6816 від 19.06.2015, 
рішенням Акредитаційної комісії від 28.05.2016., протокол №116 (наказ МОН 
України від 10.06.2015 №1415л) із загальним ліцензованим обсягом (разом з 
ТВСП) 18086. В базовій структурі ліцензований обсяг -
денною формою навчання 3182 та заочною формою навчан 

Університетом на території України створено 
відокремлені структурні підрозділи (ТВСП): 13 інститутів, 
У базовій структурі Університету діє 6 Інститутів, 1 факуль 

Університет здійснює діяльність в межах прав, передбачених Законом 

6053 осіб з них за 
ня - 2871 осіб. 

32 територіально 
З філії, 16 коледжів, 

тет та 1 коледж 

України «Про вищу освіту», іншими законодавчими актаїу 
державний вищий навчальний заклад», «Положенням про 
(установу) України». 

Висновок: у процесі експертизи встановлено, що вищ 
є у наявності і відповідають державним стандартам 
діяльності Відкритого міжнародного університету розвита 
дозволяє проводити підготовку фахівців за спеціаль; 
організацій» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» 

Дані перевірені і відповідають дійсності. 

2. Формування контингенту студенті 

Фахова підготовка за напрямом проводиться ви 
менеджменту. Формування контингенту студентів 
спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій » з 
денної форми навчання наведено у таблиці. 

:и, «Положенням про 
національний заклад 

;зазначені документи 
Система освітньої 

у людини "Україна" 
іістю «Менеджмент 

в 

пусковою кафедрою 
на час перевірки 

обсягом прийому 17 осіб 



Спеціальність 
Курс 

підготовки 

Навчальний рік, денна 
форма навчання Спеціальність 

Курс 

підготовки 20145-2016 

спеціальність 3.03060101 

«Менеджмент організацій» 

5 17 

Таблиця 1 

Висновок: у процесі експертизи встановлено, що 
спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій» за 2 
рік не перевищувала ліцензований обсяг прийому. 

Дані перевірені і відповідають дійсності. 

контингент студентів 
015-2016 навчальний 

3. Зміст підготовки фахівців 

Підготовка фахівців за спеціальністю 8.03060 
організацій» здійснюється на підставі концепції дія 
університету, де сформульована головна стратегічна мета, 
її досягнення, маркетинговий аналіз потреби в фахівцях, 
спеціалістів покладено розроблені освітньо-кваліфікаці 
освітньо-професійна програма, навчальний план. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) та 
програма (ОШТ) розроблені відповідно до державних 
підготовки фахівців цього рівня, що відповідає вимогам акр 

Університет «Україна» керується освітньо-профе 
підготовки фахівців в галузі знань 0306 «Менеджі 
адміністрування» з напряму підготовки 8.03060101 «Менед 
що підготовлена Науково-методичною комісією та затверд: 
освіти і науки України. 

На підставі освітньо-професійної програми і структу 
підготовки фахівців кафедрою розроблені навчальні і ро£ 
які затверджені керівником університету. На підставі 
складені план і графік навчального процесу, розклад навчал 
структурних підрозділів. 

Діючий навчальний план з напряму підготовки забезпе 
програмами, що затверджені Президентом Університету «Уі 

Робочі навчальні програми дисциплін розроблені 
вимогами Положення про організацію навчального процесу 
закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
02.06.1993 р. №161. 

Навчальний план магістрів розраховано на 1,5 роки, ві 
частин - нормативної та вибіркової. Нормативна частина 
циклів: 

101 «Менеджмент 
льності і розвитку 
перелік завдань щодо 
В основу підготовки 
та характеристика, 

освітньо-професійна 
і|алузевих стандартів 

дитації. 
сійною програмою 
уієнт організацій і 
жмент організацій», 
жена Міністерством 

рно-логічної схеми 
ічі навчальні плани, 
навчальних планів 
ьних занять, робота 

чении навчальними 
:раїна». 
у відповідності з 

у вищих навчальних 
науки України від 

н складається з двох 
складається із двох 



П1С. 

на: 

1) цикл гуманітарної та соціально-економічної підг 
540 годин, перевірка засвоєння навчального матеріалу 
передбачає 4 іспит та 2 заліки; 

2) цикл фундаментально, природничо-наукової та 
підготовки, що включає 576 годин, перевірка засвоєння 
після прочитання яких передбачає 4 іспити і 1 курсову робот; 

Вибіркова частина навчального плану складається 
самостійного вибору навчального закладу, що містить 
засвоєння навчального матеріалу після прочитання яких п 
циклу дисциплін вільного вибору студентів, що містить 
засвоєння навчального матеріалу після прочитання яких пе 

Обсяг навчальних занять, доручених для прове, 
викладачеві, виражений в облікових (академічних) годинах, 
навантаження працівника. Максимальне навчальне нав 
педагогічних працівників не перевищує 825 годин на нав 
Законом України «Про вищу освіту» № 1556-УІІ від 1 
навчальних занять, що входять в обов'язковий обсяг навча 
викладача, відповідно до його посади, встановлюються кафр 

Впроваджені кафедрою у навчальний процес пакети 
відповідають сучасному розвитку техніки та інформаційний 
вимог з фаху. 

Пакети комплексних контрольних робіт містять завдай 
передбачених навчальним планом напряму підготовки, 
складаються з теоретичних і практичних частин, зміст яки: 
ОКХ, і дозволяє визначити рівень опанування студента: 
дисциплін навчального плану. 

Практичне навчання студентів, що навчаються 
спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій» є сі 
процесу підготовки фахівців у вищому навчальному 
вимогам акредитації. 

Висновок: у процесі експертизи встановлено, що 
достатньою мірою забезпечений навчально-методичН: 
дисциплін власної розробки викладачів Інституту економі 
Навчально-методичне забезпечення навчального процесу за 
підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «ма: 
8.03060101 «Менеджмент організацій »та відповідає вимога 

Дані перевірені і відповідають дійсності 

4. Інформаційне забезпечення 

Вищий навчальний заклад надає студентам можли 
навчальними приміщеннями, бібліотеками, навчальною, нав 
і науковою літературою, обладнанням, устаткуванням т 
навчання на умовах, що визначені правилами внутрішнього розпорядку. 
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ередбачає 2 іспити та 
630 годин, перевірка 
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чально-методичною 

а іншими засобами 



б і» 

Студенти кафедри менеджменту під час практичн 
занять, застосовують комп'ютерні програми, технології, і 
користуються комп'ютерним та лінгафонним класами, цен 
технологій. 

Після занять студенти можуть також працювати в 
лінгафонному кабінеті та у звичайних комп'ютерних кл 
практичними завданнями, рефератами, курсовими чи дипло 

Також у комп'ютерних класах можливий доступ до 
значно полегшує роботу студентів і викладачів під час п 
найсвіжішої, чи важкодоступної, в Україні загалом, інфс 
комп'ютері є список Internet сайтів, за допомогою яких студ 
підручники, словники, а також скористатись автоматичними 

Класи обладнано останніми комп'ютерними пре» 
встановлено найкращі ліцензовані комп'ютерні програми. К 
занять обслуговують кваліфіковані лаборанти, що можуть 
чи допомогу студентові, а також стежать за правилами 
безпеки і правилами користування комп'ютерами. 

Бібліотека вищого навчального закладу є навчально 
підрозділом ВНЗ, забезпечує літературою і інформацією 
наукову роботу, здійснює допомогу ВНЗ у підготовці в 
спеціалістів. 

Фонд вузівської бібліотеки створюється як єдиний 
основі централізованого комплектування. Єдиний фонд фор 
тематичним планом комплектування та картотекою 
літературою навчального процесу. 

1. Комплектування книжкового фонду бібліо 
здійснюється згідно державних вимог до ліцензування та аі 
інструкцій Міністерства освіти і науки України 
Університету та нормативних документів з питань колі 
бібліотек вищих навчальних закладів України. 

2. Комплектування фонду бібліотеки навчал 
здійснюється через вітчизняні видавничі та книгорозповс 
("Знання", "Вища школа", "Наукова думка", "Либідь", "Ак 
провідних видавництв ВНЗ України, книжково-торговель 
фонди інших бібліотек. 

2.1. Навчальна література замовляється згідно листів 
завідувачами кафедр . 

2.2. Замовлення наукової та навчальної літератури зді 
робочих програм, прайс-листів, каталогів 
книгорозповсюджуючих організацій завідувачами 
бібліотеки. Бібліотека має привілейне право визначати 
замовлених видань. 

2.3. Комплектування книжкового фонду здійснюєт: 
наступних показників: 

а) наукова література : 

:их та лабораторних 
южливості Інтернет, 
тром інформаційних 

комп'ютеризованому 
асах над домашніми 
мними роботами, 
мережі Інтернет, що 

{)шуку необхідної чи 
рмації. На кожному 
енти можуть дістати 
перекладачами, 

грамами-новинками, 
рім того, класи після 
задати консультацію 

виконання техніки 

виховним і науковим 
навчально-виховну і 
исококваліфіікованих 

кафец 

бліотечний фонд на 
мується відповідно з 
книгозабезпеченості 

теки Університету 
:редитації, наказів та 

наказів Президента 
плектування фонду 

ьною літературою 
^оджуючі організації 
адемія", "Літера" та 
ну мережу, обмінні 

-замовлень, поданих 

иснюється на основі 
видавничих та 
р та завідувачем 
загальну кількість 

ься з урахуванням 



не менше 5 прим, на 1 студ. (з усіх галузей знань всіх 

п 

- вітчизняна 
дисциплін ; 

- зарубіжна - не менше 1 прим, на 1 студ. (з усіх галу: 
б) навчальна література : 
- основна література замовляється відносно кількості 
- суспільні науки — 1 прим, на 1 студ. ; 
- загальнонаукові і загально технічні дисципліни - 1 
в) спеціальні дисципліни - 1 прим, на 3 ст 

комплектування бібліотечного фонду має на меті повне 
студентів у навчальній літературі з усіх дисциплін); 

г) допоміжна література з усіх дисциплін - 1 прим, на 
2.4. Комплектування книжкового фонду здійс 

державною мовою. При відсутності відповідної навчальної 
державною мовою, як виняток, можлива комплектація лі 
іншими мовами. 

2.5 Доукомплектування книжкового фонду навч 
попередніх років здійснюється при відсутності нової у вида 

3. Складені угоди про співпрацю з бібліотеками 
користування студентами Університету книжковими фонд]а; 
(Освітянська б-ка, Парламентська б-ка, б-ки ВНЗ: лінгвісти 
технічного напряму, ун-ту ім. Т.Г.Шевченка). 

Структура і склад фонду бібліотеки університету "Ук^ 
1. Єдиний фонд включає усі бібліотечні фонди Цен 

бібліотек-філій і становить на 01.01.2016 р. - 235426 
них; 

- 197932 - підручники і навчальні посібники ; 
- 26460 - навчально-методична література. 
2. Склад єдиного фонду: підручники та навчальні п 

матеріали, навчальні та наукові зарубіжні видання, 
періодичні видання. 

Наприкінці 2002 р. у Центральній бібліотеці була встії: 
програма "УФД/Бібліотека". Вона призначена для автоь 
бібліотеки, має забезпечити автоматизацію основних вироби 

- каталогізація видань - облік фонду - аналіз стану фо 
- реєстрація читачів та організацій МБА ; 
- пошук документів - замовлення - комплектація 
Програма забезпечує такі основні функції: 
- каталогізація видань (створення бібліотечних 

відповідно держстандартам, зокрема 7.1.-84, та стандарту 
- відбір документів за заданими критеріями (тематик 

значеннями полів бібліотечного опису); 
- сортування відібраних документів за вказаними кр 

зростання або зменшення значень ; 
- перегляд та друк інформацій щодо відібраних 

рядків таблиці, каталожних карток та повних бібліотечних о 

зей знань) 

;тудентів; 

рим, на 2 студ.; 
уд. (у перспективі 
забезпечення попиту 

5 студ. 
нюється виключно 
літератури, виданої 

тературою, виданою 

альною літературою 
шичих організаціях, 
овідних ВНЗ, щодо 
ми читальних залів 

чного, педагогічного, 

ПР 

US 

аіна : 
ральної бібліотеки і 
им, творів друку. Із 

осібники, методичні 
удожня література, 

новлена бібліотечна 
латизації діяльності 
ичих циклів : 
нду ; 

видача - повернення. 

описів документів 
MARC; 
ними каталогами та 

итеріями в порядку 

документів у вигляді 
цисів; 



- введення та утримання інформації щодо читачів бібліотеки ; 
- відбір читачів за різними критеріями (шифр, прізвище, документи, які 

утримувались чи утримуються тощо), сортування, перегляд та друк відібраної 
інформації; 

- відбір примірників документів та реєстрація видачі їх читачам ; 
- експорт та імпорт бібліотечних описів документів в форматі ІІ8МАІІС; 
- налагодження параметрів для пристосування системи до поточних 

потреб. 
У зв'язку с постійним удосконаленням учбового процесу перед 

Центральною бібліотекою та бібліотеками-філій стоїть відповідальне завдання 
ціленаправленого, науково-обґрунтованого формування навчального фонду. 
Наукове обґрунтування у формуванні навчального фонду потребує 
комплексного систематичного підходу до всіх процесів, його складових: 
комплектування, аналіз використання, звільнення від застарілої по змісту та 
непрофільної літератури. Дуже важливе значення у цьому зв'язку набуває 
створення підсобного довідкового апарату навчального фонду - картотеки 
книгозабезпечення навчального процесу. 

Центральна бібліотека підготувала дані щодо забезпечення студентів 
спеціальності «Менеджмент організацій» навчальним 
підручниками. 

Кількість місць у читальному залі Центральної 
бібліотеці філії - 5. Режим роботи Центральної бібліотеки з 
(щоденно до 20-00, вихідний - субота, неділя), режим роботи бібліотеки філії 
Інституту економіки та менеджменту з 9-00 до 18-00 щоденно, вихідний 
субота, неділя. 

Перелік передплачуваних Центральною бібліотекою періодичних видань 
за фаховим напрямком по спеціальності «Менеджмент організацій» такий: 

и посібниками та 

бібліотеки - 20, у 
зучний для студентів 

№ 
п/п 

Назва фахового періодичного 
видання 

Роки на входження 

1 2 3 
1. МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ 2005 -2016 
2. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. БІЗНЕС 2013 -2016 
3. ДОВІДНИК СЕКРЕТАРЯ ТА ОФІС -

МЕНЕДЖЕРА 
2005 -2016 

4. БАКІВСЬКНИ МЕНЕДЖМЕНТ 2009 -2016 
5. ART OF SALES / ИСКУССТВО ПРОДАЖ 2008 -2016 
6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ 2000 -2016 

Висновок: у процесі експертизи встановлено 
документація освітньо-кваліфікаційного рівня «мапс 
8.03060101 «Менеджмент організацій » розроблена у ВІДЕ 

вимогами та інформаційне забезпечення відповідає вимогам 
Дані перевірені і відповідають дійсності. 

:цо вся навчальна 
;тр» спеціальності 
овідності з діючими 
акредитування. 



5. Кадрове забезпечення підготовки фахівців 

Підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 
спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій » забезпечують науково-
педагогічні працівники кафедр: 

1) менеджменту; 
2) цивільного, господарського та кримінального права; 
3) фінансів та банківської справи; 
4) обліку та загальноекономічни дисциплін . 

Загалом викладання дисциплін навчального плану спеціальності 8.03060101 
«Менеджмент організацій » забезпечують 9 викладачів, з них: 2 (22%) - доктор 
економічних наук, професор - Сухоруков А.І., Цопа В.А., 7 (78%) - викладачі, 
які мають ступінь кандидата економічних наук. 

При розподілі навчального навантаження за спеціальністю 8.03060101 
«Менеджмент організацій» уково-педагогічними працівниками університету 
дотримано нормативи Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфіері вищої 
освіти, Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів. 

За спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій» освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» частка лекційних годин, викладання яких 
забезпечується науково-педагогічними працівниками з науковими ступенями та 
вченими званнями (пункт 2.1-2.2 Ліцензійних умов надання освітніх послуг у 
сфері вищої освіти) складає: 

— цикл соціально-гуманітарної підготовки: кількість лекційних годин, яка 
забезпечена викладачами з науковими ступенями і вченими званнями 156 
л.г. (100%) з них працюють за основним місцем роботи 156 л.г. (100%) 

— цикл фундаментально, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки: кількість лекційних годин, яка забезпечена викладачами з 
науковими ступенями і вченими званнями 144л.г. (100%) з них працюють 
за основним місцем роботи 108л.г. (75%), з них докторами наук, 
професорами 72л.г. (67%) 

— цикл професійної та практичної підготовки: Кількість лекційних годин, 
яка забезпечена викладачами з науковими ступенями і вченими званнями 
120л.г. (100%о) з них працюють за основним місцем роботи 108л.г. (90%), 
з них докторами наук, професорами 72л.г. (67%) 

Для забезпечення високого рівня фундаментальної підготовки фахівців 
освітньо-кваліфїкаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.03060101 
«Менеджмент організацій» залучаються провідні спеціалісти університету 
«Україна», викладачі ВНЗ м. Києва. Загальна чисельність викладачів випускової 
кафедри - 9 осіб, за основним місцем роботи - 6, з них докторів наук, 
професорів-2, кандидатів наук, доцентів-6; за сумісництвом - 3 з них, 
кандидатів наук, доцентів -3. Підготовку бакалаврів здійснюють викладачі 
кафедри, які працюють на штатній основі, їх кваліфікація дозволяє забезпечити 
належне викладання дисциплін циклів. Зарахування на посади здійснюється на 
підставі наказів по університету. Накази про зарахування, особові справи та 
трудові книжки штатних викладачів зберігаються у відділі кадрів університету. 



Всі викладачі мають вищу освіту, що відповідає спеціальності 8.03060101 
«Менеджмент організацій» ОКР магістр. Основний викладацький склад кафедри 
має практичний досвід роботи на виробництві, в науково-дослідних установах 
та в інших навчальних закладах. 

Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється відповідно 
затвердженому плану, основними формами якого є участь у науково-практичних 
конференціях, стажуваннях, навчанні в аспірантурі, участі у тренінгах та 
науково-практичних семінарах, робота над кандидатськими і докторськими 
дисертаціями. Всі викладачі кафедри вчасно підвищують свою кваліфікацію за 
фаховим спрямуванням:. 

Вдосконалення професійної майстерності викладачів здійснюється на 
постійно діючому семінарі «Застосування інформаційних технологій у 
навчальному процесі», організованому відділом програмного забезпечення 
навчального процесу і технічних засобів навчання університету «Україна». 

Висновок: у процесі експертизи встановлено, що штатна укомплектованість 
випускової та обслуговуючих кафедр з спеціальності 8.03060101 «Менеджмент 
організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» відповідає сучасним 
вимогам законодавства у сфері вищої освіти. 

При організації роботи кафедр адміністрацією університету враховано 
вимоги статті ЗО Закону України «Про вищу освіту» та Типового положення про 
кафедру й інших нормативних актів. 

Експертна комісія звертає увагу керівництва університету на необхідність 
оновлення викладацького складу кафедри за рахунок випускників власної 
магістратури та аспірантури, аспірантур споріднених вузів. 

Дані перевірені і відповідають дійсності. 

6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 

Навчальний процес у базовій структурі університету проходить у власних 
і орендованих приміщеннях. Загальна площа приміщень, які використовуються 
університетом «Україна» для провадження освітньої діяльності становить 
51485,6 кв. м. у т.ч.: приміщення для занять студентів 47469,8 кв. м., стадіон та 
спортивні майданчики 318,0 юв.м., приміщення для науково-педагогічного 
персоналу 364 кв.м., службові приміщення 278 кв.м., бібліотека 641,6 кв.м., 
їдальні, буфети 421 кв.м. 

У розрахунку на 1 студента денної форми навчання припадає 14,4 кв.м. 
загальної площі, та 12,1 кв.м. навчально-лабораторних приміщень, Площа 
службових приміщень відповідає чинним нормам і становить 4 кв.м. на 1 робоче 
місце. 

Всього в навчальному процесі базової структури використовуються 42 
аудиторії, 19 лабораторій. 5 кабінетів, 19 комп'ютерні класи. Введено в дію 8 
нових лабораторій. 

При підтримці уряду Кореї в 2012 році введено в дію Український центр 
інформаційного доступу, загальною площею 220 кв.м. 



Комп'ютерна мережа Університету побудована переважно з 
використанням технології локальних мереж Internet, які працюють зі 
швидкостями 100/Мбіт/с в радіусі до 150 м та об'єднані в єдину корпоративну 
мережу через Інтернет. 

Корпоративна мережа об'єднує біля 700 робочих місць студентів, 
викладачів та співробітників університету всіх інститутів та адміністративно-
господарських підрозділів. Доступ до мережі Інтернет надається всім 
студентам, викладачам та працівникам університету на безкоштовній основі. 
Загальна кількість користувачів мережі - близько 8,5 тисяч осіб . 

У навчальному процесі використовується сучасні технічні засоби: 
- мультимедійні дошки; 
- різноманітна оргтехніка; 
- відео-та аудіо - техніка; 
- комп'ютеризовані лінгафонні класи. 
Використовується широкий спектор програмного забезпечення - від 

стандартного набору операційних та офісних програм до спеціалізованого 
програмного забезпечення за спеціальністю «Менеджмент організацій». 

У навчальному процесі широко використовується сучасні WEB -
технології, які дозволяють впровадити інтерактивну взаємодію викладача і 
студента, широко використовувати мультимедійні навчальні матеріали, що 
позитивно впливає на якість навчального процесу. Для розробки і 
впровадження у навчальний процес сучасних інформаційних методик, розробки 
спеціалізованого програмного забезпечення, мультимедійних курсів створена 
навчально-методична база і підготовлені відповідні фахівці. 

Висновок: у процесі експертизи встановлено, що головною відмінною 
ознакою університету «Україна» є те, що він надає освітянські послуги молоді з 
особливими потребами, і має для цього відповідну матеріальну базу, це дозволяє 
їй отримати вищу освіту і посісти гідне місце у суспільстві, що відповідає 
загально прийнятим моральним, юридичним та освітянським нормам 
розвинутих країн. 

Дані перевірені і відповідають дійсності. 

7. Проведення науково-дослідної діяльності 
та використання пакетів прикладних програм в навчальному процесі 

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу кафедри 
менеджменту Інституту економіки та менеджменту спрямована на дослідження 
проблем вдосконалення господарського механізму діяльності підприємства, 
організацій, підвищення ефективності виробництва, прийняття рішень в умовах 
невизначеності ринкового середовища. У структурі Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна» функціонує департамент науково-
дослідної та міжнародної діяльності, до складу якого входять: науково-дослідна 
частина. Відділ організації наукової діяльності, редакція наукових видань, 



науковий відділ спеціальних технологій навчання, відділ підвищення науково-
педагогічної кваліфікації (аспірантура), Центр високих технологій. 

Крім цього, в Інституті економіки та менеджменту створено банківський 
навчальний центр, аудиторію-музей нумізматики. Професорсько-викладацький 
склад кафедри менеджменту протягом 2015-2016 року здійснював наукову 
роботу згідно тематичного плану наукових досліджень в рамках зареєстрованих 
тем «Розвиток обліково-аналітичного та контрольного забезепечення діяльності 
підприємства в умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки України». 

Студенти кафедри під керівництвом викладачів приймали участь у XIV 
Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: 
освіта, наука, духовності». В своїх доповідях на секційних засіданнях студенти 
відобразили результати сучасних наукових досліджень на напрямом підготовки 
«Менеджмент оргнізацій». 

На кафедрі створено наукову школу зі спеціальності «Економічна безпека 
держави». Вже кілька років функціонує студентський науковий гурток 
«Молодий менеджер», студенти з року в рік працюють над своїми науковими 
дослідженнями, застосовуючи практичні рекомендації в діяльності передових 
українських підприємств, що є базами виробничої практики Результати 
наукових досліджень та розроблені інноваційні пропозиції постійно 
впроваджуються в навчальний процес. 

На кафедрі організовано роботу щомісячних науково-методичних 
семінарів, на яких обговорюються результати досліджень та методика 
проведення експериментів. Проведення семінарів здійснюється у відповідності з 
тематичним планом, що включає: 

1. Організацію студентської наукової та інноваційної діяльності. 
2. Оновлення тематики випускних дипломних та магістерських робіт 

науково-дослідного характеру відповідно до завдань НДР кафедри. 
3. Безперервну організаційну робота викладачів кафедри щодо НДР 

студентів: 
- розроблено та постійно оновлюється перелік конкретних нетипових 

творчих завдань науково-дослідного характеру на період практики та 
індивідуальних завдань з окремих дисциплін; 

- здійснюються організаційні заходи з підготовки студентів до наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом навчання їх основам 
наукових досліджень, методикам та заходам самостійного вирішення проблем, 
навичкам роботи в науковому колективі. 

Висновок: у процесі експертизи встановлено, що науково-дослідна робота 
викладачів та студентів спеціальності «Менеджмент організацій» освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» знаходиться на постійному контролі кафедри 
та інституту. Найважливішим завданням викладачів, наукових співробітників є 
добір студентів на ранніх стадіях навчання, які виявили бажання займатися 
науковою роботою. Це дозволяє студентам реалізувати свій творчий потенціал у 
процесі навчання. 

Дані перевірені і відповідають дійсності. 



8. Результати освітньої діяльності 

Експертна комісія провела оцінку якості підготовки магістрів за 
спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій» шляхом аналізу 
результатів екзаменаційних сесій, результатів виконання курсових робіт і 
проектів, контрольних робіт, звітів студентів про проходження виробничих 
практик, проведення захисту магістерських робіт. 

8 Результати сесійного контролю 

Підсумковий контроль організовано у відповідності до навчального плану у 
формі модульно-рейтингового контролю, заліків і екзаменів. Під час проведення 
сесії студенти, які навчаються за спеціальності 8.03060101 «Менеджмент 
організацій», виявили такі знання: 

Таблиця З 
№ п/п Курс Семестр Група Середній бал 

1 5 9 МО -51 4,4 
2 5 10 МО-51 4,5 

Комісія зазначає, що методичне забезпечення щодо проведення іспитів 
відповідає діючим вимогам. Білети модульно-рейтингового контролю, залікові 
питання і екзаменаційні білети складені у відповідності з програмою і освітньо-
кваліфікаційною характеристикою, мають практичну направленість, 
відтворюють виробничі ситуації і вимагають від студентів комплексного 
підходу до їх вирішень. 

Якість комплексних державних іспитів: абсолютна успішність - 100 %, 
якісна успішність - 93,1 %, середній бал - 4,4 що відповідає вимогам 
акредитації. 

8.1. Контроль залишкових знань 

Рівень підготовки фахівців визначався шляхом виконання студентами 5 
курсу контрольних робіт в групах за циклами навчальних дисциплін: «Охорона 
праці в галузі», «Соціальна відповідальність», « Корпоративне управління», 
«Стратегічний менеджмент», «Екологічний менеджмент», «Фінансовий 
менеджмент» 

_ Кількість студентів, що брала участь у написанні комплексних контрольних 
робіт склала 98,5 % від контингенту студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 
«Менеджмент організацій» , що акредитується, якісна успішність «Охорона 
праці в галузі»- 73,4%, «Соціальна відповідальність»- 75,0%, «Корпоративне 
управління»-81,2%, «Стратегічний менеджмент» -87,4%, «Екологічний 
менеджмент»- 81,2%, «Фінансовий менеджмент»-81,2%. 

Розбіжність з акредитаційними критеріями в межах норми. 



Результати виконання контрольних робіт свідчать про те, що студенти 
добре засвоїли матеріал навчальних дисциплін з напряму підготовки, вміють 
вирішувати проблемні ситуації, мають ґрунтовний рівень знань і практичних 
вмінь та навичок зі спеціальних дисциплін 

Це дає підстави робити висновки про відповідність якості підготовки 
фахівців вимогам акредитації. 

8.2. Якість курсових робіт і проектів 
За навчальним планом студенти виконують курсові роботи з навчальних 

дисциплін. 
Експертна комісія вибірково оцінила 20 % курсових робіт з предмету 

«Корпоративне управління» та встановила, що розбіжність між оцінками 
навчального закладу і даними експертизи складає 0,2 бала. 

Всі курсові роботи і проекти виконані державною мовою, методично 
правильно оформлені. При виконанні окремих курсових робіт висновки та 
пропозиції мають недостатнє практичне спрямування. 

Проведена перевірка курсових робіт показала, що їх тематика різноманітна, 
актуальна, вимагає, в основному, творчого підходу студентів до вирішення 
технічної задачі і відповідає кваліфікаційній характеристиці та вимогам 
акредитації. 

8.3. Якість звітів про практичну підготовку 
Кафедра працює над удосконаленням змісту практичного навчання. 
Практична підготовка (навчальна та виробнича практики) проходить під 

організаційно-методичним керівництвом викладачів напряму із залученням 
досвідчених спеціалістів підприємств різних галузей. 

Аналіз і перевірка звітів з практик виявили, що виробнича практика є 
завершальним етапом навчання, де студенти набувають практичного досвіду з 
менеджменту. 

Підсумком виробничої практики оцінка, що виставляється керівником 
практики від навчального закладу на основі спостережень за самостійною 
роботою практиканта, виконання індивідуальних завдань, характеристики і 
попередньої оцінки керівника практики від організації. Таким чином, студенти 
готують матеріали для підготовки до комплексних державних іспитів. 

№ 
п/п 

Практична підготовка Курс Абсолютна 
успішність 

Якісна 
успішність 

Середній 
бал 

1. Педагогічна практика 5 100 100 4,3 
2. Переддипломна 

практика 
5 100 100 4,4 

«исновок: у процесі експертизи встановлено, що рівень підготовки" 
магістрів, знань студентів та об'єктивності їх оцінювання відповідає вимогам 
акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03060101 
«Менеджмент організацій». 



Дані перевірені і відповідають дійсності. 

9. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів 
та заходи з їх усунення 

На підставі поданих матеріалів щодо акредитації освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр», спеціальності 8.03060101 «Менеджмент 
організацій» у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини 
«Україна» та безпосередньої перевірки результатів діяльності" на місці 
експертної комісії були надані наступні рекомендації: 

1. Активізувати роботу випускної кафедри ш;одо втілення принципів 
кредитно-модульної системи в навчальний процес. 

Кафедра менеджменту, активізуючи впровадження у навчальний процес 
сучасної кредитно-модульної системи, керується «Положенням про організацію 
навчального процесу за кредитно-модульною системою підготовки фахівців у 
ВМУРоЛ «Україна»; Методичними рекомендаціями «Інноваційні технології 
навчання як інтегративно-комплексний засіб активізації навчальної діяльності», 
схваленими Вченою радою ВМУРоЛ «Україна»; «Методичними матеріалами 
щодо реалізації положень Болонської декларації», схваленими Вченою радою 
ВМУРоЛ «Україна». 

Організація та проведення проміжного модульного і підсумкового 
контролю здійснюється згідно з Інструкцією «Про порядок оцінювання знань та 
визначення рейтингу студентів в умовах кредитно-модульної системи 
навчання». 

2.Продовжити впровадження в навчальний процес активних методів 
навчання, а саме: ситуаційного моделювання, кейсів, ділових ігор. 

Професорсько-викладацьким складом кафедри менеджменту підготовлено і 
впроваджено у навчальний процес підготовки фахівців з менеджменту 
ситуаційні завдання, вправи, кейси, ділові ігри, викладені у навчальних 
посібниках та методичних матеріалах: 
1.Поканевич Ю.В. Менеджмент : питання та відповіді: навч. посіб. ( для 
дист.навчання) / С.О.Гуткевич, Г.Є Мошек, ,Г.В.Дмитренко, A.C. Соломко, 
Ю.В.Поканевич. За заг. ред. канд. екон. наук, проф. Мошека Г.Є. - X. • Харків 
2016.-940 с. ' 
2. Пішенін І.К Адміністративний менеджмент. Навчальний посібник/ 
І.К.Пішенін К.: Університет «Україна», 2015. - 344 

3. До нового навчального року доукомплектувати бібліотечний фонд 
факультету. 

З метою покращення підготовки фахівців за спеціальністю «Менеджмент 
організацій» ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр протягом 2013-2016 рр. постійно 
здійснювалось і здійснюється в даний час комплектування бібліотечного фонду 
ВМУРоЛ «Україна». 

На даний час практично всі дисципліни професійного спрямування 
забезпечені підручниками, навчальними посібниками, монографіями як 
вітчизняних так і зарубіжних авторів. 



Значний вклад у розвиток бібліотечного фонду ВМУРоЛ «Україна» 
здійснено професорсько-викладацьким складом кафедри менеджменту шляхом 
підготовки та видання навчально-методичної літератури в університеті. 

Дані перевірені і відповідають дійсності. 
10. Недоліки і резерви підготовки кадрів 

За результатами експертної перевірки діяльності щодо забезпечення 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 
8.03060101 «Менеджмент організацій» акредитаційна експертна комісія дійшла 
висновку, що рівень навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного 
забезпечення навчального процесу, концепція діяльності і розвитку напряму 
підготовки загалом відповідають зазначеному рівню акредитації. 

Разом з тим комісія вважає за необхідне зробити такі зауваження і 
пропозиції, які не впливають на загальне позитивне рішення, а саме: 
- посилити роботу викладачів кафедри з підготовки та видання навчально-
методичної літератури з Грифом МОН України; 
- постійно коригувати навчальні програми з метою оновлення списку 
рекомендованої літератури, зміст лекцій та практичних занять; 
- активізувати роботу зі збільшення фахових публікацій у науково-метричних базах. 

Висновок: у процесі експертизи встановлено, що аналіз потреби у фахівцях 
для держави, існуючий практичний досвід ВМУРоЛ «Україна», 'стан його 
матеріально-технічної бази, науково-педагогічний рівень та кваліфікація 
викладачів свідчать про доцільність і можливість випуску фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» в галузі знань 0306 «Менеджмент організацій і 
адміністрування» з спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій». 

Дані перевірені і відповідають дійсності. 

11. Загальні висновки і пропозиції 
Експертна комісія, на підставі вивчення поданих на акредитацію матеріалів 

самоаналізу, які надані вищим навчальним закладом «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна», щодо акредитації освітньо-
кваліфікаційного рівня 8.03060101 «магістр» з спеціальності 8.03060101 
«Менеджмент організацій» та акредитаційної експертизи на місці в період з 22 
по 24 червня 2016 року перевірила стан матеріально-технічного, науково-
методичного та кадрового забезпечення навчально-виховного процесу та 
відзначає, що рівень підготовки в цілому відповідає встановленим вимогам 
акредитації і забезпечує державну гарантію якості вищої освіти. 

Експертна комісія дійшла висновку, що: 
- кадровий, матеріально-технічний, інформаційний, фінансово-майновий стан 
університету гарантує належну підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня «магістр» та забезпечують державну гарантію якості вищої освіти; 
- концепція діяльності, навчальний план, навчальні та робочі навчальні 
програми і якість знань студентів відповідають встановленим критеріям та 
вимогам до акредитації; 
- кафедрою менеджменту організована належним чином практична підготовка 
фахівців; 



- на основі проведеного моніторингового аналізу встановлено, що підготовка 
фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівню «магістр» 8.03060101 
«Менеджмент організацій» відповідає вимогам акредитації, що визначені 
Міністерством освіти і науки України до вищих навчальних закладів IV рівня. 

З метою вдосконалення навчального процесу за означеним фахом 
експертна комісія вважає за доцільне рекомендувати університету «Україна» 
здійснити заходи щодо усунення виявлених під час експертизи недоліків у 
роботі, реалізувати пропозиції і рекомендації комісії: 
- продовжити впровадження сучасних технологій навчання з високим рівнем 
інформатизації навчального процесу; 
- постійно оновлювати навчально-методичні комплекси дисциплін з 
урахуванням сучасного розвитку науки; 
- удосконалювати форми і методи самостійної роботи студентів та розробляти 
пакети комп'ютерних навчальних програм з дисциплін навчального плану; 
- передбачити поповнення кадрового складу за рахунок власних випускників; 
- забезпечити поповнення бібліотечного фонду новою фаховою літературою. 

Експертна комісія вважає за доцільне рекомендувати Міністерству освіти і 
науки України акредитувати у заявленому обсязі підготовку фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальності 8.03060101 
«Менеджмент організацій» у вищому навчальному закладі «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна»: 

- за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю 
8.03060101 «Менеджмент організацій» з ліцензійними обсягами: 

а) денна форма освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» - 25осіб; 
б) заочна форма освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» - 25 осіб; 

Голова комісії 
Завідувач кафедри управління та 
адміністрування 
Харківського національного 
університету імені В. Н. 
Каразіна, доктор економічних 
наук, професор 

Член комісії 
Кандидат економічних наук, 
доцент кафедри менеджменту 
Київського національного 
економічного університету 
ім.Вадима Гетьмана 

В.Б. Родченко 

Т.О.Соболєва 



З експертними висновками ознайомлені: 

Директор Інституту економіки та 
менеджменту Університету / ' У ^ 
«Україна» ' і ^ ^ с и 

• 7 " 
Президент Університету 7 
«Україна» " ;; 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
відповідності досягнутого рівня освітньої діяльності 

вимог ліцензування 
Вищого навчального закладу 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна" 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем - магістр 
за спеціальністю - 8.03060101 «Менеджмент організацій» 

Показники Нормат 
ивний 
рівень 

Фактич 
ний 

рівень 

ВІДХЕ 
н 

:лен-
і 

1 2 3 1 
1. Загальні вимоги 
1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямком 
(спеціальністю), погоджена Київською міською державною 
адміністрацією 

+ + 

1.2. Заявлений ліцензійний обсяг ( денна форма навчання/ 
заочна форма навчання 

25/25 25/25 0 '0 

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності 
2.1.Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин циклу гуманітарної 
підготовки дисциплін навчального плану спеціальності (% 
від кількості годин) 

95 100 + 5 

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі 
за основним місцем роботи 

50 100 50 

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин циклу фундаментального 
циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин) 

95 100 + 5 

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі 
за основним місцем роботи 50 75 +: >5 

з них: 
докторів наук або професорів (при розрахунку частки 
докторів наук, або професорів дозволяється прирівнювати двох 
кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної 
науково педагогічної роботи в даному закладі не менше 10 
років, а також є авторами (співавторами підручників, 
навчальних посібників з грифом Міністерство освіни і науки 
України, або монографій, до одного доктора наук, або 
професора) 

50 67 +] 7 

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин фахових дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від кількості годин) 

95 100 > 

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи 50 90 +4 0 
з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки 
докторів наук, професорів дозволяється враховувати до і 2 
кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної 
роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а 
також є авторами (співавторами) підручників або 
навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки 
України) 

40 67 +2 7 

2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які + + 



викладають лекційних годин дисциплін навчального плану 
спеціальності та працюють у даному навчальному закладі 
за основним місцем роботи (% від кількості годин) 
2.5. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, 
яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної 

+ + 

спеціальності: 
доктор наук або професор + + 
кандидат наук, доцент 

3. Матеріально-технічна база 
3.1. Забезпеченість лабораторіями для виконання 100 100 
навчальних програм (в % від потреби) 
3.2 Забезпеченість студентів гуртожитком (в % від потреби) 70 70 
3.3. Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 студентів 12 12 
3.4. Наявність пунктів харчування + + 
3.5. Наявність спортивного залу + + 
3.6.Наявність стадіону або спортивного майданчику + + 
3.7 Наявність медичного пункту + + 
4. Навчально-методичне забезпечення 
4.1 .Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики 
фахівця 

+ + 

4.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки 
фахівця 

+ + 

4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в + + 
установленому порядку 
4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення для 
кожної навчальної дисципліни навчального плану (%): 
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін 100 100 
4.4.2. Планів семінарських, практичних завдань 100 100 
4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, 100 100 
курсових робіт (проектів) 
4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки 100 100 
знань з дисциплін гуманітарно-економічної, природничо-
наукової, професійної та практичної підготовки (%) 
4.6. Забезпеченість програм всіх практик (%) 100 100 
4.7. Наявність методичних вказівок щодо виконання + + 
дипломних (випускних) робіт, державних екзаменів 
4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів 100 100 
(у т.ч. з використанням інформаційних технологій), % 
4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань вмінь студентів + + 
5. Інформаційне забезпечення 
5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними 
посібниками, що містяться у власній бібліотеці (%) 

100 100 

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних 5 5 
читальних залах до загального контингенту студентів (%) 
5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими 4 8 + 4 
періодичними виданнями 
5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до 
Інтернет як джерела інформації: 

наявність обладнання лабораторій + + 
наявність каналів доступу + + 

6. Якісні характеристики підготовки фахівців 
6.1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої 
освіти 
6.1.1. Виконання навчального плану за показниками: 100 100 
перелік навчальних дисциплін, години, форми контролю, % 
6.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного 100 100 



складу за 5 років, % 
6.2. Результати основної діяльності (рівень підготовки 
фахівців) не менше, % 

6.2.1 Рівень фахової підготовки: 
- успішно виконані контрольні завдання, % 90 98,7 ,7 
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, % 50 71,4 +2 1,4 
6. 3 Чисельність викладачів постійного складу, що 
обслуговують спеціальність, які займаються 
вдосконаленням навчального забезпечення, науковими 
дослідженнями, підготовкою підручників та навчальних 
посібників, % 

100 100 

6.4. Наявність у структурі навчального закладу наукових 
підрозділів та результатів їх діяльності 

+ + 

6.5. Участь студентів у науковій діяльності (наукова робота 
на кафедрах та в лабораторіях; участь в наукових 
конференціях, конкурсах, виставках профільних олімпіадах 
тощо) 

+ + 

Голова комісії 
Завідувач кафедри управління та 
адміністрування 
Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, 
доктор економічних наук, 
професор 

Член комісії 
Кандидат економічних наук, 
доцент кафедри менеджменту 
Київського національного 
економічного університету 
ім.Вадима Гетьмана 

З експертними висновками ознайомлені: 

Директор Інституту економіки та 
менеджменту Університету 
«Україна» 

В.Б.Родченко 

Т.О.Собс лєва 

С.С.Нестеренко 

Президент Університету 
«Україна» к " С' сЇУ < - І . V \ і Гу 

П.М. Таланчук 
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