
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ 
акредитаційної експертизи 

щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 
спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» 
галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» 

у Кіровоградському національному технічному університеті

Згідно Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», 
«Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 
року № 978 із змінами від 01.11.2014 р., «Положення про експертну комісію 
та порядок проведення акредитаційної експертизи», затвердженого Наказом 
Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2002 року № 16, 
«Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та 
вищого навчального закладу», затверджених наказом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 року № 689, «Ліцензійними 
умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти», затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 року № 847 (у 
редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
29.11.2011 № 1377) та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 09.02.2017 р. за № 169-А «Про проведення акредитаційної 
експертизи» експертна комісія у складі:

проректор з науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв'язків Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, професор кафедри 
міжнародного бізнесу і прикладної економіки, доктор 
економічних наук, професор, голова комісії; 
завідувач кафедри міжнародної економіки 
Тернопільського національного економічного 
університету, доктор економічних наук, професор, 
член комісії.

У період з 13.02.2017 р. по 15.02.2017 р., керуючись Законом України 
«Про вищу освіту», Положенням про акредитацію вищих, навчальних 
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 
України від 09.08.2001 р. №978, та іншими наказами та інструкціями 
Міністерства освіти і науки України, розглянула подані матеріали та провела 
перевірку на місці діяльності Кіровоградського національного технічного 
університету щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Магістр» зі спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка», 
проаналізувала організацію навчально-виховного процесу, вивчила кадрове, 
матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційне забезпечення
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підготовки фахівців за вказаною спеціальністю.
Експертиза проведена за такими напрямами:
1. Підтвердження достовірності інформації, поданої до 

Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України 
Кіровоградським національним технічним університетом у зв’язку з 
акредитацією спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» освітньо- 
кваліфікаційного рівня «Магістр».

2. Підтвердження відповідності встановленим законодавством 
вимогам щодо кадрового складу, його наукового рівня, забезпечення 
нормативних вимог, рівня науково-дослідницької діяльності випускової 
кафедри.

3. Повнота навчального-методичного забезпечення спеціальності, 
наявність навчальної документації, рівень забезпеченості літературними 
джерелами, використання комп’ютерних технологій та програм.

4. Відповідність нормативам Міністерства освіти і науки України 
щодо матеріально-технічного забезпечення спеціальності, яка акредитується.

5. Якість підготовки фахівців.
У процесі перевірки експертна комісія проаналізувала:
1. Засновницькі документи Кіровоградського національного 

технічного університету.
2. Навчально-методичний комплекс зі спеціальності 8.03050301 

«Міжнародна економіка». Навчальний план підготовки магістрів зі 
спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка».

3. Освітньо-професійну програму підготовки магістрів зі 
спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка».

4. Освітньо-кваліфікаційну характеристику підготовки магістрів зі 
спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка».

5. Комплект документів щодо матеріально-технічного забезпечення 
підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка».

6. Комплект документів щодо методичного та інформаційного 
забезпечення підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050301 «Міжнародна 
економіка».

За результатами проведеної експертизи встановлено:

1. Загальна характеристика Кіровоградського національного 
технічного університету

Кіровоградський національний технічний університет, який засновано 
у 1929 році, має відомчу приналежність до Міністерства освіти і науки 
України як галузевий ВНЗ.

Форма власності - державна. Кіровоградський національний технічний 
університет має вищий (четвертий рівень) Державної акредитації і готує 
бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

Кіровоградський національний технічний університет починає свою 
історію з Зінов’євського інституту сільськогосподарського
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машинобудування, який було створено в 1929 році. Згодом його 
реорганізовано в технікум сільськогосподарського машинобудування, далі -  
в машинобудівельний технікум, який нині є структурним підрозділом 
університету. Друге народження навчальний заклад отримав, коли в 1956 
році в Кіровограді було створено, спочатку вечірнє відділення, а з 1962 року
-  філію Харківського політехнічного інституту. В 1967 році на базі філії було 
відкрито Кіровоградський інститут сільськогосподарського
машинобудування.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 1998 року 
інститут було перетворено в Кіровоградський державний технічний 
університет (КДТУ).

Враховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів 
діяльності Кіровоградського державного технічного університету та його 
вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки указом Президента 
України № 277/2004 від 5.03.2004 р. КДТУ надано статус національного 
університету України (КНТУ).

Кіровоградський національний технічний університет розташований за 
адресою: м. Кропивницький, пр. Університетський, 8, 25030.

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070950. Код КОПФГ 425. 
Поточний рахунок 35223269002464 у ДКСУ м. Київ МФО 820172.

Основними установчими документами, які забезпечують умови 
діяльності університету є:

-Ліцензія на провадження освітньої діяльності Міністерства освіти і 
науки серії АЕ № 636817 від 19 червня 2015 року видана 19.06.15 р. на 
підставі рішення Акредитаційної комісії від 28.05.2015 р., протокол №116 
(наказ МОН України від 10.06.2015 № 1415л);

-Сертифікат про акредитацію за IV рівнем серії РД-ІУ №126245, 
виданий 12 жовтня 2009 р. Державною акредитаційною комісією;

-Довідка № 12-Д-200 від 28.11.2012 р. про включення вищого закладу 
до державного реєстру вищих навчальних закладів України, 
ідентифікаційний код 02070950;

-Свідоцтво про державну реєстрацію Кіровоградського національного 
технічного університету серія А00 № 076063 від 09 квітня 2004 року;

-Статут, погоджений конференцією трудового колективу від 2 квітня 
2015 року (протокол №1) та затверджений наказом Міністерством освіти і 
науки України №1113 від 27.10.2015 року.

Кіровоградський національний технічний університет має офіційний 
сайт Ьцр://уууу\у.кп1:и.кг.иа/ на якому розміщені всі офіційні документи 
оприлюднені всі заходи діяльності університету

Ліцензійний обсяг підготовки фахівців Кіровоградського 
національного технічного університету складає (АЕ № 636817 від 26 19 
червня 2015 року): за денною формою навчання -3138 осіб, за заочною 
формою навчання - 2630 осіб. Серед них ліцензійний обсяг прийому за 
денною формою навчання бакалаврів - 1380 осіб, спеціалістів - 1217 осіб,
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магістрів - 541 осіб. За заочною формою навчання відповідно - 1140, 1060, 
430 осіб.

Ліцензійний обсяг прийому за спеціальністю 8.03050301 «Міжнародна 
економіка» - 20 осіб денної форми навчання.

За останні роки університет активно розвивається.
Кількість студентів складає 4160 осіб, з яких: на денній формі 

навчання - 3218; на заочній -  942. За спеціальністю 8.03050301 «Міжнародна 
економіка» у поточному навчальному році випущено 22 особи за денною та 
заочною формами навчання.

Очолює Кіровоградський національний технічний університет доктор 
технічних наук, професор, академік Інженерної академії України Черновол 
Михайло Іванович, який призначений наказом Міністерства освіти і науки 
України. Черновол Михайло Іванович в 1977 році захистив кандидатську 
дисертацію, а в 1992 році - докторську дисертацію. У 1994 році отримав 
вчене звання професора.

Загальні показники розвитку Кіровоградського національного 
технічного університету наведено в таблиці 1.

Таблиця 1.
Загальна характеристика Кіровоградського

національного технічного уніве зситету
Кількісні параметри

№
з/п

Показники діяльності
Денна
(очна)
форма

Заочна
форма

навчаннянавчання
1. Ліцензований обсяг вищого навчального закладу (осіб) 

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
3138 2630

- молодший спеціаліст (осіб) - -
- бакалавр (осіб) 1380 1140
- спеціаліст (осіб) 1217 1060
- магістр (осіб) 541 430

2. Кількість студентів, курсантів, слухачів разом: 4160
у т.ч. за формами навчання:

- денна (очна) (осіб) 3218 -
- заочна, дистанційна (осіб) - 942

3. Кількість навчальних груп (одиниць) 208 167
4. Кількість напрямів підготовки та спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка фахівців (одиниць) 22

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- бакалавр (одиниць) 22
- спеціаліст (одиниць) 30
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Продовження таблиці 1.
- магістр (одиниць) 35

5. Кількість кафедр (предметних (циклових) комісій), 
(одиниць) 24

з них випускових (одиниць) 20
6. Кількість факультетів (відділень) (одиниць) 6
7. Загальні навчальні площі будівель (кв. м) 

з них:
48439

- власні(кв. м) 48439
- орендовані(кв. м) -

8. Навчальні площі, які здаються вищим навчальним 
закладом в оренду (кв. м) 304,3

9 Чисельність Н11І1 (фізичних осіб) 375 (100%)
10 Із них:

- докторів наук (або) професорів, осіб (%) 41 (10,9%)
- кандидатів наук (або) доцентів, осіб (%) 228 (60,8,5%)
- осіб, зайнятих на постійній основі та на засадах 
внутрішнього сумісництва, осіб (%)

349 (93,1%)

- осіб, науково-педагогічна спеціальність (кваліфікація) яких 
відповідає дисциплінам, що вони викладають, осіб (%)

375(100%)

- частка викладачів пенсійного віку, % 20,91%
11 Кількість повних місячних ставок 391,45
12 Середній вік НІ 111 (років) 47,4

у т.ч. - докторів наук, професорів 61,93
- кандидатів наук, доцентів 42,1

Спеціальність 8.03050301 «Міжнародна економіка» в Кіровоградському 
національному технічному університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«магістр» акредитується вдруге.

Підготовка магістрів зі спеціальності 8.03050301 «Міжнародна 
економіка» здійснюється випускаючою кафедрою міжнародних економічних 
відносин, яка створена у 2000 році.

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин —  Миценко 
Іван Михайлович, доктор економічних наук, професор, заслужений 
працівник освіти України, академік академії економічних наук України, 
керівник Кіровоградського регіонального відділення Всеукраїнської 
Асоціації економістів-міжнародників, член спеціалізованої вченої ради по 
захисту докторських та кандидатських дисертацій, працює на посаді з 2000 
року (постійно). Освіта вища, закінчив в 1984 р. Кіровоградський інститут 
сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю 
"Сільськогосподарські машини". В 1997 р. захистив кандидатську дисертацію 
по спеціальності 08.09.03 "Праця, заробітна плата та рівень життя" на тему 
"Методи забезпечення сприятливих умов праці в матеріальному 
виробництві". В 1998 р. присуджено вчене звання доцента. В лютому 2005 р. 
захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.02.03 - Організація 
управління, планування і регулювання економіки. В квітні 2005р. присвоєне 
вчене звання професора кафедри міжнародної економіки.
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Має більше 200 наукових праць, серед них 6 монографії, 5 навчальних 
посібників з грифом МОН України. Наукові розробки І.М. Миценка 
використовуються як на державному так і регіональному рівнях при 
підготовці законотворчих проектів економічної політики, сприяючи 
розбудові незалежної України. Проходив стажування в навчальних закладах 
Данії, Англії, Німеччини, Франції. За вагомий внесок у розвиток міжнародної 
співпраці є почесним громадянином міста Бейсенак (Франція).

Під його науковим керівництвом 5 викладачів університету захистили 
кандидатські та один докторську дисертації.

У ВНЗ запроваджено ступеневу систему підготовки кадрів, яка 
дозволяє здобути 3 освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр (4 роки 
навчання), спеціаліст (1 рік навчання), магістр (1,5 року навчання). 
Реалізуються нові концепції гуманітарної та фундаментальної підготовки, 
запроваджено кредитно-модульну систему організації навчального процесу, 
укладено угоди про науково-технічне співробітництво з вищими 
навчальними закладами Польщі, Чехії, Німеччини, Англії, США, Австрії, 
Франції, Болгарії, Грузії, Словацької Республіки.

У Кіровоградському національному технічному університеті велику 
увагу приділяють організації виховної роботи серед студентів. Адміністрація 
університету, професори та викладачі, готуючи висококваліфікованих 
фахівців для різних галузей, ставлять перед собою завдання не тільки 
створити всі необхідні умови для навчання та забезпечити високий рівень 
викладання, а й виховувати свідому, всебічно розвинуту людину, яка 
спроможна стати активним учасником розбудови незалежної Української 
держави.

Кіровоградський національний технічний університет - це 4 навчальні 
корпуси, 3 лабораторії, механічні майстерні, наукова бібліотека, 
інформаційно-обчислювальний центр спортивний зал, стадіон, 
спортмайданчик, бази відпочинку, 4 гуртожитки. До складу 
Кіровоградського національного технічного університету входить 2 коледжі.

Загальна характеристика діяльності Кіровоградського національного 
технічного універсттету представлена в зведеній табл. 1.

Експертна комісія констатує, що інформація, наведена у загальному 
розділі, відповідає вимогам АК щодо умов підготовки фахівців освітнього 
ступеня «Магістр» спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка».

Висновки:
Експертна комісія відзначає, що Кіровоградський національний 

технічний університет має всі необхідні установчі документи та 
правові підстави для здійснення освітньої діяльності. Перевіркою 
встановлено, що структура і зміст акредитаційної справи відповідають 
вимогам Міністерства освіти і науки та переліку документів, що 
додаються до заяви про акредитацію спеціальності 8.03050301 
«Міжнародна економіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр».
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2. Формування контингенту студентів за спеціальністю
8.03050301 «Міжнародна економіка»

Ліцензований обсяг підготовки фахівців за спеціальністю 8.03050301 
«Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр складає 20 
осіб денної форми навчання (ліцензія Міністерства освіти і науки України 
серія АЕ № 636817 від 19.06.2015 р.). Кількісні показники формування 
контингенту студентів наведено в табл. 2.

Таблиця 2.
Показники формування контингенту студентів 

спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» 
Кіровоградського національного технічного університету

№ Показник Роки
з/п 2012 2013 2014 2015 2016
1. Ліцензований обсяг підготовки 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20

(денна/заочна форма):
2. Прийнято на навчання, всього (осіб): 24 28 25 34 24

-  денна форма: 18 20 20 20 18
в т.ч. за держзамовленням: - - - - -

-  заочна форма: 6 8 5 14 6
в т.ч. за держзамовленням: - - - - -

-  нагороджених медалями, або тих,
що отримали диплом з відзнакою; 4 12 8 3

-  таких, які пройшли довгострокову
підготовку і профорієнтацію; 3

-  зарахованих на пільгових умовах, - - -
з якими укладені договори на - -
підготовку. - - - - -

3. Подано заяв за формами навчання:
-  денна форма; 18 20 20 20 18
-  заочна форма; 6 8 5 14 6

4. Конкурс абітурієнтів на місця за
формами навчання:

-  денна форма; 3 3,1 1,5 ІД 2Д
-  заочна форма; 1,7 2,2 1,5 1 1,5

5. Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації, прийнятих на скорочений
термін навчання на:

-  денну форму; - - - - -
-  інші форми. - - - - -

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр на базі освітньо- 
кваліфікаційного рівня бакалавр або за відповідним напрямом 
(спеціальністю) Кіровоградський національний технічний університет 
проводить вступні випробування з фахових для відповідної спеціальності 
дисциплін та іноземної мови, які проводяться у формі тестування.

Конкурсний бал особи, яка вступає на навчання: до Кіровоградського 
національного технічного університету для здобуття освітньо-
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кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.03050301 «Міжнародна 
економіка», обчислюється як сума балів результатів вступних випробувань із 
фахових дисциплін, іноземної мови та середнього бала документа про 
здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

З 2016-2017 н.р. з метою розширення контингенту студентів набір на ОКР 
«магістр» відбувається також за системою «перехресного вступу».

У 2016-2017 навчальному році за спеціальністю 8.03050301 «Міжнародна 
економіка» випускається 12 студентів магістратури денної форми навчання, а не 
13 як відображено у базі ЄДБО, один студент відрахований, але дана інформація 
на момент подання акредитаційної справи не була відображена в базі ЄДБО.

Підготовка фахівців за спеціальністю 8.03050301 «Міжнародна економіка» 
передбачена концепцією освітньої діяльності кафедри міжнародних економічних 
відносин, яка відповідає концепції діяльності Кіровоградського національного 
технічного університету.

Висновки:
Контингент студентів спеціальності 8.03050301 «Міжнародна 

економіка» формується згідно чинного законодавства. Перевищення 
ліцензійного обсягу не зафіксовано.

Вище наведена інформація перевірена і відповідає вимогам 
Акредитаційної комісії щодо умов підготовки фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «Магістр» за спеціальністю 8.03050301 
«Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».

3. Зміст підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та 
підприємництво» спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка»

Процес навчання студентів за заявленою спеціальністю здійснюється 
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо- 
професійної програми підготовки фахівців за спеціальністю 8.03050301 
«Міжнародна економіка», розроблених Міністерством освіти і науки 
України. Зміст їх варіативних частин, які визначені університетом, достатньо 
повно враховують особливості і потреби регіону.

Підготовка фахівців з 2015-2016 навчального року ведеться за 
навчальним планом, розробленим методичними комісіями випусковою 
кафедрою, факультету та університету і затвердженим Вченою КНТУ 
протокол №6 від 02.09.2015 р., відповідно до якого відсоток годин 
нормативних дисциплін становить 65% від загальної кількості годин, а 
дисциплін за вибором - 35%. Ці дані свідчать про узгодженість і дотримання 
співвідношення навчального часу між циклами підготовки і відповідність 
державним вимогам.

Всі дисципліни, які передбачені навчальним планом, 100% забезпечені 
робочими навчальними програмами, які розроблені за встановленими 
вимогами до системи організації навчального процесу.

В робочому навчальному плані, програмах навчальних дисциплін
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враховані зональні особливості, пов’язані з особливостями використання 
організаційно-економічних ресурсів різних форм власності у сфері ЗЕД, 
розвитку міжнародного ринку продукції та послуг, особливостями експорту- 
імпорту продукції, ринком майнових прав та цінних паперів спільних 
підприємств.

Робочі програми містять: мету і завдання вивчення дисциплін; вимоги 
до знань, умінь і навичок студентів; анотацію дисципліни; структуру 
залікового кредиту дисципліни; теми практичних занять; методи та шкалу 
оцінювання; наявне методичне забезпечення; перелік питань, що виносяться 
на підсумкові модулі; нормативну базу, джерела Інтернет, адреси бібліотек; 
основну і додаткову літературу.

Організація навчального процесу підготовки фахівців здійснюється 
відповідно до затвердженого графіку. Робота кафедр спланована згідно з 
діючими вимогами і рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

Відповідність змісту підготовки фахівців особливостям професійної 
діяльності та вимогам і потребам регіону забезпечується структурою 
навчального плану, складом навчальних дисциплін і обсягом часу на їх 
вивчення, змістом та спрямованістю лекційних і практичних занять, 
самостійної роботи, виробничої практики. Зміст підготовки магістрів 
спеціальності «Міжнародна економіка» відповідає вимогам Міністерства 
освіти і науки України і забезпечує їх конкурентоспроможність на ринку 
праці.

Висновки:
В результаті перевірки засвідчено, що зміст підготовки фахівців в 

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю
8.03050301 «Міжнародна економіка» відповідає державним вимогам до 
акредитації зазначеної спеціальності.

4 Організаційне, навчально-методичне та інформаційне 
забезпечення

Документи, що визначають вимоги і зміст підготовки фахівців з 
спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» Кіровоградського 
національного технічного університету, затверджені Міністерством освіти і 
науки України та науково-методичною комісією з економіки МОН України.

Спеціальність 8.03050301 «Міжнародна економіка» забезпечено 
нормативною частиною освітньо-професійної програми (ОПП) та 
нормативною частиною освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) 
підготовки фахівців спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» 
галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».

Спеціальність, що акредитується забезпечено варіативними частинами 
ОПП і ОКХ освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності
8.03050301 «Міжнародна економіка» галузі, знань 0305 «Економіка та 
підприємництво», які розглянуто та затверджено рішенням вченої ради 
Кіровоградського національного технічного університету від 8 листопада
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2014 р. протокол № 3, На основі цих документів випусковою кафедрою 
укладений навчальний план підготовки фахівців. Термін підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня: «Магістр» за спеціальністю 8.03050301 
«Міжнародна економіка» становить 1,5 року на базі освітньо- 
кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Спеціаліст» з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».

Нормативний обсяг годин на підготовку магістрів становить 2700 
годин (90 кредитів), з них нормативні дисципліни - 900 годин (30 кредитів). 
Вибіркові навчальні дисципліни професійної підготовки - 1650 години (55 
кредитів). На виробничу практику відведено 180 годин (6 кредитів), і 
переддипломну - 450 годин (15 кредитів), підготовку і захист дипломної 
роботи -  420 годин (14 кредитів). Згідно з навчальним планом, для освоєння 
дисциплін передбачена самостійна робота студентів, котра займає 734 годин 
або 44,5% від обсягу теоретичного навчання.

Для магістрів з міжнародної економіки навчальним планом 
передбачено проведення виробничої та переддипломної практик та їх 
терміни. Для організації та проходження практик, викладачами кафедри 
міжнародних економічних відносин розроблені програми, які регламентують 
мету, питання організації, проведення та підведення підсумків практичної 
підготовки студентів. Наведені види практик є основою для виконання 
випускової дипломної роботи. Базами для проходження виробничої і 
переддипломної практик є підприємства, організації та установи, які 
здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Найменування основних баз 
практики: Департамент економічного розвитку і торгівлі Кіровоградської 
обласної державної адміністрації, Кіровоградська регіональна торгово- 
промислова палата, ТОВ «Екселент-Техно», ПГО АПВТ «Фірма Ласка», 
ПАТ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів», ПАТ «Кіровоградолія»та 
ін.

Дипломна робота виконується на матеріалах реальних підприємств за 
тематикою, пов’язаною з напрямами професійної діяльності та з 
використанням комп’ютерних технологій. Кафедрою міжнародних 
економічних відносин розроблена й затверджена тематика дипломних робіт, 
яка має важливе наукове та практичне значення. Методичне забезпечення 
виконання дипломних робіт відповідає встановленим вимогам.

Усі дисципліни навчального плану підготовки фахівців за 
спеціальністю 8.03050301 «Міжнародна економіка» забезпечені сучасними 
навчально-методичними матеріалами, які потрібні для вивчення дисциплін 
згідно робочих навчальних програм. Комплект методичних розробок для 
проведення практичних, семінарських занять та завдань для самостійної 
роботи, сформований викладачами відповідних кафедр університету з 
урахуванням сучасного рівням викладання.

Програмне забезпечення для підготовки фахівців, що акредитуються, 
дозволяє постійно розширювати перелік навчально-методичних матеріалів, 
бази інформаційних даних, застосовувати тестування під час контролю 
знань, ситуаційні завдання та ділові ігри для закріплення теоретичних знань,
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отримання практичних умінь. Впроваджені кафедрами в навчальний процес 
пакети прикладних програм відповідають сучасному розвитку техніки та 
інформаційних технологій і рівню вимог з фаху.

Випускового кафедрою міжнародних економічних відносин 
розроблені засоби діагностики рівня якості вищої освіти на основі 
галузевого стандарту вищої освіти України з наявними пакетами 
контрольних завдань і відповідні критерії оцінювання знань студентів з 
кожної навчальної дисципліни та комплексної перевірки знань випускників- 
фахівців з міжнародної економіки, що відповідає вимогам акредитації.

На випусковій кафедрі є в наявності дидактичне забезпечення 
самостійної роботи студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»,

Рівень забезпечення студентів підручниками, навчальними 
посібниками, що містяться у власній бібліотеці, відповідають встановленим 
вимогам. Студенти також мають можливість користуватися розміщеними в 
електронній бібліотеці університету електронними варіантами підручників, 
навчально-методичних посібників, текстами лекцій та іншими матеріалами з 
дисциплін, що викладаються.

Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями, 
співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загального 
контингенту студентів відповідають встановленим нормам.

В Кіровоградському національному технічному університеті створені 
належні умови для користування викладачами і студентами Іп іетеї як 
джерела інформації, що відповідає вимогам щодо акредитації.

Висновки:
Навчально-методичне та інформаційне забезпеченим 

спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» відповідає діючим 
державним вимогам до акредитації.

5. Кадрове забезпечення підготовки фахівців спеціальності
8.03050301 «Міжнародна економіка»

В Кіровоградському національному технічному університеті 
підготовку фахівців здійснюють 375 науково-педагогічних працівників, із 
них штатних -  349 осіб. Чисельність науково-педагогічних працівників, які 
мають наукові ступені і вчені звання станом на 01.09.2016 р. складає 269 осіб 
(71,7% від загальної чисельності). Науково-педагогічний персонал має 
науково-педагогічні спеціальності, відповідні до дисциплін, що 
викладаються.

Навчальний процес за спеціальністю 8.03050301 «Міжнародна 
економіка» забезпечується кафедрою міжнародних економічних відносин та 
іншими кафедрами університету. Характеристика науково-педагогічних 
працівників, які забезпечують спеціальність 8.3050301 «Міжнародна 
економіка» впродовж трьох років наведено в таблиці 3.
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Навчальний процес на кафедрі міжнародних економічних відносин 
здійснюють 12 викладачів, при штатній чисельності, з урахуванням 
внутрішніх сумісників.

Таблиця 3.
Характеристика науково-педагогічних працівників, які забезпечують 
_________спеціальність 8.3050301 «Міжнародна економіка»____________

№ Показник Роки
з/п 2014 2015 2016
1. Загальна чисельність НПП, що ведуть 

підготовку фахівців за напрямом підготовки 
(спеціальністю), (осіб),

9 9 9

з них: докторів наук, професорів; 4 4 5
кандидатів наук, доцентів 5 5 4

2. Штатна укомплектованість (разом), % 
з них: докторів наук, професорів, %

100
44,4

100
44,4

100
55,6

кандидатів наук, доцентів, % 55,6 55,6 44,4
3. Кількість сумісників (разом) 4 3 7

зокрема, докторів наук, професорів 2 2 3
кандидатів наук, доцентів 2 1 4

4. Середній вік штатних викладачів з науковими
ступенями і вченими званнями: 51 48 53
зокрема, докторів наук, професорів 50 42 48

кандидатів наук, доцентів 53 54 59
5. Кількість викладачів пенсійного віку 3 3 3

зокрема, докторів наук, професорів 1 1 1
кандидатів наук, доцентів 2 2 2

6. Частка викладачів, базова освіта яких не
відповідає дисципліні, що її викладають, % - - -

7. Середньорічне педагогічне навантаження 
викладачів, год.

750 650 600

8. Випускову кафедру очолює фахівець 
відповідної спеціальності:
—  доктор наук, професор; + + +
—  кандидат наук, доцент

9. Загальна кількість докторантів за спеціальністю - - .

10. Загальна кількість аспірантів за спеціальністю - - -

11. Загальна частка викладачів, які підвищували 
кваліфікацію за останні п'ять років, % 100 100 100

Укомплектованість штату складає 100%. Серед викладачів 3 докторів 
економічних наук (25,0%), з яких 2 - професори {66,1%), 9 кандидатів наук 
(75%), з них 6 осіб (66,7%>) мають вчене звання доцента. Всі викладачі 
кафедри (100%) мають базову освіту, відповідну до профілю дисциплін, що 
вони викладають. Середній вік викладачів складає -  43 роки, в тому числі 
професорів -  48 років, доцентів -  44 роки, старших викладачів -  37 років. На 
кафедрі працює 3 викладачі пенсійного віку.

Кафедрою фундаментальної підготовки є кафедра міжнародних 
економічних відносин.
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Викладачі мають базову освіту, практичний досвід відповідно до 
профілю дисциплін, які викладають, регулярно проходять підвищення 
кваліфікації у навчальних закладах та наукових установах за фахом.

Кадрове забезпечення навчального процесу щодо підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.03050301 
«Міжнародна економіка» відповідає вимогам акредитації.

Усі фахівці проводять активну науково-педагогічну діяльність, 
приймають участь у розробленні навчально-методичного забезпечення 
навчального процесу. Викладачі кафедр, що задіяні у підготовці фахівців, 
мають публікації у фахових виданнях, що включені до міжнародних 
наукометричних баз, зокрема 8сориз, приймають активну участь у 
міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Таким чином, науково-теоретична, підготовка та педагогічна 
кваліфікація науково-викладацького складу кафедри в цілому відповідають 
вимогам вищої школи, мають можливість забезпечити належну підготовку 
магістрів за спеціальністю 8,03050301 «Міжнародна економіка».

Висновки:
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри 

та структура розподілу навчального навантаження підготовки фахівців 
зі спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» відповідають 
діючим нормативам освітньої діяльності з підготовки студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», що відповідає державним 
вимогам до акредитації зазначеної спеціальності.

6. Матеріально-технічна база
Експертиза матеріалів акредитації Кіровоградського національного 

технічного університету, співбесіди з керівництвом університету, 
економічного факультету, науково-педагогічними працівниками та іншими 
співробітниками університету дозволяють зробити такі висновки.

Матеріально-технічна база університету в цілому забезпечує освітню 
діяльність Кіровоградського національного технічного університету. 
Кіровоградський національний технічний університет має розвинену 
інфраструктуру: навчальні приміщення площею 33 011 кв. м. в т. ч. 
приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні 
приміщення, кабінети, лабораторії тощо) -  12 747 кв. м. та комп’ютерні 
лабораторії - 2542 кв. м.; 4 студентських гуртожитки загальною площею 
22 605 кв. м.; їдальня, буфети - 2091 кв. м., що відповідає нормативним 
значенням у розрахунку на одного студента університету; бібліотека та 
читальні зали загальною площею 1269,2 кв. м, в т. ч. читальні зали на 591 кв. 
м. в головному корпусі, профілакторії, бази відпочинку - 923,6 кв. м., 
медичні пункти -  132 кв. м., приміщення для науково-педагогічних 
працівників - 4037 кв. м., службові приміщення -  3239 кв. м.

Станом на 1.10.2016 р. загальний документальний фонд бібліотеки
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університету налічує 545 тисяч примірників навчальної, методичної та 
наукової літератури російською, українською та іноземними мовами і 
кожний рік він поповнюється. З них: 27227- наукових видань; 161450- 
навчальних видань у т.ч. в електронній формі - 1343 назви.

Всі гуртожитки забезпечені необхідними меблями та інвентарем згідно 
з нормами й відповідають санітарно-гігієнічним і технічним нормам. 
Забезпеченість житлом складає 100% для приїжджих студентів.

Випускаюча кафедра «Міжнародні економічні відносини» 
Кіровоградського національного технічного університету має окремий 
навчальний корпус та аудиторії в навчальному корпусі університету 
загальною площею 1073 кв.м.

Санітарно-технічний стан приміщень випускаючої кафедри 
«Міжнародні економічні відносини» відповідає вимогам діючих норм і 
правил експлуатації. В них забезпечується необхідний тепловий, санітарний 
та протипожежний режим.

Наявні затверджені у встановленому порядку інструкції з техніки 
безпеки та протипожежної безпеки у кожній аудиторії, а також протоколи 
заміру стану захисного заземлення в лабораторіях, освітленості у всіх 
приміщеннях.

В навчальних кабінетах на інформаційно-методичиних стендах 
розміщена інформація про правила безпеки праці, протипожежної безпеки, 
перелік тем лабораторно-практичних занять тощо.

Площі приміщень навчальних аудиторій кафедри «Міжнародних 
економічних відносин», що задіяні у навчальному процесі підготовки 
фахівців зі спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка»наведено в 
таблиці 4.

Таблиця 4
Наявні площі аудиторій випускної кафедри «Міжнародних економічних

відносин»

№
з/п

Найменування лабора
торії, спеціалізованого 
кабінету, їх площа (м2)

Найменування навчальної 
дисципліни

Найменування обладнання, 
устаткування, їх кількість

1

Навчальна аудиторія 
№ 1 (65,7 м2)

Г лобальна економіка Дошка, робочі місця 
викладача і магістрантів, 
мультимедійна техніка

Соціальна відповідальність

Інноваційний розвиток 
підприємства

2

Навчальна аудиторія 
№ 2  (23 м2)

Міжнародний менеджмент
Дошка, робочі місця 

викладача і магістрантів, 
мультимедійна техніка

Методологія наукових 
досліджень/ Методика 

викладання у вищій школі

3
Навчальна аудиторія 

№ 3 (25,6 м2)
Управління міжнародною 
конкурентоспроможністю

Дошка, робочі місця 
викладача і магістрантів, 
мультимедійна технікаОблік міжнародних операцій

4
Лінгвістичний клас №4 

(27 м2)
Ділова іноземна мова / Іноземна 

мова 1
Дошка, робочі місця 
викладача і магістрантів, 
мультимедійна техніка
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Продовження таблиці 4.

5

Навчальна аудиторія 
№ 5 (65 м2)

Міжнародні стратегії 
економічного розвитку

Дошка, робочі місця 
викладача і магістрантів, 
мультимедійна технікаУправління міжнародними 

інвестиційними 
проектами/Міжнародна 
інвестиційна діяльність

Інтелектуальна власність

Митна справа/ Регулювання ЗЕД

6

Навчальна аудиторія 
№ 6  (118 м2)

Управління міжнародним 
маркетингом/Міжнародний 

маркетинг

Дошка, робочі місця 
викладача і магістрантів, 
мультимедійна техніка

Стратегічне управління 
підприємством/Стратегічний 

менеджмент

7
Лінгвістичний клас №8 

(18,4 м2)
Ділова іноземна мова / Іноземна 

мова 1
Дошка, робочі місця 
викладача і магістрантів, 
мультимедійна техніка

8
Спеціалізований 

комп’ютерний клас №9, 
площа 31,5 м2

Митна справа/ Регулювання ЗЕД Дошка, робочі місця 
викладача і магістрантів, 
мультимедійна техніка

9

Лінгвістичний клас 
№10 

(24,6 м2)

Ділова іноземна мова / Іноземна 
мова 1

Дошка, робочі місця 
викладача і магістрантів, 
мультимедійна техніка

Обладнання лабораторій і спеціалізованих кабінетів, що забезпечують 
навчальний процес зі спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» 
відповідно до навчальних планів та їх обладнання подано у табл. 5.

Рівень забезпеченості навчального процесу на ліцензований 
контингент студентів спеціальності, що акредитується, необхідними 
навчальними приміщеннями і їх санітарно-технічний стан відповідають 
державним вимогам (6,61 м2 на 1 студента)

Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до 
загальної чисельності студентів становить 10,8% від потреби (норматив 5%).

Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів в університеті 
становить 13,65 одиниць (норматив 12).

У навчальному процесі використовуються комп’ютерні класи 
університету, електронна читальна зала. Викладачі та співробітники кафедр 
мають у розпорядженні персональні комп’ютери, ноутбуки, принтери, 
ксерокс, мультимедійне обладнання.
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Таблиця 5
Перелік спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ, які забезпечують виконання 

навчального плану зі спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка»

№
з/п

Найменування 
комп’ютерної 
лабораторії, 
її площа (м2)

Найменування
навчальної
дисципліни

Модель і 
марка 

персональних 
комп’ютерів, 
їх кількість

Назви пакетів 
прикладних 

програм 
(в тому числі 
ліцензованих)

Доступу до 
Інтернету, 
наявність 
каналів 
доступу 
(так/ні)

1 Спеціалізований 
комп’ютерний 
клас (№9), 
площа 31,5 м2

Управління 
міжнародною 
конкуренто

спроможністю 
Міжнародні стратегії 

економічного розвитку 
Стратегічне 
управління 

підприємством 
Митна справа 

Регулювання ЗЕД 
Управління 

міжнародними 
інвестиційними 

проектами

АМБ Би гоп 
750 

(8 шт.)
Іпіеі Сеіегоп 1,6 

(1 шт.) 
АМГ) 8ешргоп 

2Д 
(1 шт.)

ОеІрЬі 7 
ТехноПро 8 
МаїЬСасі 15 

ЗоІісГ^огкз 2012 
Компас ЗБ 14 

Т-РІех 
8іаіізііса 6.0 

Езргії 
МІСЮ50Й ОЯїсе 

Ризіоп 360 
МГ) сіекіагаїіоп 
Місгозой ОШсе 

2003 
1С Бухгалтерія 

7.0. Ліга 
1С :Підприємство 
АЬЬу Ріпегеасіег 

версия 11 
МопеуМеІІюсІ 3000 

\УАР 
РНРЗЬор 

ЕазуСопїгоІ 
ПАРУС 

Магкейп§ Апаіуііс 
Рго_|есІ Ехрегі 

ІСУ ВААМ IV

Так

Всі комп’ютери мають вихід у локальну мережу університету та 
Іпіетеї, навчальна аудиторія обладнана сучасною комп’ютерною технікою і 
підключена до локальної мережі університету та електронної бібліотеки для 
проведення практичних занять, виконання наукових та дипломних робіт.

Стан матеріально-технічної бази та використання: комп’ютерної 
техніки при організації фахової підготовки відповідає вимогам щодо 
акредитації.

У навчальному процесі для проведення виробничої практики студентів 
використовується матеріальна база зовнішніх організацій з сучасним 
обладнанням. Із багатьма провідними підприємствами регіону укладено 
угоди про спільну діяльність і співробітництво з питань практичної 
підготовки студентів.

Голова експертної комісії



Висновки:
Матеріально-технічна база для спеціальності 8.03050301 

«Міжнародна економіка» створена і відповідає державним вимогам до 
акредитації спеціальності.

7. Якість підготовки фахівців
Контроль якості освіти здійснюється у відповідності з Положенням 

про систему контролю за якістю освітнього процесу у КНТУ, затвердженим 
Вченою Радою Кіровоградського національного технічного університету 
(протокол №6 від 29.02.2016 р.).

7.1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти
Навчальний план спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка»

випускники у 2015/2016 н.р. виконали за переліком навчальних дисциплін - 
15 навчальних дисциплін, за кількістю відведених годин на вивчення 
дисциплін - 2700 годин (90 кредитів), за формами підсумкового контролю - 
10 екзаменів, 5 заліків.

Навчальний план виконано в повному обсязі.
Усі науково-педагогічні працівники постійного складу кожні 5 років 

проходять підвищення кваліфікації та стажування
Усі науково-педагогічні працівники, які обслуговують спеціальність, 

що акредитується, і працюють в університеті за основним місцем роботи, 
займаються вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, 
науковими дослідженнями, підготовкою підручників та навчальних 
посібників.

Експертною комісією встановлено, що підготовка магістрів 
зазначеної спеціальності здійснюється на достатньому рівні та 
відповідає вимогам акредитації.

7.2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців)
Показники абсолютної успішності студентів денної форми навчання з 

дисциплін, з яких проводились зрізи знань, становлять - 100,0 %, якості 
навчання 75 %, що відповідає встановленим нормативним вимогам. 
Середній бал - 4,3.

7.2.1. Показники успішності
Експертною комісією перевірені результати екзаменаційної сесії за 

період навчання студентів спеціальності 8.03050301 «Міжнародна 
економіка».

Комісія перевірила показники успішності, що наведені в 
акредитаційній справі і виявила об’єктивність оцінювання знань студентів.

7.2.2.Контрольні вимірювання залишкових знань студентів
Рівень фахової підготовки магістрів спеціальності 8.03050301 

«Міжнародна економіка» визначався за результатами виконання 
комплексних контрольних робіт. Експертною комісією визначено, що зміст 
розроблених ККР відповідає встановленим вимогам. Зміст і складність
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завдань, кількість розроблених варіантів є достатньою, завдання є 
комплексними, мають відповідне фахове спрямування. Контрольні 
вимірювання залишкових знань проводились з нормативних дисциплін та 
дисципліни за вибором навчального закладу.

Комісією проводилось зіставлення результатів екзаменаційної сесії та 
контрольних вимірювань залишкових знань студентів спеціальності
8.03050301 «Міжнародна економіка» при самоаналізі. Результати виконання 
комплексних контрольних робіт свідчать про високий рівень засвоєння 
студентами навчального матеріалу, а також якість підготовки фахівців, що 
підтверджується показниками успішності: абсолютна успішність - 100 %, 
якість навчання - 75 %; середній бал склав 4,3.

Як засвідчує аналіз зведених показників контролю знань студентів, 
результати оцінки в цілому корелюють з результатами сесійного контролю.

Експертною комісією встановлено, що розбіжність між результатами 
сесійного контролю та контрольними вимірюваннями залишкових знань не 
перевищує 0,1 бала, що відповідає вимогам акредитації

7.2.3. Якість звітів з практики
Комісія перевірила якість виконання звітів з виробничої практики. 

Відповідно до навчального плану студенти, спеціальності 8.03050301 
«Міжнародна економіка» проходили виробничу практику з фаху у 2 семестрі 
тривалістю 4 тижні. Базами практики були підприємства сфери торгівлі, 
виробничі підприємства та Депатаменти державних адміністрацій. 
Перевірено угоди про походження практики, які укладаються за два місяці 
до початку практики, на підставі яких складаються та реєструються накази 
про направлення студентів на практику за місяць до початку практики.

Направлення студентів на практику оформляється наказом по ВНЗ, в 
якому визначені терміни проведення практики і бази практики. Практика 
спрямована на підвищення якості практичної підготовки магістрів 
спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка».

У 2015/2016 н. р. з 18 осіб з оцінкою «5» захистило звіти з практики З 
особи, з оцінкою «4» - 15 осіб, середній бал становив 4,2. Усі студенти 
спеціальності» що акредитується, успішно і вчасно захистили звіти з 
практики, що відповідає вимогам акредитації.

Експертною комісією було здійснено перевірку звітів з практики на 
предмет повноти відображення у них основних програмних питань 
практики, насиченості звітів інформаційним матеріалом, зроблених 
висновків і пропозицій, що дозволяє зробити висновок про їх відповідність 
програмам практики та об’єктивність оцінок.

Експертною комісією встановлено, що звіти з виробничої практики 
студентів спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» виконані на 
належному рівні і відповідають вимогам акредитації.

7.2.4. Якість дипломних робіт
Підсумкова атестація магістрів здійснюється шляхом захисту 
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дипломних робіт. Тематика дипломних робіт розроблена випускового 
кафедрою міжнародних економічних відносин і характеризується новизною, 
актуальністю та відповідає встановленим вимогам освітньо-професійної 
програми підготовки фахівців спеціальності 8.03050301 «Міжнародна 
економіка».

Захист дипломних робіт студентами спеціальності 8.03050301 
«Міжнародна економіка» відбувся у січні 2017 року. Тематика дипломних 
робіт студентів спеціальності, що акредитується, відповідає вимогам до 
дипломних робіт спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка», які 
виконуються відповідно до передбаченого графіку, що відповідає вимогам 
акредитації.

Експертна комісія оцінила якість виконання, структуру, обсяг та зміст 
дипломних робіт (20% загальної кількості робіт), що дозволило зробити 
висновки про те, що дипломні роботи виконані з урахуванням, сучасного 
рівня розвитку галузі.

Експертна комісія відмітила повноту і послідовність розкриття тем 
робіт, правильне оформлення робіт відповідно до державних стандартів, що 
відповідає вимогам акредитації

Наявність у  структурі університету наукових підрозділів
Структурним підрозділом університету є науково-дослідна частина 

навчального закладу і аспірантура, яка знаходиться у прямому 
підпорядкуванні проректора з наукової роботи.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри міжнародних 
економічних відносин спрямовані на: розвиток процесу інтеграції України у 
світове господарства; впливу глобалізації на соціально-економічний 
розвиток України; інноваційний компонент глобального економічного 
розвитку; формування концепції людського розвитку в умовах глобалізації.

За останні роки на кафедрі міжнародних економічних відносин 
здійснювалась науково-дослідна робота за темами: «Світовий досвід 
формування ефективної зовнішньоекономічної політики підтримки 
національної продовольчої безпеки» (номер держреєстрації 0113Ш07567), у 
межах якої досліджено світовий досвід формування ефективної 
зовнішньоекономічної політики підтримки національної продовольчої 
безпеки, розроблено теоретичні положення та науково-практичні 
рекомендації щодо забезпечення продовольчої безпеки України у світовому 
інституційному середовищі; «Організаційно-економічне забезпечення 
формування і реалізації стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств АПК» (номер держреєстрації 011211006632), у рамках якої 
розроблено методичне забезпечення щодо формування системно- 
синергетичної концепції стратегічного управління зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємств АПК; «Світова продовольча безпека і система її 
міжнародного регулювання: досвід для України» (номер держреєстрації 
0112Ш02603), де запропоновано напрями вдосконалення механізму 
співробітництва України з міжнародними організаціями у сфері забезпечення
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продовольчої безпеки та визначено можливості взаємодії економічних систем 
різних типів в умовах поглиблення інтеграційних процесів; «Забезпечення 
продовольчої безпеки України в умовах глобалізації» (номер держреєстрації 
011Ш007654), у рамках якої розроблено концептуальні засади забезпечення 
ефективної зовнішньоекономічної політики у сфері продовольчої безпеки 
країни та регіону під впливом глобалізаційних процесів.

У 2015-2016 навчальному році кафедра здійснює роботу над 
госпдоговірною темою «Розвиток світового ринку вторинних каолінів в 
умовах глобалізації сировинних ринків» (номер держреєстрації 
0116Ш08056) на замовлення ПАТ «Кіровоградське рудоуправління».

Участь студентів у  науковій роботі
Викладачі кафедр беруть активну участь у науково-дослідній роботі 

студентів, здійснюють керівництво науковими доповідями, рефератами, 
курсовими та дипломними роботами. Для організації наукової роботи молоді 
на кафедрі створено кафедральний науковий гурток «Міжнародник», у 
роботі якого беруть участь кращі студенти. Робота у гуртку дає можливість 
створити комунікативний простір, проводити збір, обробку та 
розповсюдження корисної інформації (стажування, участь у семінарах, 
працевлаштування). Результатом науково-дослідної роботи учасників є 
спільна участь у наукових конференціях, семінарах та прес-клубах, 
організація круглих столів, тренїнгів, семінарів, дебатів тощо.

Експертна комісія констатує, що якість підготовки магістрів зі 
спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» та рівень їх 
професійної та практичної підготовки відповідає державним вимогам до 
акредитації.

8. Міжнародні зв’язки
Відповідно до плану перспективного розвитку Кіровоградського 

національного технічного університету на 2011-2020 рр. університетом 
проводиться велика робота щодо налагодження міжнародних зв’язків, а саме:

- здійснюється підготовка громадян для зарубіжних країн: Росії, 
Азербайджану, Туркменістану, Казахстану, Узбекистану, Білорусі, Молдови, 
Грузії, Сирії, Судану, Палестини, Нігерії, Намібії, Туреччини, Єгипту, Іраку, 
Тунісу, Конго, Китаю, Лівану, Лівії, Марокко та Камеруну; кількість студентів 
з країн близького та далекого зарубіжжя, які навчаються в університеті протягом 
останніх років залишається постійно високою і має тенденцію до зростання. Так, 
в 2012 році їх кількість складала 69 осіб, в 2013 році -  124 особи, в 2014 році -  
189 осіб, в 2015 році -  253 особи та в 2016 році -  173 особи;

- реалізовано проекти створення на базі університету спільної 
українсько-французької, українсько-словацької та українсько-польської 
магістратур;

- уведено в дію Ресурсний Центр з питань сталого розвитку сільських 
територій України;

- організовано підготовку студентів до отримання міжнародно-
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визнаних лінгвістичних дипломів на базі постійно діючих інтенсивних курсів 
європейських мов;

- відбувається розширення участі університету у виконанні 
міжнародних проектів та програм: ТЕМРІІ8, Сьома рамкова програма ЄС з 
досліджень, Програма імені Жанна Моне, Програма Еразмус Мундс;

- активізовано співпрацю з міжнародними організаціями: структурами 
Європейської Комісії, ШГЕ8СО, МАТО, ВгігізЬ Соипсії, Корпусом Миру 
США, Німецькою академічною службою обмінів (ОААБ);

- розглядається можливість входження до міжнародних освітніх 
структур, таких як Європейська асоціація університетів та Міжнародна 
асоціація університетів;

- вивчається питання створення нового міжнародного освітнього 
консорціуму для отримання грантів на виконання міжнародних проектів;

- здійснюється сприяння створенню студентського активу та 
впровадженню поза аудиторних форм роботи: мовний та дискусійний центри 
тощо.

Кіровоградський національний технічний університет бере участь у 
багатьох міжнародних програмах та проектах. Так, університет входить до 
складу франко-українсько-чеського освітнього консорціуму (шість вищих 
навчальних закладів, у тому числі: Вищий національний агрономічний 
навчальний заклад Діжону (Франція); Чеський університет землеробства) та 
українсько-французького консорціуму (десять вищих навчальних закладів). З 
березня 2015 Кіровоградський національний технічний університет також є 
членом Мережі університетів країн Чорного моря. Це стало ще одним кроком 
до інтеграції університету в єдиний європейський освітній простір.

Університет пройшов реєстрацію в електронній базі Європейського 
Союзу та отримав ідентифікаційний код на порталі учасників (РІС питЬег: 
934250748). Це надасть можливість університету приймати участь у 
міжнародних проектах та грантах.

У 2013-2014 роках університетом було організовано участь у 
підготовці міжнародного проекту ЕКА8МІІ8 Мипсіш зі створення центрів 
пропаганди європейської аграрної освіти в Україні. Координатором проекту є 
Діжонська вища школа агрономії, екології та харчових технологій: А§го8ир 
Оуоп.

Також організована участь у підготовці міжнародного проекту 
ЕКА8МШ  МЕТ^УОКК «Іппоуаііоп іп іЬе ІеасЬіп§ оґ ЗизІаіпаЬІе сіеуеіортепі; 
іп ЬіГе зсіепсез іп Еигоре» (Інновації викладання сталого розвитку в науках 
життя у Європі).

Університет має широкі міжнародні зв'язки з навчальними закладами та 
науковими центрами в Росії, Болгарії, Польщі Чехії, Куби, Франції, ФРН. До 
навчального процесу залучаються представники Корпусу миру США.

Університет уклав ряд угод про співробітництво в галузі освіти і науки 
з провідними ВНЗ Європи:

17.09.2012 р. підписано «Угоду про співробітництво між КНТУ і 
Батумським державним університетом ім. Шота Руставелі», Грузія;
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10.09.2013 р. підписано «Угоду про співробітництво між КНТУ і 
Університетом інформатики та прикладних знань м. Лодзь, Польща»;

- 19.11.2014 р. підписано «Угоду про співробітництво між КНТУ і 
Центральноєвропейським університетом м. Скаліца, Словацька Республіка»;

11.11.2014 р. підписано «Угоду про співробітництво між КНТУ і 
Гомельським державним університетом ім. Франциска Скорини, м. Гомель, 
Білорусь».

Низка угод укладена з організаціями, які надають бази закордонної 
виробничої практики для студентів. Так за 2012-2013 н.р. закордонні практики 
пройшли 92 студенти, у 2013-2014 н.р. - 43 студенти, у 2014-2015 н.р. -  38 
студентів, з них: у Сполучених Штатах Америки -  16, Франції -  5, Швеції -  1, 
Канаді -  1, Туреччині -  1, Німеччині -1 1 .

Також підготовлено 2 студенти для проходження стажування у Франції 
в рамках реалізації міжнародної співпраці між КНТУ та французькою 
асоціацією Кі-Франс.

Університетом проведено презентації програм:
- щодо можливого продовження навчання з правом отримання у 

подальшому ступеня магістра в Вищій національній школі мистецтв і 
ремесел в м. Клюні (ЕИ8АМ сіє Сіипу) Франція;

- щодо одночасного отримання диплома магістра КНТУ (денна форма 
навчання) та диплома магістра Університету Економіки (\¥8Сг) у м. Бидгощ, 
Польща (заочна форма навчання).

За останній період 8 викладачів університету відряджались за кордон 
для участі в наукових конференціях, стажуванні чи навчанні. У свою чергу 
КНТУ прийняв у поточному році 6 іноземців з Франції, Німеччини, Італії, 
Китаю.

Студентська наука базується на науковому досвіді викладачів, і у 
розвитку міжнародних зв’язків викладачі повинні надавати приклад 
студентам: викладачам необхідно вивчати іноземні мови і активно 
спілкуватися з закордонними партнерами.

У 2014-2015 навчальному році в університеті було організовано курси 
по інтенсивному вивченню іноземних мов для студентів, які проходять 
практику за кордоном та викладачів, які планують проводити заняття 
іноземними мовами.

Випускова кафедра міжнародних економічних відносин готує магістрів 
зі спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» для зарубіжних країн: 
Азербайджану, Алжиру, В ’єтнаму, Гани, Гвінеї, Камеруну, Китаю, Конго, 
Молдови, Нігерії, Росії, Сирії, Туркменістану, Туреччини.

Одним із стратегічних завдань на час становлення кафедри було 
організація, розвиток та підтримка міжнародних зв’язків з іншими країнами 
світу, що стало б запорукою використання найновітніших технологій у сфері 
викладання, управління та стратегічного розвитку.

Міжнародне співробітництво здійснюється в рамках:
- участь у міжнародних проектах та програмах для викладачів і 

студентів;
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- організація та проведення лекцій, семінарів за участю іноземних 
спеціалістів;

- організаційна підтримка та консультування з приводу стажування 
викладачів і студентів за кордоном.

Співробітництво здійснюється безпосередньо:
- з Британською службою консультацій за кордоном (ВЕ80);
- з організацією „Друзі Кіровограду” у Великій Британії;
- з Стаффордширським університетом (Велика Британія);
- Університетом Оснабрюк (Німеччина) ( угода від 28.08.05р.)
- Університетом міста Лімож (Франція) (угода від 26.07.06р.)
- Меморандум про співпрацю з громадською організацією «Ьизіпезз - 

а\¥агс1» (Австрія /Україна) від 5 травня 2007р.
- з Товариством Європейських Студій (м. Ессен, Німеччина). Угода від 

7 квітня 2005р.
- з благодійною організацією «Нарру Бауз 8 є г у і с є »  (м. Лінкольн, 

Великобританія) від 15 липня 2006р.
- з компанією 0 8  ОЬзІрІапІа^е 8сЬешше1 (Німеччина) від 20.05.2009р.
- з Університетом м. Булонь-сюр-мер (Франція) від 03.06.2008 р.
Завдяки організації „Друзі Кіровограду” викладачі кафедри мали

можливість пройти тренінг-програму у Великобританії. Також підписана 
угода про співробітництво в сфері освіти, культурних обмінів, участі в 
міжнародних програмах, практиках-стажувванні з організацією „Хеппі Дейз 
Сервіс”.

В 2003 р. підписана угода між КНТУ (кафедрою міжнародної 
економіки) та Університетом м. Оснабрюк (Німеччина) про спільну 
підготовку студентів.

Угода передбачає навчання студентів спеціальності „Міжнародна 
економіка”, які вільно володіють німецькою мовою в Університеті м. 
Оснабрюк (Німеччина) та викладачам кафедри підвищувати свою 
кваліфікацію в Німеччині.

З 2000 р. активно здійснюється робота в напрямку встановлення 
взаємовигідних партнерських зв’язків з вищими навчальними закладами 
Франції.

З 2003 р. налагоджено співробітництво та підписана угода з 
Університетом м. Лімож (Франція), що дає можливість студентам 
спеціальності „Міжнародна економіка”, які вільно володіють французькою 
мовою приймати участь у стажуванні та навчанні.

Розпочате у 2005 р. співробітництво з Університетом м. Кан (Франція) 
дає змогу студентам щорічно приймати участь у соціальних проектах 
присвячених захисту прав людини, екологічній безпеці в Європі, економічній 
кризі та ін. По закінченню стажування студенти отримують міжнародні 
сертифікати.

У 2008 р. підписано угоду про співробітництво з Університетом м. 
Булонь-сюр-мер (Франція). Цей університет засновано в 1951 році і має 
велику історію. До університету приїжджають стажери з різних куточків

Голова експертної комісії Т.В. Орєхова



світу, тепер таку можливість мають і студенти спеціальності „Міжнародна 
економіка”. В рамках цього співробітництва студенти удосконалюють знання 
з французької мови та отримують по закінченню стажування сертифікати 
міжнародного зразка.

Під час літніх канікул студенти кафедри мають можливість проходити 
практику в Сполучених Штатах Америки за студентською програмою 
\¥огк&Тгауе1, яка передбачає роботу та подорожування. За цією програмою 
студенти можуть відвідати прекрасний туристичний центр з низкою 
розважальних парків Орландо, Маямі -  відоме своїми лазурними берегами, 
Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Вашингтон, Атлантік-Сіті, Балтімор, Нью- 
Йорк, Філадельфію та інші міста. Всього за період з 2005 року пройшли 
стажування в країнах СС та США більше 200 студентів.

Інформація щодо міжнародних зв’язків випускової кафедри 
міжнародних економічних відносин при підготовці магістрів зі 8.03050301 
«Міжнародна економіка» подано в таблиці 6.

Таблиця 6.
Міжнародні зв’язки випускової кафедри міжнародних економічних відносин 

Кіровоградського національного технічного університету при підготовці 
___ ___________магістрів 8.03050301 «Міжнародна економіка»_____________
№
з/п

Показник Роки
2014 2015 2016

1 Кількість фахівців, підготовлених для зарубіжних країн 
(разом), зокрема за держзамовленням

" -

2 Кількість зарубіжних навчальних закладів, асоціацій, з якими 
підтримуються ділові зв’язки

12 14

3 Кількість скерованих на навчання до зарубіжних навчальних
закладів:
студентів;
аспірантів

5 2 -

4 Кількість студентів, які проходили навчальні практики у 
зарубіжних організаціях та установах

10 4 -

5 Кількість викладачів, які пройшли стажування у зарубіжних 
країнах

— 2

6 Кількість викладачів і працівників, які перебували в ділових 
зарубіжних відрядженнях

2

7 Кількість науково-педагогічних кадрів, що мають почесні 
звання зарубіжних навчальних закладів

8 Кількість іноземних лекторів і науковців, які брали участь у 
навчальному процесі ВНЗ

3 3 4

9 Кількість розробок та проектів, виконаних спільно із 
закордонними партнерами

-

10 Кількість спільних освітньо-професійних програм, за якими 
здійснюється підготовка спеціалістів із зарубіжними 
партнерами

3 4
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У звітному році було організовано участь у підготовці міжнародного 
проекту ЕКА8МІІ8 Мипсіиз зі створення центрів пропаганди європейської 
аграрної освіти в Україні. Кординатором проекту є Діжонська вища школа 
агрономії, екології та харчових технологій: А§го8ир Буоп.

Організована участь у підготовці міжнародного проекту ЕКА8МИ8 
]\ГЕТ\¥СЖК «Іппоуаїіоп іп іЬе ІеасЬіп§ оґ 8из1:аіпаЬ1е сіеуеіортепі іп Еіі'е 
зсіепсез іп Еигоре».

Випускова кафедра міжнародних економічних відносин активно 
залучається до цієї роботи. Розробка міжнародних проектів є важливим 
показником якості роботи кафедри.

Низка угод укладена з організаціями, які надають бази закордонної 
виробничої практики для студентів.

В 2013-2016 роках на практиці за кордоном побували 5 студентів, у 
тому числі: у Німеччині -  2, у Сполучених Штатах Америки -  2, а також у 
Франції -  1.

Висновки:
Експертна комісія визначає, що рівень ведення Міжнародного 

співробітництва Кіровоградським національним технічним 
університетом та кафедрою міжнародних економічних відносин 
відповідає чинним нормативам освітньої діяльності й сучасним вимогам 
вищої школи для акредитації в Кіровоградському національному 
технічному університеті підготовки фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «Магістр» спеціальності 8.03050301 
«Міжнародна економіка».

9. Перелік зауважень контролюючих органів і заходи щодо їх 
усунення

Ліцензійна експертиза підготовки магістрів зі спеціальності
8.03050301 «Міжнародна економіка» проводилась у травні 2007 року 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 2001 
року , №978, та наказом по Міністерству освіти і науки України №1228 л від
14 травня 2007 року «Про проведення акредитаційної експертизи» магістрів 
зі спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» у Кіровоградському 
національному технічному університеті експертна комісія у складі: Макогон 
Юрій Володимирович —  доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри міжнародної економіки Донецького національного університету, 
Савельєв Євген Васильович — д.е.н., професор, проректор з навчальної 
роботи, зав. кафедри міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин 
і маркетингу Тернопільського національного економічного університету.

За результатами розгляду поданих матеріалів та перевірки на місці 
діяльності Кіровоградського національного технічного університету щодо
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можливості підготовки магістрів, експертна комісія винесла рішення 
рекомендувати Державній акредитаційній комісії акредитувати 
спеціальність 8.03050301 «Міжнародна економіка» за ІУрівнем акредитації.

Разом із тим в експертних висновках акредитаційної експертизи були 
висловлені зауваження і рекомендації:

1. Активізувати професійну роботу у напрямку залучення молоді на 
навчання за спеціальністю 8.03050301 «Міжнародна економіка», розробки і 
реалізації сучасних форм і методів популяризації спеціальності в регіоні.

Заходи: 3 метою залучення абітурієнтів до університету кафедрою 
міжнародних економічних відносин щорічно проводяться профорієнтаційні 
заходи, а саме: у м. Сміла, Черкаської області, на базі школи № 24 відкрито 
консультативний центр. Починаючи з жовтня місяця 2008 року в цьому центрі 
проводяться зустрічі викладачів та студентів кафедри міжнародних 
економічних відносин з учнями 10, 11 класів м. Сміли. Також була проведена 
профорієнтаційна робота в школах № 4, 5, 11 м. Сміла, в школі № 5 м.Гайворон, 
в школах № 14, 21, 18 м. Кіровограда.

Для більш активної популізації спеціальності «Міжнародна економіка» 
щорічно проводяться олімпіади з англійської мови серед учнів 10, 11 класів 
загальноосвітніх шкіл м.Кіровограда та області. Також профорієнтаційна 
робота проводилась у районних центрах: смт.Добровеличківка, смт. Петрове, 
м. Новоукраїнка, м. Знам’янка, м. Помічна, смт. Бобринець, м. Олександрія на 
ярмарках вакансій.

2. Регулярно переглядати тематику курсових робіт та дипломних робіт 
щодо їх актуалізації та відображення сучасних проблем розвитку теорії і 
практики економіки і підприємництва, тісно пов’язувати з практичними 
питаннями економічного розвитку регіону та пріоритетних галузей 
народного господарства.

Заходи: Кафедра щорічно оновлює тематику курсових та дипломних 
робіт, а також продовжує працювати у напрямі оновлення навчально- 
методичного забезпечення (методичні рекомендації для написання курсових 
та дипломних робіт).

3. Звернути увагу кафедри міжнародної економіки на активізацію 
роботи щодо підготовки та видання власних підручників та навчальних 
посібників з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України, 
поповнювати книжковий фонд бібліотеки сучасною фаховою літературою.

Заходи: За останні три роки кафедрою міжнародних економічних 
відносин видано підручник з грифом МОН «Міжнародна економіка» та три 
монографії, бібліотечний фонд кафедри регулярно поповнюється сучасною 
науковою та навчальною літературою із дисциплін, що викладаються 
студентам спеціальності як за рахунок праць, виданих викладачами кафедри,
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так і кращими фахівцями із інших ВУЗів.

Комісія констатує, що кафедра міжнародних економічних відносин 
провела достатню роботу щодо усунення зауважень, отриманих під час 
ліцензійної експертизи. Усі зауваження експертної комісії в повному 
обсязі усунуто, а рекомендації реалізовано.

10. Загальний висновок експертної комісії

На підставі перевірки матеріалів Кіровоградського національного 
технічного університету, поданих на акредитаційну експертизу, та 
проведеної безпосередньо у вищому навчальному закладі експертизи 
відповідно до вимог акредитації підготовки фахівців освітньо- 
кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 0305 «Економіка та 
підприємництво» спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» комісія 
дійшла висновку, що наведені в матеріалах самоаналізу показники 
діяльності університету є достовірними і в цілому відповідають 
встановленим вимогам до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Магістр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» 
спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка».

Стан кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та 
інформаційного забезпечення навчального процесу свідчить про 
спроможність університету здійснювати підготовку фахівців освітньо- 
кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 0305 «Економіка та 
підприємництво» спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка». Разом 
з тим, акредитаційна комісія вважає необхідним зробити наступні 
зауваження та пропозиції, що ні у якій мірі не знижують загальної 
позитивної оцінки:

продовжити роботу з удосконалення кадрового складу випускової 
кафедри шляхом підготовки власних науково-педагогічних кадрів в 
аспірантурі і докторантурі за фахом;

при формуванні основних нормативних документів, за допомогою 
яких здійснюється організація навчального процесу, необхідно 
дотримуватися порядку їх затвердження та недопущення в подальшому 
помилок технічно-редакційного характеру;

активізувати науково-дослідну діяльність викладачів випускової 
кафедри з метою збільшення кількості публікацій в наукових фахових 
виданнях та виданнях, що входять до міжнародних науковометричних баз, а 
також у виданні монографій та навчальних посібників;

посилити роботу науково-педагогічних працівників випускової 
кафедри з керівництва аспірантами;

посилити роботу над упровадженням інтерактивних методів навчання і 
забезпеченням сучасними інформаційними технологіями, пакетами 
прикладних програм для викладання дисциплін: фахового спрямування.

За результатами проведеної експертизи експерти дійшли висновку

Голова експертної комісії



пропонувати Акредитаційній комісії України прийняти позитивне рішення 
про акредитацію освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 
0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності
8.03050301 «Міжнародна економіка» з ліцензованим обсягом прийому: 20 
осіб денної форми навчання Кіровоградського національного технічного 
університету.

Таблиця виконання вимог щодо акредитації підготовки магістрів за 
спеціальністю 8.03050301 «Міжнародна економіка» та Зведені відомості про 
дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти додаються.

15 лютого 2017 р.

Голова експертної комісії
проректор з науково-педагогічної 
роботи та міжнародних зв'язків 
Донецького національного
університету імені Василя Стуса, 
професор кафедри міжнародного 
бізнесу і прикладної економіки, 
доктор економічних наук, професор Т.В. Орєхова

Член експертної комісії
завідувач кафедри міжнародної 
економіки Тернопільського
національного економічного
університету, доктор економічних 
наук, професор / V  С ' г  с'л" < Є.В. Савельсв

М.І. Черповол

З експертним 
ознайомлений:

Ректор університету
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

відповідності освітньої діяльності КНТУ 

вимогам акредитації для підготовки фахівців освітньо-професійного 

рівня «магістр» за спеціальністю 8.03050301 «Міжнародна економіка»

Назва 
показника (нормативу) Норматив Фактично Відхилення

1 2 3 4
1. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності за заявленим 
напрямом (спеціальністю), погоджена з 
Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласною, Київською, 
Севастопольською міськими державними 
адміністраціями + + Відповідає
1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна 
форма навчання/заочна форма навчання)

20/20' 20/5 Відповідає

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

95 100 +5

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

50 100 +50

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

95

Не
передбачено
навчальним

планом
-

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

50
Не

передбачено
навчальним

планом

-

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

40,
але не менше 
ніж 1 доктор 

наук або 
професор на

Не
передбачено
навчальним

планом
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Назва 
показника (нормативу) Норматив Фактично Відхилення

роботи в даному навчальному закладі не 
менше 10 років, а також є авторами 
(співавторами) підручників, навчальних 
посібників з грифом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України або 
монографій, до одного доктора наук або 
професора)

25 осіб лі
цензованого 

обсягу

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 
(9 осіб) +5

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

50 100 
(9 осіб) +50

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 навчальному закладі не 
менше 10 років, а також є авторами 
(співавторами) підручників, навчальних 
посібників з грифом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України або 
монографій, до одного доктора наук або 
професора)

40,
але не менше 
ніж 1 доктор 

наук або 
професор на 

25 осіб лі
цензованого 

обсягу

66,7 
(6 осіб) +26,7

2.4. Частка педагогічних працівників 
вищої категорії, які викладають лекційні 
години дисциплін навчального плану 
спеціальності та працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем 
роботи (% від кількості годин для кожного 
циклу дисциплін навчального плану)

- - -

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки + + Відповідає
2.6. Наявність кафедри зі спеціальної 
(фахової) підготовки, яку очолює фахівець 
відповідної науково-педагогічної 
спеціальності:
доктор наук або професор + + Відповідає
кандидат наук, доцент

3. Матеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, устаткуванням, 
необхідними для виконання навчальних 
програм (у % від потреби)

100 100 0
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Назва 
показника (нормативу) Норматив Фактично Відхилення

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком 
(у % від потреби) 70 100 +30
3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць 
на 100 студентів (крім спеціальностей, які 
належать до галузей знань 0102 "Фізичне 
виховання, спорт і здоров’я людини" і 
0202 "Мистецтво", крім спеціальності 
"Дизайн")

12,2 13,65 +1,45

3.4. Наявність пунктів харчування ■і + Відповідає
3.5. Наявність спортивного залу 4- + Відповідає
3.6. Наявність стадіону або спортивного 
майданчика + +

Відповідає

3.7. Наявність медичного пункту + + Відповідає
4. Навчально-методичне забезпечення

4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної 
характеристики фахівця (у тому числі 
варіативної компоненти)

+ + Відповідає

4.2. Наявність освітньо-професійної 
програми підготовки фахівця (у тому числі 
варіативної компоненти)

+ + Відповідає

4.3. Наявність навчального плану, 
затвердженого в установленому порядку + + Відповідає

Відповідає

4.4. Наявність навчально-методичного 
забезпечення для кожної навчальної 
дисципліни навчального плану (% від 
потреби):
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних 
програм дисциплін

100 100

4.4.2. Планів семінарських, практичних 
занять, завдань для лабораторних робіт (% 
від потреби)

100 100 Відповідає

4.4.3. Методичних вказівок і тематик 
контрольних, курсових робіт (проектів) 100 100 Відповідає

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань 
для перевірки знань з дисциплін 
соціально-гуманітарної, фундаментальної 
та фахової підготовки (% від потреби) 100 100

Відповідає

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів 
практик (% від потреби) 100 100 Відповідає

4.7. Наявність методичних указівок щодо 
виконання дипломних робіт (проектів), 
державних екзаменів + ! Відповідає
4.8. Дидактичне забезпечення самостійної 
роботи студентів (у тому ЧИСЛІ 3 

використанням інформаційних технологій) 
(% від потреби) 100 100 Відповідає
4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань 
і вмінь студентів + 4 Відповідає
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Назва 
показника (нормативу)

Норматив Фактично Відхилення

5. Інформаційне забезпечення
5.1. Забезпеченість студентів 
підручниками, навчальними 
посібниками, наявними у власній 
бібліотеці (% від потреби) 100 100 Відповідає
5.2. Співвідношення посадкових місць у 
власних читальних залах до загальної 
чисельності студентів (% від потреби) 5 5,9 +0,9
5.3. Забезпеченість читальних залів 
фаховими періодичними виданнями 4 14 +10
5.4. Можливість доступу викладачів і 
студентів до Інтернету як джерела 
інформації:

наявність обладнаних лабораторій 
наявність каналів доступу

+
+

+
+

Відповідає
Відповідає

6. Якісні характеристики підготовки фахівців
6.1. Умови забезпечення державної 
гарантії якості вищої освіти:
6.1.1 Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних 
дисциплін, години, форми контролю, % 100 100 0
6.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 100 100 0
6.2. Результати освітньої діяльності (рівень
підготовки фахівців), не менше
6.2.1. Рівень гуманітарних знань студентів:
- успішно виконані контрольні завдання; % 90 Навчальним планом не
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні 
завдання, % 50

передбачено

6.2.2. Рівень фундаментальних знань 
студентів:
- успішно виконані контрольні завдання, % 90 Навчальним планом не
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні 
завдання, % 50

передбачено

6.2.3. Рівень фахової підготовки:
- успішно виконані завдання з дисциплін 
фахової підготовки,% 90 100 + 10
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні 
завдання з дисциплін фахової підготовки,
%

50 75 +25

6.3. Чисельність викладачів постійного 
складу, що обслуговують спеціальність, 
які займаються вдосконаленням 
навчально-методичного забезпечення, 
науковими дослідженнями, підготовкою 
підручників та навчальних посібників, %

100 100 0

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

+ + Відповідає
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ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ 
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти 

Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо 
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти ступеня освіти 

«Магістр» спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка»

№

п/п
Найменування показника 

(нормативу)
Значення

показника
(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

КАДРОВІ ВИМОГИ 
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Н аявн ість  у  заклад і освіти  
п ідрозд ілу  чи  каф едри, 
в ідп ов ідал ьн и х  за  п ідготовку  
здобувач ів  в и щ о ї осв іти

+ + -

2. Н аявн ість  у  склад і п ідрозд ілу  чи 
каф едри, в ідп ов ідал ьн и х- за 
п ідготовку  зд обуван ій  в и щ о ї освіти , 
ти м ч асо в о ї р о б о ч о ї групи 
(п роек тн о ї група) з науково- 
п едагогічн их  прац івн и ків , на яку 
п окладено  в ідп ов ідал ьн ість  за 
п ідготовку  зд обувач ів  ви щ о ї осв іта 
за певною  сп ец іал ьн істю

3 особи , щ о м аю ть 
н ауковий  ступ ін ь  
та вчене званн я, з 
них 1 доктор  наук 

або п проф есор

д .е .н ., проф есор  
.  М и ц енко  І.М ., 

д .е .н ., п роф есор 
Ш ал ім ова  Н.С., 

д .е .н ., доц ен т 
С теж ко  Н .В.

-

3. Н аявність  у кер івни ка п роектн о ї 
ф у п и  (гаран та  о св ітн ьо ї п рограм и):

3.1 наукового  ступ ен я  та /аб о  вченого 
звання за в ідп ов ідн ою  або 
сп ор іднен ою  сп ец іальн істю

+ +

3.2. н аукового  ступ еня та  вченого 
звання за. в ідп ов ідн ою  або 
сп ор іднен ою  сп ец іальн істю

+ + -

3.3. стаж у  н ау ко в о -п ед аго г іч н о ї та/або 
н ауково ї роботи  не м ен ш  як  10 
рок ів  (до 6 вересня  2019  р. для 
початкового  р івн я  з урахуванн ям  
стаж у п едагогічн о ї роботи )

+ + -

4. П роведення лекц ій  з н авчальних 
ди сц ип л ін  н ауково-п едагогічн и м и  
(н аукови м и ) п рацівн и кам и  
в ідп ов ідн о ї сп ец іальн ості за 
основним  м ісцем  роботи  
(м ін ім альн ий  в ідсоток  ви зн ачен о ї 
н авчальн и м , планом  кількості 
годин):

.

4.1. які м аю ть наукови й  ступ ін ь  та/або  
вчене звання (до  6 вересня 2019  р. 
для п очаткового  р івня з 
урахуванн ям  п едагогічн их  
п рацівн и ків , які м аю ть вищ у 
категорію )

50 100 +50
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4 .2 . які м аю ть наукови й  ступ ін ь  та/або 
вчене звання п роф есора

50 100

66,7 
(6 осіб )

+50

+41,74 .3 . які м аю ть н ауковий  ступінь, 
доктора наук або  вчене звання

25

5. П роведенн я лекц ій  з н авчальних 
ди сц ип л ін , щ о заб езпечую ть  
ф орм уван н я проф есійн и х  
ком п етентн остей , науково- 
п едагогічн им и  (н аукови м и ) 
п рац івн и кам и , як і є визнаним и  
п роф есіоналам и  з досв ідом  роботи  
за  ф ахом  (м ін ім ал ьн и й  в ідсоток 
в и зн ачен о ї н авч ал ьн и м  планом  
кількості годин):

5.1. досл ідн иц ько ї, уп равл ін сько ї, 
ін н овац ій н о ї або  тво р ч о ї роботи  за 
ф ахом

15 100 185

5.2. п ракти чн о ї роботи  за ф ахом - - -
6. П роведенн я лекц ій , практичних, 

сем ін арськи х  та л абораторн и х  
занять, зд ій сн ен н я  наукового 
кер івни ц тва курсовим и , 
ди п лом ни м и  роботам и  (п роектам и), 
ди сертац ій н и м и  досл ідж енн ям и  
н ауково-п едагогічн и м и  
(н аукови м и ) п рац івн и кам и , рівень 
науково ї та  п роф ес ій н о ї активності 
кож ного  з яки х  засв ід чується  
викон анн ям  за  остан н і п ’ять  років 
не м ен ш е трьох  ум ов, зазн ач ен и х  у 
пункті 5 п рим іток

підпункти  
1— 16 пункту  5 

п рим іток

+ -

7. Н аявн ість  в и п у ск о во ї каф едри  із 
сп ец іал ьн о ї (ф ахово ї) п ідготовки , 
яку очолю є ф ах івец ь  в ідп ов ідн о ї 
або сп о р ід н ен о ї науково- 
п едагогічн о ї спец іальності:

7.1. з науковим  ступ енем  д ок тора  наук 
та  вченим  званням

+ + -

7.2. з науковим  ступ енем  та  вченим 
званням

+ -

7.3. з науковим  ступ енем  або  вченим 
званням

+ + -

8. Н аявність  трудови х  договор ів  
(кон трактів) з ус ім а науково- 
педагогічн им и  п рац івн и кам и  га/або 
наказів  про п рий н яття  їх  на роботу

+ 4- -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМ ОГИ  
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіта

1. Заб езп еч ен ість  п ри м іщ ен н ям и  для 
проведення н авч ал ьн и х  зан ять  та 
кон трольн и х  заход ів  (кв. м етр ів  на 
одну  особу  для  ф акти чн ого  
к онти н ген ту  студен тів  та 
заявлен ого  об сягу  з урахуванн ям  
навчання за  зм ін ам и)

2,4 2,6 +0,2

2. Заб езп еч ен ість  м ульти м едійн и м  
обладнан н ям  для  одн очасного  
викори стан н я в н авчальних 
ауди тор іях  (м ін ім ал ьн и й  в ідсоток 
кількості ауди тор ій )

О

1

100 (70
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3. Н аявність  соц іал ьн о -п об утово ї 
інф раструктури :

3.1. бібл іотеки , у то м у  числі чи тального  
залу

+ -

3.2. пунктів  харчуван ня + + -

3.3. актового  чи к он ц ертн ого  залу + + -
3.4. сп ортивного  залу + . + -
3.5. стад іон у  та /аб о  сп ортивни х  

м ай дан чи ків
+ + -

3.6. м ед ич ного  пункту + + -
4. Заб езп еч ен ість  зд обувач ів  вищ ої 

освіти  гуртож и тком  (м ін ім альн ий  
в ідеотек  п отреби)

70 100 +30

5. Заб езп еч ен ість  к о м п ’ю терн и м и  
робочи м и  м ісцям и , л аборатор іям и , 
п олігонам и , обладнан н ям ., 
у статкуван н ям , н еобх ідн им и  для 
виконання н авчальн и х  планів

+ + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Н аявн ість  оп и су  осв ітн ьо ї програм и + + -

2. Н аявність н авч ал ьн ого  плану та 
п оясн ю вал ьн о ї зап иски  до  нього

+- + -
-).5 . Н аявність р о б о ч о ї п рограм и  з 

кож н ої н авч ал ьн о ї ди сц ип л ін и  
н авчальн ого  плану

+ ■ + -

4. Н аявність  к ом п лексу  н авчальн о- 
м етод и ч н ого  заб езп еч ен н я  з кож н ої 
н авч ал ьн о ї д и сц и п л ін и  навчальн ого  
п лану

+ + -

5. Н аявність  п рограм и  п ракти чн о ї 
п ідготовки , робоч и х  програм  
п рактик

+ + -

6. Заб езп еч ен ість  студентів  
н авчальн и м и  м атер іалам и  з кож ної 
н авч ал ьн о ї ди сц и п л ін и  н авчальн ого  
плану^

+ -

7. Н аявність м етод и ч н и х  м атеріалів  
для п роведенн я атестац ії зд обувачів

+ +

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. З аб езп еч ен ість  б ібл іотеки  
в ітчи зн ян и м и  та закордон н им и  
ф ахови м и  п ер іод ич ни м и  виданням и  
в ідп ов ідн ого  або  сп ор ід нен ого  
проф ілю , в то м у  числі в 
ел ектрон н ом у  вигляд і

не м енш  як ш ість 
н айм енувань

8 ф ахових 
п ер іодични х 

видань
+3

2. Н аявність  д о сту п у  до  баз даних 
п ер іодични х  н аукови х  видань 
ан гл ійською  м овою  в ідп овідн ого  
або  сп ор ід н ен ого  проф ілю  
(д опускається  сп ільн е користування 
базам и  к іл ьком а закладам и  освіти )

+ + -

3. Н аявність  оф іц ій н ого  веб-сайту 
закладу  освіти , на яком у  розм іщ ен а 
осн овн а ін ф орм ац ія  про його 
д іяльн ість  (структура, л іц ен зії та 
серти ф ікати  про акредитацію , 
освітня  /  осв ітн ьо-наукова; 
в и д авн и ч а/атестац ій н а (наукових 
кадрів) д іял ьн ість , навчальн і та

+ + -
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наукові структурн і п ідрозділи  та їх 
склад , перелік  навчальних, 
ди сц ип лін , правила прийом у, 
контактн а ін ф орм ац ія )

4. Н аявність  ел ек трон н ого  ресурсу  
закладу  освіти , який  м істить 
н авч ал ьн о-м етоди чн і м атер іали  з  

н авчальн и х  ди сц и п л ін  навчального  
плану, в то м у  числі в систем і 
д и стан ц ій н ого  навчання 
(м ін ім альн и й  в ідсоток  н авчальн и х 
д и сц ип л ін )

60 100 +40

Дані перевірені і відповідають дійсності

15 лютого 2017 р.
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