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Е,ксПш,PTHиЙ BиснoBoк

aкpеДиТaцiйноТ eксПеpTизи oсвiтньo.пpoфесiй нoi П poгpaMи

MенеДясMeнT opгaнiзaцiй i aДмiнiстpyBaння
зi спецiaльнoстi 073 MенеД)кNIенT

3a Дpyгим (мaгiстеpсЬкиlvl) piвнепл Bищoi oсвiти

у ХapкiвсЬкoil{y нaцioнaлЬнoNIy yнiвеpситетi мiськoгo гoсПoДapсTBa

iменi o.M. Бекетовa

Згiднo з ПoлolкеHняМ Пpo aкpедитaцiro BищиХ нaBЧaJIЬI{иХ зaклaдiв i

спецiaльнoстeй y Bищиx }IaBч€шЬниx ЗaклaДax Ta BищиХ пpoфесiйниx yчиЛищaх'

ЗaTBеp,цxtеl{иМ ПoсTaнoBolo Кaбiнетy Мiнiстpiв УкpaТни вiд 9 сеpпня 2001 p.

J\Ъ 978, зi змiнaми' BIlесеFlими згiДнo з ПoсTaHoBaMи Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaТни

J\b 1124 вiд 31.10.2011 p.,  Nэ 801 вiд 15.08.201r2p,,  J\гэ 692 вiд 18.09.2013 p.,  Jф 507
вiд 27.05.201'4 p. Ta Зa нaкaЗoм MiнiстеpсTBa oсвiти i нayки Укpaiни J\гs 404-л вiд
08.|2.20|7 p., експеpTнa кoмiсiя Мiнiстеpствa oсвiти i нayки Укpaiни y склaдi:

Maслак
oльгa Iвaнiвнa нaцioнaлЬнoГo yнiвеpситетy iменi Миxaйлa

oстpoгpa.цсЬкoГo' .цoкTop екoнoмiчниx нayк,
пpoфесop, ГoЛoBa кoмiсii

Бyблик
Mиpoслaвa lвaнiвнa

_ пpoфесop кaфедpи Мене.ця{МrrrTy i мiя<нapoДнoГo
пiдпpисмHицTBa НaЦioнaлЬHoГo yнiвеpситетy

<Львiвськa пoлiтеxнiкa>>, .цoкTop екoнoмiчниx Hayк'

.цoцеrrT

y пepioд з 19 Пo 2| ЩУдня 2017 PoкУ, BкЛЮЧHo' poЗГЛяHyЛa пoДaнi
Хapкiвським нaцioнaлЬниМ yнiвеpсиTеToМ мiськoгo ГoсПoДapсТBa

iм. o. М. БекетoBa МaTеptaли i безпoсеpеДнЬo B HaBчaЛЬrroму зaклaДi пеpевipи.irа

дoстoвipнiсть iнфopмaцiТ, щo Пo.цaнa дo MiнiсTеpсTBa oсвiти i нayки УкpaТни paЗoM

iз зaявorо нa ПpoBе.цення aкpедитaцiТ, сTaI-{ кaДpoBoГo' нaBЧ€LIIЬHo-МеToДиЧHoГo'

мaтеpiaльнo-теxнiчнoГo Ta iнфopмaцiйнoгo зaбезпечrнHя HaBчaJIЬнoГo Пpoцrсy'

вiДпoвiДнoстi oсвiтньoТ дiяльнoстi деpжaвниМ BиMoГaМ щoДo пiДгoтoвки фaхiвцiв
ЗaяBЛенoГo ДpyГoГo (мaгiстеpсЬкoГo) piвня.

У пiдсyмкy ексПеpTtloГo oцiнroвaння кoмiсiя кoнсTaTyс:

Гoлoвa кoмiсiТ

t

/

, ру/f{- o. I. Мaслaк



1. Зaгaльнa хapaкTеpистикa oсвiтньоТ Дiяльнoстi Хapкiвськoгo
нaцiонaльнoгo yнiвеpсиTeтy мiськoгo гoсПoДapсTвa iменi o.M. Бекетовi

Xapкiвський нaцioнaльниЙ yнiвеpситет мiськoгo ГoсПoДapсTBa
iм. o. М. Бекетoвa (ХHУМГ iм. o. M. Бекетoвa) зaснoBal{o y 1922 poцi.
Унiвеpситет с нaйстapirпим B УкpaТнi ЗaкЛaДoМ вищoТ oсвiти ГaJIyЗеBoгo
сПpЯМyBaння (мiсЬке ГoсПoДapсTBo), щo ГoTyс фaxiвцiв З yсЬoГo кoМПЛrксy
спецiaльнoстей для зaбеЗПечення теxнiчнoТ, екoнoмiчнoТ i сoцiaльнoТ сфеp
життс.цiяльнoстi сyЧaсних мi ськиx aглoмеpaцi й.

ХHУМГ iм. o.M. Бекетoвa пiдпopядкoBaнo Мiнiстеpствy oсвiти i нayки
УкpaТни з opгaнiзaцiйнo-пpaBoBoto фopмoro нaвчaльний ЗaкЛaД. Фоpмa
BлaснoсTi - деpxсaвнa.

oснoвними yсTaIloBчиМи .цoкyМrIITaMи' щo зaбезпечyloTЬ yМoBи

дiяльнoстi УнiвеpсиTеTy r:
- вiдoмoстi пpo ПpaBo зДiйснення oсвiтньoТ Дiяльнoстi y сфеpi вищoТ

oсвiти, poзмiщенi нa офiцiйнoмy сaйтi МoH УкpaТни;
- BиTяГ з eдинoгo Деp)кaBнoГo prссTpy }opи.циЧних oсiб, фiзи.rниx oсiб-

пiдпpиемцiв тa ГpoМa.цсЬкиx фopмyBal{Ь Jt 22538729 вiд20.0I.2017 p;
- вiдoмoстi з с.цинoГo .цep)кaBнoГo prссTpy пiдпpисмсTB Ta opгaнiзaцiй

Укpaiни (eДPПoУ) вiд 31.01 .201'7 p.;
- дoвiдкa Пpo ПpисBoсIrHя iдентифiкaЦiйнoгo нoМеpa B Сдинiй

{еpжaвнiй Елекщoннiй Бaзi З ПиТaнЬ oсвiти (ЕДЕБo) Ns2222 вiд 12.Т|.20|4 p.;
. BиTяг Jю |720З14500050 З prrсTpy плaтникiв ПoДaTкy Нa Дo.цaнy

вapтiсть вiд 0l .О2.20\7 p.;
- Cтaтyт, ПoГo.Щкrний кoнфеpенцiсrо TpyДoвoГo кoЛекTивy вiд 27 тpaвня

201,6 poкy (пpoтoкoл }lb 4) тa ЗaTBеpД)кeниЙ нaк€rзoМ Miнiстеpствa oсвiти i
Hayки Укpaiни Jю 1601 вiд 22 гpудня2О|6 poкy.

Pектop ХapкiвськoГo нaцioнaлЬHoГo yнiвеpситетy мiськoгo
ГoсПoДapствa iм. o.M. Бекетoвa _ Бaбaсв Boлo.цимиp Mико лaЙoви,l', ДoкTop
нayк з .цrp)кaBl{oГo yпpaвлiння, пpoфесop, Лaypеaт Деp)кaвHoТ пpемiТ в гaлyзi
apxiтектypи, Зaслylкений бyДiвельник УкpaТни, Пouеcний ГpoMaДянин мiстa
Хapкoвa, aкaдемiк MiжнapoднoТ iнженеpнoi aкa.цемii.

Хapкiвським нaцioнaлЬниМ yнiвеpсиТеToМ мiськoгo ГoсПoДapсTBa
iм. o. M. БекетoBa ПpoTягoМ ПoFIa.ц 9O-pi.lнoТ iстopiТ сBoГo iснyвaння зpoбленo
знaчний Bнесoк y сTBopеHня i poзвиToк нaцioнaльнoТ мyнiципaльнoi системи.
Зa цей пpoмiх<oк чaсy пiдгoтoвленo ГIoHa.ц 100 тис. фaxiвцiв.

Bипyскники Унiвеpситетy кopисTyIoTЬся ПoПиToМ Ha пpoвiдних
пiдпpисмсTвax мiськoго гoспoдapсTBa, У сфеpi ПoсЛyГ' зaймaroть кеpiвнi
ПoсaДи B сисTеМi yпpaвлiння xtиTЛoвo-кoМyнaЛЬниМ ГoсПoДapсTBoM' B opГaнax
ДеpжaBнoГo yПpaBЛiння тa мiсцевo гo сaМo Bp Я IтуlaHНЯ.

Гoловa кoмiсiТ fw- o. I. Maслaк
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У 2008 p. ХHУМГ iм. o. М. Бекетoвa пpойtuoв чеpГoBy Дrp)I(aBrry
aкpедитaцiro. Biдпoвiднo Дo pitпення ДAК Укpaiни вiд 1 липня 2008 p.
(пpoтoкoл J\b 72), йoгo BиЗнaHo aкpеДиToBaHиМ зa IV (uетвеpтим) piвнем
(сеpтифiкaт: сеpiя PД-IV l{g2|24487 вiд 5 неpвня 20l3 p.).

Biдпoвiднo .цo HaкaЗy МoH УкpaТни J\Гl I22-л вiд 09.06,2017 p. <Пpo
пеpеoфopMЛеHнЯ лiцензiй> Хapкiвський нaцioнaльний yнiвеpситет мiськoгo
гoсПo.цapствa iм. o.М. Бекетoвa (iдентифiкaцiйний кoД _ 02071151) Мaс ПpaBo
нa з.цiйснення oсвiтньoi дiяльнoстi y сфеpi вищoi oсвiти пiдгoтoвки
бaкaлaвpiв, мaгiстpiв, дoктopiв фiлoсoфii.

.{o сTpyкTypи Унiвеpситетy BxoДяTЬ: ДBa кoле.цжi - )киTЛoBo-
кoмyнaльний i електpoмехaнivний, 8 фaкyльтетiв' Нaвчaльнo-нayкoвий
iнститyт пiдгoтoвки кaдpiв вищoi квaлiфiкaцiТ, Haв.raJIЬI{o-F{ayкoвий iнститyт
пiслядиплoмнoТ oсвiти, ЗaoчнoГo (ДистaнЦiйнoгo) IIaBЧaI{ня тa пiдвищеtIHЯ

квaлiфiкaцiТ, I{ентp дoyнiвеpсиTеTськoi oсвiти i кap'сpи, нayкoBo-.цoсЛiднi тa
iнlпi пiдpoзДiли. Зaгa.шьнa чисельнiсTЬ сTy.центiв склa.цaс ПoнaД9 тиc. oсiб.

B цiлoмy нa цrй чaс Унiвеpситет зДiйснroс oсвiтнro Дiяльнiсть нa
ПеpшoМy (бaкaлaвpськoмy) piвнi зa 2I спецiaльнiстro з 48 oсвiтнiх пpoгpaМ' B
ToМy числi l5 oсвiтнiх пpoгpaм зi скopoчеtlиМ теpмiнoм HaBчaння.

Ha .цpyГoМy (мaгiстеpськoмy) piвнi пiдгoтoвкa з.цiйснroсться Зa 17
спецiaльнoсTяМи з 39 oсвiтнix пpoгpaм, 5 З якиx oсвiтньo-нayкoвi.

Пiдгoтoвкa ДoкTopiв фiлoсoфii здiйснЮrTЬся зa 14 спецiaльнoсTяМи.
B Унiвеpситетi Taкoж нaBчaIoTЬcя близькo 400 iнoземцiв з 23 кpaТн

свiтy.
Baжливим aсПrкToМ .цiяльнoстi Унiвеpситетy с мiхснapoдне

спiвpoбiтницTвo. Унiвеpситет пiдтpимyс тiснi нayкoвi Й дiлoвi ЗB'яЗки з
Зaклa.цaМи вищoТ oсвiти, нayкoBиМи Ta ДoслiДницЬкиМи opгaнiзaцtями
бaгaтьox кpaТн свiтy: BеликoТ БpитaнiТ, Hiмеччини, Кaнaди, БoлгapiТ, Пoльщi'
Чеxii, ФpaнцiТ, lIIвецiТ тa iншиx. УнiвеpсиTеT с чЛеlloМ MiжнapoднoТ aсoцiaцii
yнiвеpситетiв, меpеlкi iнститyтiB ГpoMaДсЬкoГo aдмiнiстpyBaЕ{ня I]ентpaльнoТ
тa CxiДнoТ eвpoпи, с пoстiйниМ yЧaсникoМ мiжнapoдHиX ГpaнToBИx ПpoГpaM.

Унiвеpситет Мaс poзBиненy мaтеpiaльнo-технiuнy бaзу i сoцiaльнy
iнфpaстpyкТypy. Стaн IIaBЧ€lJIЬниx пpимiщень ХHУMГ iм. o. M. Бекетoвa
вiДпoвi.цaе сaнiтapнo-гiгiснiчним HopМaМ' BиМoГaM ПpaBиЛ tlo)кr}GoТ безпеки,
бy.Цiвельним нopМaМ, щo зaсвiдненo вiдпoвiдними ДoкyMенTaМИ. Усi
пpaцiвники Ta сTy.цеHTи ДoTpиМy}oTЬся BиМoг теxнiки безпеки, виpo6нинoi,
сaнiтapнoi тa пoже>кнoТ безпеки. Haвчaльнo-BиxoBF{ий пpoцес зaбезпечений
ay.циTopним фoндoм, aдмiнiсTpaTиBн ими i ДoпoмilкниМи пp им i щеHнЯМ И.

Зaгaльнa xapaкTеpИc'ГИКa ХHУМГ iм. o.М. Бекетoвa нaДaсTЬся B
тaблицi 1.

Пiдгoтoвкy зa oсвiтньo-пpoфесi йнoro
opгarriзaцiй i aдмiнiстpyвaння зi спецiaльнogli

Гoлoвa кoмiсiТ /J,/ry--

ПpoГpaМorо Менеджмент
073 MенеДжМеF{T Зa ДpyГиM
o. I. Мaслaк
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(мaгiстеpським) piвнем вищoТ oсвiти зaбезпечyroть 21 BикЛaДaЧ , з якиx - 6

дoктopiв Hayк' пpoфесopiв; 15 кaнДиДaтiв Hayк' Дoцентiв. BипyскoBиМИ
кaфедpaми е кaфедpи: МенеДжМенTy i aдмiнiсTpyBaння, ЯКУ oчoЛroс .ц-p екoH.
Hayк, пpoфесop кaфедpи МенеД)I(MеHTy i мapкетинГy B мiськoмy гoспoдapствi
Hoвiкoвa М. М., ЧЛен Hayкoвo-МеToДичнoТ кoмiсiТ з бiзнесy' yПpaBлiння тa
IIpaBa' пiдкoмiсiТ 073 <MенеД)кМеHTD секTopy вищoТ oсвiти Hayкoвo-
MеTo,циЧнoi paди Miнiстepствa oсвiти i нayки Укpaiни; TypиЗМy i гoтелЬнoГo
ГoсПoДapсTBa, якy oчoлЮс Д-p екoн. нayк, пpoфесop кaфедpи TypиЗМy i
ГoTеЛЬнoГo ГoсПoДapсTBa Писapевський I. М.; yпpaвлiння ПpoекTaми B
мiськoмy ГoсПo.цapствi i бyдiвництвi, якy oчoЛ}oe Д-p TrXн. нayк' пpoфесop
кaфедpи МенеД}кМенTy Чyмauенкo I. B.

Tаблuця I
Зaгaльнa хa paкTеpисTикa Хapкiвськoгo нaцioнaл ЬHoгo yнiвеpсиTеТy

Мlськoгo гoсПo a iм. o.M. Бекетoвal lu/la
J\Ъ
зlл

Пoкaзники .цiяльностl Кiлькiснi ПapaМеTpи

!еннa
фopмa

HaBЧaння

Зaочнa
фopмa

нaBчaння

Bенipня
фopмa

нaBЧaння
I Лiцензoвaний oбсяг BиIЦoГo нaBчaЛЬнoГo

зaкЛa.цу (oсiб)
I  1455

y T. ч. зa oсBlTI{1Ми Ta oсB1TнЬo-
ква;liфiкaцiйними piвнями :
. бaкaлaвp (oсiб) 4795
- спецiaлiст (oсiб) 2980
- мaгiстp (oсiб) 3680

'2. Кiлькiсть з.цoбyвaчiв вищoТ oсвiти piвoМ 907З
y Т. ч. зa фopмaми нaBЧaнHя: 5007 4066

3. Кiлькiсть l{aBчilЛЬниХ ГpyП (oдиниць) з07 з46
4. Кiлькiсть нaПpяМlB П1ДГoToBки Ta

спецiaльностей (oсвiтнiх пpoгpaм), зa якиМи
з.цiйснюеться пiдгoтoвкa з.цoбyвaчiв виЩoi
oсвiти (oдиrrиць)

21

y T. Ч. зa oсBlTнlМи Тa oсBlTнЬo-
кBaЛlФlкaцlиниМи prBIIяМи :
- oaкa'TaBp (o.циницЬ 21
- мaгiстp (oдиниць) t7

5. Кiлькiсть кaфедp (oдиниць) 38
з ниХ BиПyскoBиx (oДиницЬ) 1 А

6. Кiлькiсть фaкyльтетiв (oдиниць) 8
7. Зaгa,тьнi нaвчaльнi плoщi будiвель (кв. м) 125194.5

з них:
влaсIri (кв. м) 125794.5

- opен.цoBallt (кв. м)
8. Haвчaльнi площi, якi з.цaIoTЬся BиЩиМ

HaBЧilЛЬниМ зaкЛaДoМ B opеT{Дy (кв. м)
9. [нше

Bucнoвкu.. nеpевipuвш.tu наявнiсmь mа
забезnенуК)mb npавoвi oснoвu diяльнoсmi

oocmoвlpнlcmь
XHУMГ iм.

ooкуЛnенmlв' щo
О.M. Бекеmoва,

Гoлoвa кoмiсii .- o.I. Maслaк



еКcnеpmrtа КoJvliciЯ ЗаЗначаe' щo вoнu noвнi За oбcяZoJ|l mа nidmвеpdэюуюmьcя
opuziналалlu. IОpuduчнi пidcmaвu dля npoваdэюeння oсвimньoi. diяльнocmi з
nidеomoвКu Зсl ocвimньo-пpoфесiйнoю npozpсlJvtoю Mенеdilс]Иенm opzанiзацiй i
аdмiнicmpування зi cnецiальнocmi 073 Meнеdэюлtенm 3а dpуzt,ьu

Qwаzicmеpcькuм) piвнел,t вuщoi.oсвimu вidnoвidаюmь вuJv|ozа.л4 акpеdumацii.

2. ФopмyBaння кotlTиHгенTy сryДентiв зa освiTнЬo.Пpoфесiйнorо
Пpoгpaмorо MенеД}I(MенT opгaнiзaцiй i aДмiнiстpyBa[Iня зi спецiaльнoстi

073 MенeД}кМeнT 3a Дpyгим (мaгiстеpськиM) piвнем вищoi oсвiти

Фopмyвal{Hя кoHTиt{ГеIITy стyдентiв зa oсвiтньо-пpoфесiйнoro ПpoГpaМoro
МенеДжмеHT opГaнiзaцiй i aдмiнiсTpyBaнHя зi спецiaльнoстi 073 MенеДжМенT
Зa ДpyГим (мaгiстеpським) piвнем вищoТ oсвiти зДiйснюсться вiдпoвiДнo Дo
Умoв пpийoмy .цo ЗaкЛaДiв вищoi oсвiти Укpaiни тa Пpaвил пpийoмy Дo
ХapкiвськoГo нaцioнaлЬнoГo yнiвеpситетy мiськoгo гoсПoДapсTBa

зaклaДiв Bищoiiм. o.М. Бекетoвa з ЧисЛa BиПyскникiв УнiвеpсиTеTy тa iншиx
oсвiти УкpaТни.

Пoкaзники фopмyвaння кoHTиtlгенTy сTy.цrнтiв нaвеДенo у тa6л.2,
Tаблuця 2

Пoкaзники фopмyBaIiня кotITиllгеHry стyДентiв зa oсвiTIIЬo-Пpoфесiйнoю
ПpoгpaМoro MенеД}I(MеIIT opгaнiзaцiй i aДмiнiстpyBaHня зi спецiaльнoстi

073 MенеДэIttиеtIТ Зa Дpyгим (мaгiстеpсЬкиM) piвнем виrЦоi oсвiти

J\Ъ
rllтl Пoкaзник

Poки

2016 piк 2О|7 p\к
Лiцензoвaний oбсяг пiдгoтoвки: (деннa фopмa)
(зaoчнa фopмa)

72
40

40
50

z Пpийнятo нa IIaBчaI{ня' BсЬoГo (oсiб)
..ценнa фopмa
y T.Ч. зa ДеpжзaМoBлеI{няМ:
. ЗaoЧнa фopмa
y T.Ч. зa .цеpжЗaМoBЛенняI\4
. нaГopoД}кених Ме.цaJIями, aбo Tих, Щo oTpиМaJIи
.циПЛoМ з вiдзнaкoю
. Taкиx' якi пpoйпrЛидoBГoсTpoкoBy пiдгoтoвкy i
пpoфoрiснтaцirо
. ЗapaХoBaниx нa пiльгoвих yl\4oBaХ' з ЯкиMи yклaленi
ДoгoBopи нa пi.цгoтoвкУ

45
l9
1

,:

55
20
5
35

J ПoДaнo зaЯн- Нa oДне мiсЦе зa фopмaми нaвЧaння
o.ценнa

. iнцri фоpми нaBчaнFIя (зaoчнa фopмa)
2
1

I

I
i Кoнкypс aбiтypiснтiв нa мiсця Дrp)I(aBнoГo зaМoBЛr}IHя

. oЧнa фopмa

. iнrшi фоpми I{aBЧaння (вкaзaти. зa якoЮ ф6pмoro)
'-' 6

5 Кiлькiсть Bипyскникiв BHЗ I-II piвнiв aкpедитaцii,
пpийнятиx нa скopoчений теpмiн нaBчaII}Iя нa
..цrннy фopмy
. iнrшi фopми (вкaзaти, Зa якoЮ фopмoro) n

Гoлoвa кoмiсiТ t o. I. Мaслaк
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poбoти сеpеД

мaйбyтнix aбiтypiснтiв y ХHУМГ iм. o. M. Бекетoвa сTBopенo i фyнкuioнyс
IJeнтp дoyнiвеpсиTеTсЬкoТ oсвiти i кap'сpи, якиi,l с нaBчaЛЬнo-opГaнiзaцiйним
пiдpoздiлoм УнiвеpсиTеTy.

BиклaДaчaми BипyскoBиХ кaфедp МенеД)кМеlITy i aДмiнiсTpyBaHIIЯ,

TypизМy i гoтельнoГo ГoсПoДapсTBa' yпpaвлiння ПpoекTaМи B мiськoмy

гoспoдapствi i бyдiвництвi зДiйснrосться цiлеспpяМoBaнa сисTrMaTИЧНa
poбoтa щoДo фopмyвaннЯ кot{TиtlГеHTy стy.Центiв.

Фopмyвaння кotITиHГеHTy Зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro ПpoГpaмolo

Мене.цlкменT opГaнiзaцiй i aдмiнiстpyBaннЯ зi спецiaльнoстi 073 МенеД)кMrнT

зa ДpyГим (мaгiстеpським) piвнем вищoТ oсвiти ПpoBoДиTься вi.цпoвiДнo Дo
лiцензiйнoгo oбсягy пiдгoтoBки' якиil скЛaДaс 1|2 ociб у 2016 p. тa 90 oсiб y

2017 p. .ценнoТ Ta ЗaoЧнoТ фopм FIaBЧaннЯ. КiлькiсTЬ сTyДrHтiв, пpийЕIяTиx Ha

нaBчaннЯ' Hе ПеpеBиЩУr лiцензiйнoгo oбсягy.

Btlcнoвкu: екcnеpmна КoJ||iciя кoнcmаmуС, щo фopлtуваttня КoнmuнZенmу

Зсl ocвimньo-npoфeciйнoю |lpozpаJvxoto Mенеdaсменm opeанiзацiй i

аdмiнicmpуван|lя зi сneцiальнoсmi 073 Mенеdэюлlенm За dpуzшlw
(маzicmеpcькulи) piвнеlvt вuщoi. oсвimu пpoвodumьcя вidnoвidнo do

вcmанoвJlеrluх в|lJvIoz, лiцензoванuй oбcяz 11е nеpевuщенo. У 201б poцi

ocвimньo-пpoфеciйна npozpалtа була заnpoваdЭЮена вnеpLuе' Eкcnеpmа кolvticiя

ЗаЗ|tачсl€, ш|o у XHУMГ iл,t. o.M. Бекеmoва npoвodumьcя аКmuвнQ

npoфopieнmацiйна poбomа, npo щo cвidчumь mенdенцiя do збiльt,t,tення

КoнmuHzенmv.

3. Змiст пiДгoтовки фaxiвцiв зa oсвiтньо.пpофесiйнorо ПpoгpaMoю
MенеДlкMrнT оpгaнiзaцiй i aДмiнiстpyBaння зi спецiaльнoстi

073 МенеД)кMенT Зa Дрyгим (мaгiстеpсЬкиM) piвнем вищoТ освiти

oсвiтньo-пpoфесiйнa ПpoГpaМa МенеДlкмент opгaнiзaцiй i
aдмiнiстpyBaнHя зi спецiaльнoстi 073 Mене.ц)кМенT Зa ДpyГИМ (мaгiстеpським)
piвнем вищoi oсвiти poзpoбленa ПpoекTнoto ГpyГIoto кaфедpи МеF{еД)кМентy i
aдмiнiстpyBaIIHя, схBaJIенa Hayкoвo-МеTo.цичнolo paДoro Унiвеpситетy
(пpoтoкoл JYэ 6 вiд 30.06.2016 p.) Тa зaTBеpД)кr}Ia Bченoro paДoЮ ХHУMГ
iм. o.M. Бекетoвa (пpoтoкoл JVs 13 вiд з0.06.2016 p.).

oсвiтньo-пpoфесiйнa ПpoГpaМa Mене.цlкмент opгaнiзaцiй i
aдмiнiстpyBallня зi спецiaльнoстi 073 MенеД)кMенT Зa ДpyГиМ (мaгiстеpським)
piвнем вищoi oсвiти зaбезпеченa oсвiтнЬo-кBaJliфiкaцiйнoЮ xapaкTеpисTикoЮ
(oкx)' oсвiтньо-пpoфесiйнorо ПpoГpaМoЮ з вapiaтиBHoto кoМПoненToto
(oПП), нaBч€LIIЬHиМ ПЛaнoм, poбovиM нaBЧa.ПЬHиМ ПЛaнoM' нaBЧa^IIЬHИNIИ -Гa

poooчиМи ПpoГpaМaМи нaBч€LПЬниx ДИC iн, щo зaтвеpДженi B

o. I. МaслaкГoловa кoмiсii
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yсTaнoBлrl{oМy ПopЯДкy. B Унiвеpситетi дiс внyтpirшня сисTеМa зaбезпечення
якoстi oсвiтньoТ.цiяльнoстi зa oсвiтньo.пpoфесiйнoЮ ПpoГpaМolo МенеДжмент
opгaнiзaцiй i aдмiнiстpyвaння зi спецiальнoстi 073 MенеДlкмrнT Зa .цpyГиМ
(мaгicтеpським) piвнем вищoТ oсвiти, щo ЗaTвеpДх(енa B yсTaнoBЛенoМy
Пopя.цкy.

Haвчaльний плaн пеpедбauaе пiдгoтoBкy мaгiстpiв зa квa.пiфiкaцiсro

<мaгiстp з Мrне.ц)кМенTy) теpмiнoм HaBчaHI{я 1 piк 5 мiсяцiв, пoбyдoвaний зa

сrN{rсTpoBolo сисTrмo}o Ta BкЛ}oчaс дисциплiни ЦикЛy ЗaГaJlЬнoТ тa

пpoфесiйнoi пi.цгoToBки. Зaгaльний oбсяг нaBчaJIЬнoгo нaBaнTa)кеt{l{Я скЛaДar

270ol9o,o (гoдин/кpедитiв)' y ToМy числi oбoв'язкoBa чaсTиI{a _ 1890/63,0
(гoдин/кpедитiв), вибipкoвa - 8|0127,0 (гoдин/кpедитiв). Bибipкoвa чae.IИ:нa

нaBчaJIЬHoГo ПЛaнy ДoПoBнIoс обoв'язкoвy чaсTИнy' щo BкЛЮчar цикЛ
зaгaльнoТ i цикЛ пpoфесiйнoТ пiдгoтoвки .Гa зaбезпеuyс вiльний вибip

стyдентiв. HaвчaлЬниМ ПЛaнoМ пеpедбa.rенo Пpoxoд)кенHя виpoбниuoТ Ta

ПrpеДДиПлoмнoi ПpaкTик. Пo зaкiнченнro нaBЧaнHя сTyДенTи Зaxищa}oTЬ

мaгiстеpськy (липлoмнy) pобoтy.
Зaтвеpлження нaBчaЛЬниx ПpoцpaM ДисЦиплiн, ЗaзнaЧеноt освtтньo-

пpoфесiйнoТ пpoгpaми вiдбyвaсTЬся B yсTarroвЛеHoМy ПopяДкy.

Bucнoвкш: еКcnеpmна кoлliciя вidзначас наявнicmь уciх doку,uенmiв,

зzidнo З яКu.ц/tu зdiйcнюсmьcя навчаJlьнuй npoцес mа 1х вidnoвidнicmь з"uicmу

нсlвчаЛьнozo nлану ocвimньo-npoфеciйнoi,npozpамu Meнedэюменm opzанiзацiй

i аdмiнicmpування зi спецiальнocmi 073 Mенеdaсл,tенm За dpуzulvt

(маzicmеpськt,иl) piвнепt вuщo|.oсвimu' щo вidnoвidас чuннiй нopл4аmuвнiй базi.

4. Opгarriзaцiйне Ta нaBчaЛЬHo.МеToДичне зaбезпечеtIня нaBчaЛЬнo-

BихoBtIoгo Пpoцeсy 3a oсвiтньо.пpофесiйнoro Пpoгpaп{oro MенеД)кMeнT

opгaнiзaцiй i aДмiнiстpyBaння зi спецiaльнoстi 073 зa ДpyгиМ
(мaгiстepським) piвнем вищоi oсвiти

op z сtнiз сt цiя н uв a шlb I' o- в uхo в H o Z o np o цe cу

XHУМГ iм. o. М. БекетoBa сисTеМaTиЧнo BДoскoнaЛroс opГaнiзaцiЙне

зaбезпечення нaBЧ€LПЬнoГo Пpoцесy. Ш]opiннo poзpoблясTЬся Ta ПoГo.цжyсTЬсЯ

гpaфiк нaBчaJIЬнoГo Пpoцесy. II{oсемесTpoBo скЛaДaсTЬсЯ poзкЛaД ЗaнЯTЬ

aкa.цемiчниx ГpyП. Bикoнaння гpaфiкy нaв.raлЬнoГo ПpoЦесy кoнTpoЛloсTЬсЯ

зaвiдyвauaми кaфеДp' ЗacTyIIникoМ Декaнa З FIaBчaJIьнoТ poбoти фaкyЛЬTеTy
IVIеHе.ц)I(MенTy, нaBЧaJIЬ}tиМ B1Д.цlЛoМ.

Haвчaльнa бaзa BиПyскoBиx кaфедp МенrДкМrнTy i aДмiнiсTpyBaннЯ'

TypизМy i гoтельнoГo ГoсПo.цapcTBa' yпpaвлiння ПpoеКTaMи
гoспoдapствi i бyлiвництвi, a Taкo)к iнtпиx кaфедp, щo

B мiськoмy

Зa0еЗПrчy}oTЬ
opГaнlЗaЦlи
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aдмiнiстpyBaHня зi спецiaльнoстi 073 МенеД)кМrHT Зa ДpyГиМ (мaгiстеpським)

piвнем вищoТ oсвiти, пoвнiстlо зaбезпеuyс t]poBеДlF{HЯ ay.циTopl{иx ЗaHЯTЬ нa

сyЧaснoМy piвнi, Дaс мoжливiсть BиКopисToByBaTи нaoчнi пoоiбники,

ДеМol{сTpaцiйнe oблaДнaння, теxнiчнi зaсoби HaBЧaння. flля лекцiйниx зaHяTЬ

BикopисToByIoTЬся ayлитopii УнiвеpсиTеTy, якi МatoTь МyЛЬTиМедiйне

oблaднaння.
КoнтpoлЬ Зa l{aBЧ€шЬнo-BиxoBt{orо poбoтorо B Унiвеpситетi здiйснroс

ПpopекTop з кеpiвницTBa Ta кoopлинauiТ нaBч€UIЬнo-виxoвнoi poботи

HaBч€шЬнo-МеToДиЧнoгo кoМПЛексY.

Huвчальнo-I|emoduчнe зшбeзneченнЯ навчшlbltozo npoцеcу

Biдпoвiднo Дo oсвiтньo-пpoфесiйнoi ПpoГpaми poзpoбленo i

зaTBеp.цженo нaBчaльниiа ПЛaн. Нa пiдстaвi нaвчaлЬнoГo ПЛaнy poзpoбленo

HaBч€шЬнo-МеTo.цичне зaбезпечrн}Iя нaBЧzшЬt{oГo Пpoцесy. Haвчaльний Чaс

BиЗнaченo B ГoДинax/кpедИ.Гar ЕCTS, y спiввiднoшrеннi * 1 кpедит ЕCTS

дopiвнloс 30 гoДинaм. ЗaгaльниЙ oбсяг HaBчulJIЬI{oГo нaBaHTa)кеt{ня згiДнo з .

IIaBчaПЬниМ ПЛaнoМ скЛa.цa с 27 00 l90 (гoдин/кpедитiв).

Для кoяснoi дисциплiни нaBчaПЬнoГo ПЛaнy poзpoбленo кoМПЛекс

I{aBчaПЬHo-МеToДичнoГo зaбезпече}Iняo якиЙ BкЛЮчaс :
- нaBч€шЬt{y ПpoГpaмy (нopмaтивний .цoкyМенT Унiвеpситетy); poбouy :

нaBч€LПЬнy ПpoгpaMy' скЛa.цoBиMи ЧacTИHaМИ якoi с: oПис нaвчaльнoТ

Дисциплil{и' МеTa Ta ЗaBДaннЯ' ПrpеЛiк вмiнь Ta HaBичoк, pеЗyЛЬTaTи HaBчaIILIЯ'

ПpoГpaМa дисциплiни, iТ cTpyкTypa (темaти.rний плaн), TеМи ПpaкTичниХ
(семiнapських) зaняTь' ЗaBДaHнЯ ДЛЯ сaмoстiйнoТ poбoти, iндивiдyaльнi

ЗaBДaHнЯ (зaвдaннЯ ДЛЯ кypсoвoТ (кoнтpoльнoТ) poбoти), МеToДи кoнTpoЛЮ'

сисTеMa нapaxyBaння бaлiв' pекoMеHДoBaHa лiтеpaтypa (oснoвнa' ДoДaTкoвa),
еЛекTpoннi iнфopмaцiйнi pесypси, B ToМy числi pесypси Iнтеpнет;

- I{aBчсшЬний кoнтент (кoнсПекT aбo poзrпиpeниЙ ПЛaн лекцiй), ПЛaни

ПpaкTиЧниХ (семiнapських) ЗaHяTЬ' ЗaBДaння ДЛЯ сaмoстiйнoi poбoти,

TropеTичнi питaння' ПpaкTичнi зaв.цaнHя,зaB.цaHHЯ aбo кейси.цЛя ПoToчнoГo Ta

пiдсyмкoBoГo кoнTpoЛЮ знaнЬ i вмiнь стyдентiв' MеTo.ци.rнi pекoмендaцiТ дo
BикoHaння кypсoBиx i кoнтpoЛЬt{иХ poбiт, ЗaB.цaння кoМПЛекcнoТ кoнщoльнoi ,

poбoти, пiсляaтестaцiйнoгo мoнiтopинry нaбутих ЗI{aFIЬ i вмiнь з кox<нoТ

IIaBч€шЬ}Ioi Дисциплiни вiдпoвiднo Дo нaBЧaJIЬHoГo ПЛaнy.

Пiд чaс ПpoBrДенHЯ aУДИTopt{иx ЗaнЯTЬ ЗaсToсoByIoTЬся МyЛЬTиMедiйнi

зacoби Ta BикopисToByIoTЬся сПеЦiaльнi tlpoГpaMl{i пpoдyкти. Bсi нaвчaльнi

.цисциплiни зaбезпеченi ДистaнцiЙними кypсaми B системi Дистaнцiйнoгo
нaвчaння xHУМГ iм. o.М. ̂ Бекетoвa (Moodlе).

Bиpoбничa Ta ПеpеДДиПЛoМнa ПpaкTики ПpoХoДЯTЬ нa пiдпpисмсTBax

мiськoгo ГocПoДapсTBa' кoМyнaЛЬниx л\длpифсTBax' B opГaнax мiсцевoгo- /

Гoлoвa кoмiсiТ ,/уl- o. I. Мaслaк
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сaМoBpя.цyBaннЯ' нayкoBo.ДoсЛiДHиx iнститyтax згi.цнo ЗaTBеp.цжеF{иM
ПpoГpaМaм i yклaдениМ ДoГoBopaМ.

{еp>кaвнa aтестaцiя випyскникiв мaгiстpaтypи ПpoBoДиTЬся y фopмi
ЗaxисTy мaгiстеpських (.Циплoмниx) poбiт.

Пiдгoтoвкa фaхiвцiв в Унiвеpситетi зaбеЗПеЧyсTЬcЯ у Ме)кaХ чиt{них
HopМaTиBнo-Пpaвoвиx aктiв УкpaТни, ГaIIyЗrBиx стaндapтiв.

Hayкoвo-педaгoгiuнi пpaцiвники вoлo.цiroтЬ Пpo|pесиBниМи МеToДaMи
I{aBЧaI{ня i кoнтpoлrо ЗнaнЬ стyдеrrтiв' ЗaсToсoByIoTЬ MyЛЬTиМедiйне
oблaДнaння, зaсoби Ta еЛеМеIITи дистaнцiйнoТ oсвiти.

Hаукoвш poбoma наукoвo-nеdаzoziчHozo nеpcoншЛу mа cmуdенmcbКа
наукoвш poбоmсt

Bипyскoвi к зДiйснroroть }IayкoBo-дoслiднi poбoти, щo
Зa
с

фiнaнсyroться Зa paxyнoк деpжбroджrTy Ta Ha ГoсПДoГoвipниx yМoBaХ
фaxoвим сПpяМyBaHI{яМ. Кеpiвникaми нayкoBиХ дoслiдя<ень кaфедp
зaвiдyвa.rи BиПyскoBиx кaфедp.

Пiд кеpiвниЦTBoМ Hoвiкoвoi Mapини МикoлaiBни l{ayкoBo-ПеДaгoгiчнi
пpaцiвники кaфедpи МенеД)кMеHTy i aдмiнiсTpyBaнHЯ BикoFIytoTЬ HayкoBo-
дoслiднy poбoтy нa TеМy <<СтaлиЙ poЗBиToк B yМoBaХ глoбaльниx викликiв:
МетoДoЛoгiя тa ПpaкTикa> (деpжaвниil, pессTpaЦiЙний J\Ъ 01l6U003589,2016 -

2018 pp.). Hoвiкoвa M. М. с aBTopoМ ПoнaД 80 нayкoBиx ПpaЦЬ' сеpеД ЯКиx с
пyблiкaцiТ B мi>кнapoдниx нayкoмеTpичl{их бaзax .цaниx Sсopus, Wеb of
Sсiеnсе, Мaс aBTopсЬке свiдoцтвo пpo tеpжaBнy pеrcTpaЦiro пpaвa aвTopa нa
твip. Пiд нayкoBиМ кеpiвницTвoМ Hoвiкoвoi М. M. пiдгoтoвленo П.ЯTЬ
кaH.циДaTiв екoнoмiчниx Hayк. Ha цей чaс Boнa с нayкoBиМ кеpiвникoм i
кoнсyЛЬTaнТoМ aспipaнтки Ta ДoкToparrTки зa спецiaльнiстro 073 Мене.ц)кМенT.

Пiд кеpiBницTBoМ Писapевськoгo Iллi Maтвiйoви.ra, якиЙ с aBTopoМ
Пoнa.ц 100 нayкoBиx ПpaцЬ' BикoнyсTЬcя FIayкoBе дoслiдження кaфедpи
TypиЗMy i гoтельнoГo ГoсПoДapсTBa Ha TеМy <Iннoвaцiйнi шpoцесИ poзBИTкy
iндyстpii TypиЗМy: теopiя, МrToДoЛoгiя' пpaкTикa) (леpжaвниiа peеcтpaцiйний
J\ъ 0114U005034, 2014 2017 pp.). Пiд HayкoвиМ кеpiвницTвoМ
ПисapевськoГo I. M. пiдгoтoвлеtlo Tpи кaF{ДиДaTи екoнoМiчниx нayк. Ha цей
чaо вiн с нayкoвим кеpiвникoM П'яTи aспipaнтiв i oднoгo ДoкTopaНТa.

Пiд кеpiвницTBoM Чyмavенкo Iгopя BoлoДимиpoBиЧa HayкoBo-
педaгoгiuнi пpaцiвники кaфедpи yпpaвлiння ПpoекTaMИ B мiськoмy
гoспoдapствi i бyлiвництвi BикoHyЮTЬ нayкoвo-дoслiднy poбoтy нa TеМy
<MетoДoлoгiя Ta iнфopмaцiйнi теxнoлoгiТ yпpaвлiння стейкxoлДеpaМИ
пpoектiв Ta ПpoГpaМ мjськoгo poЗBиTкy) (леpх<aвний pессTpaЦiilний
j\Ъ 0l16U00337|,2017 p.). Чyмa.rенкo I. B. Мaс Tpи aBTopсЬкиx свiДoцTBa Пpo
,{еp>кaвнy pеесTpaцiro пpaвa aBTopa нa твip. Йoгo нayкoвi пpaцi oпyблiкoBaнo
в мilкнapo,цниx нayкoМеTpичниx бaзax дaниуScopus' Wеb of Sсiеnсе. Пiд

Гoлoвa кoмiсiТ ,/,И- o. 1. Maслaк
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нayкoBиM кrpiBницTBoМ Чyмauенкo I. B. пiдгoтoBЛенo 10 кaнДиДaтiв нayк' B
ToМy числi екoнoмiчниx нayк. Чyмaненкo I. B. с ГoЛoBoto спеЦiaлiзoвaнoТ
вченoi Pa,ци Д б4.089.О4 зa опеЦiaльнoсTЯМи 05.13.22 - yпpaвлiнHЯ ПpoекTaМи
i пpoгpaмaМИ Ta 05.13.06 * iнфopмaцiйнi теxнoлoгiТ (нaказ МoH УкpaТни JYэ
|495 в iд09.I2. lб  p.) .

Bеликa yвaгa в Унiвеpситетi Ta нa BиIIyскoBиx кaфедpax ПpиДiлясться
нayкoвiй poбoтi. Зoкpемa, зa 2О16 - 2017 HaBЧ. piк нayкoBo-ПеДaгoгiчними
пpaцiвникaМи кaфeдpи МенеД)кМеtITy i aдмiнiсTpyBaння бyлo oпyблiкoBal{o
l34 нayкoвi пpaцi, з ниx: 3 мoнoгpaфiТ; 51 нayкoвa сTaTTя' y T. Ч.: З4 у фaxoвиx
Bи.цaнняx , 2 У мixснapoдниx HayкoMеTpичниx бaзax дaниХ Sсopus, 15 стaтей -

Indеx Copеrniсus (зaкopДoннi видaння); 80 тез ДoпoвiДей oпpилro.цHеHих нa
нayкoBo-ПpaкTичниХ кoнфеpенцiяx, у ToМy числi 10 Ha MiжнapoДниХ
кoнфеpенцiяx (з ниx 3 кoнфеpенцiТ пpoxoДИЛИ зa кopДoнoМ).

{oцент кaфедpи МrнеД}кМенTy i aдмiнiсTpyBaння Гyляк P. Е,. ПpoxoлИTЬ
HaBчaнHЯ B ДoкTopaнтypi в oстpaвсЬкoмy Tеxнiчнoмy yнiвеpситетi (Чеxiя) зa
ПpoГpaмoтo <Есonomy and Managеmеnt> в Ме)кax ПpoекTy <Infinity (Еrasmus .

Мundus Aсtion 2\>> Зa спецiaлiзaцiсro <Businеss Administration and
Managеmеnt>>.

З МеToIo З€LЛyЧенHя стyдентiв .цo нayкoBo-ДoслiДнoТ poбoти B
Унiвеpситетi пpaцЮr сTy.ценTcЬке нayкoBе ToBapисTвo. У 2016 - 2017 нaвч.
poцi кaфеДpoto MенеД)кМеHTy i aдмiнiсTpyBaн[rЯ бyлo пiдгoтoвлrнo ПpиЗеpa
(III мiсце) II етaпy BсеyкpaТнськoТ сTyДенTськoТ oлiмлiaДи iз спецiaльнoстi -

Мене.цх(Мент opГaнiзaцiй i aдмiнiстpyвaння, якa ПpoХoДИЛa в Tеpнoпiльськoмy
нaЦioнaлЬнoМy екoнoмiчlloMy yнiвеpситетi; пpиЗеpa (II мiсце) II Typy
BсеyкpaiнсЬкoгo кoнкypсy сTyденTсЬкиX нayкoBиx poбiт iз спецiaльнoстi -

Менr.ц)I(МенT' B сeкцiТ <Кaдpoвий менеДжМlнT))' якиЙ Пpoxo.цИB в КиТвськoмy
нaцioнaлЬнoМy yнiвеpситетi iм. Тapaca IITевченкa. !иплoмoм II сTyПенЮ бyлo
нaгopoДженo сTy.цеIITкy мaгiстpaтypи, щo нaBЧaсTЬся Зa oсвiтньo-
пpoфесiйrroro ПpoГpaМoЮ Mене.цlкмент opгaнiзaцiй i aдмiнiсTpyBaHHЯ'
I_{ибyльняк o. С. зa ПеpеМoГy у 4-tЙ oлiмпiaдi з мене.ц}кMенTy сrpеД мoлoДi в
paМкax ГлoбaльнoГo Пpoектy Мoлoдiжний твop.riй pyx <Естaфетa якoстi>> в
нoмiнaцii <Кpaщi пpaктики Ta МеTo.ци МенеДжМеl{Ty)), щo ПpoxoДиЛa B
КиТвськoмy нaцioнaIIЬIIoMy yнiвеpситетi бiopесypсiв Ta Пpиpo.цoкopисTyBar{нЯ.
Taкoж Boнa сTaJIa ЛaypеaToм 4-oТ MiжнapoДнoi олiмпiaДи з <<Мене.ц)кMенTy))
сеpеД мoлo.цi. Хapкiвський нaцioнaльний yнiвеpситет мiськoГo ГoсПoДapсTBa
iм. o. М. Бекетовa пpизнaнений бaзoвим BищиМ нaBЧa.ПЬниМ ЗaкЛal{oМ з
ПpoBеДеHHя Bсеyкpaiнськoi стy.ЦентськoТ oлiмпiaДи iз спецiaльнoстi
yпpaвлiнFlя ПpoекTaМи. CтyДенти кaфелpи yпpaвлiння ПpoекTaМИ в мiськoмy
гoспoдapствi i бyдiвництвi cTaЛИ ПеpеМoжЦяМи II еTaПy BсеyкpaТнськoТ
сTy.ценTськoТ oлiмпiaДи iз спецiaльнoстi - yПpaBЛiння пpoекTaМи.

Cтyденти мaгiстpaтypи пpиймaroть aкTиBнy yчaсTЬ B I{ayкoBo-
ПpaкTичниx кoнфеpенцiяx, Дr oПpИЛЮднЮIoTЬ prЗyЛЬTaTи свoТx нayкoBиx

ДoслiДlкень. Taк у 2016 _ 2017 нaвч. p. сTy.центи пpийнЯЛИ aК.ГИBнy yЧaсTЬ y Х
BсеvкоaТнськiй стvдентськiй нavкoBo-теxнiчцiй кoнфеpенцiТ кCтiйкий



l l  .

poЗBиToк мiст>>, якa щopiuнo ПpoxoДиTЬ y ХapкiвськoМy нaцioнaлЬHoМy '

yнiвеpситетi мiськoгo .o.'oдup.,uu iм. o. M. Бекетoвa; BсеyкpaТнськiй :

Hayкoвo-пpaкти.rнiй Iнтеpнет-кoнфеpенuiТ <Cтaлий poзBиToк B yMoBaХ

глoбaльниx BикЛикiв>>, якa Пpoxo.циЛa 7 _ 8 квiтня 2017 p. Ha бaзi кaфеДЧ, .
Менr.цжМенTy i aдмiнiсTpyвaнI{Я xI]УMГ iм.. o.M. Бекетoвa; IV Miжнapoднiй .

нayкoBo-ПpaкTИчHiй Iнтеpнет-кoнфеpеншiя <Cy.raснi iннoвaцiйнo-iнвестицiйнi i

меxaнiзми poЗBиTкy нaцiонaльнoТ екoнoмiки>>' щo Пpoxo.циЛa 26 ){toBTнЯ

20l^1 p. y ПoлтaвськoМy нaЦioнaлЬIloMy TеxнiчнoМy yнiвеpситетi .

iм. Юpiя Кoндpaтroкa.

Bucновкu: ексnеpmна кoll,ticiя Кoнcmаmус, щo в XHУMГ .

iм. О' M' Бекеmoва icнус i чimкo функцioнус piзнopiвнева сucmеJVIа opzанiзацil.

i кoнmpoлIo навча]lbнo-в1,,tхoвнozo npoцеcу; навчаЛьl1o-л,tеmoduчне забезnечення 
.'

навчаЛь||ozo npoцеcу Зсl ocвimньo-пpoфеciйнolo npoтpа,цro|o Mенеdaслt€H|r| '

opzанiзацiй i аdлцiнicmpування зi cnецiа,lьнoсmi 073 Mенеdэюлlенm за opуzt1лt

(маzicmеpcькшм) piвнеtvt вuщoi ocвimu знахodumbcЯ на docmаmньo вucoКo^4у

piвнi; кoilсна ducцunлiна навчаЛьнozo |7Jlаl1у забезnечена вidnoвidнuwt

навчсtЛьнo -меmo d u чн I,tJv| кo^4 |uIе кc oЛ1'

Hа вunуcКoвuх кафedpах веJIuка уваZа npudiлясmься науКoвo-doслidнiй ,

poбomi вuклаdачiв mа cmуdенmiв. 
i

5. Кaдpoве зaбезпеЧеtlня IIaBчaЛЬнoгo прoЦесу

. 3a oсвiтньo.пpoфесiйнoro Пpoгpaцoю MeнеД?кMeнТ оpгaнiзaЦiй i

aДмiнiстpyBallця зi спецiaльнoстi 073 MенеД}I(MенT Зa ДpугиM

(мaгiстepським) piвнем BишIoi oсвiти .

Я кic н u Й c t<ll аd н ау Кo в o - n е d аz o z iч н uх np а цi в н llкi в

Bисoкa пpoфесiйнa квaлiфiкauiя HayкoBo-педaгoгiuниx i нayкoвиx

пpaцiвникiв yсix нaBчiшЬнo-нayкoBИx сTpyкTypF{иx пiдpoздiлiв ХHУМГ

iм. o.М. Бекетoвa, B ToМy числi BиПyскoBиx кaфедp, Тx пеДaгoгiчний дoсвiд,

MеTO.циЧH иЙ i нayкoBий piвень, пoстiйний пorшyк i викopисTaHнЯ нoвiтнix

TеxI{oJIoГiй в oсвiтi i нayцi, викoнaннЯ HayкoBиx ДoсЛiДжень нaЦioнaJlЬI{oГo i

свiтoвoгo piвня, B ToMy числi спiльниx мi>кнapoдних Пpoектiв i ПpoГpaM '

ЗЕшyЧення Дo TBopчoГo Пpoцrсy стyдентiв с BиЗ}IaчaJIЬниМ чинникoМ

зaбезпеченнЯ BисoкoТ якoстi oсвiти випyскникiв, Тx ПoПиTy Ta

кoнкyprнToсПpoМoжнoстi нa pинкy пpaцi, мoбiльнoстi B сBpoПейсЬкoМy

oсBiTнЬoМy пpoстopi.

Гapaнтoм oсвiтньo-пpoфесiйнoТ пpoгpaми Мене.ц>кмент opГaнlзaцlи 1

aдмiнiстpyBaнI{я зi спецiaлЬHoсTi 073 Мене.цжМеI{T Зa ДpyГиМ (мaгiстеpським)

piвнем вищoТ oсвiти с.цoкTop екoнoмiчt{иx нayк, пpoфесop, зaвiдyвaн кaфедpи

МrHеД)I(МенTy i aдмiнiсTpyBaння Hoвiкoвa \I,.\/', aвTop ПoHaД 120 нayкoвиx i

Гoлoвa кoмiсiТ Й/ry- o. I. Мaслaк
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r2
нaBЧaJIЬнo-МеToДичних Ёpu'.u з екoнoМiки, менеД)I(МенTy i aдмiнiстpyвaння. l
Cтaж iТ нayкoвo-ПеДaГoгiчнoТ poбoти скЛaДaс ПoнaД 22 poки. Boнa с ЧЛенoM i
спецiа.lriзoвaнoТ вченoТ PaДи Д б4.089.01 з ЗaХисTy .цисеpTaцiй нa здoбуття .

I{ayкoBиХ стyпенiв дoктopiв i кaндидaтiв екoнoмiчниx нayк зa сшецiaльнiстrо '
08.00.04 _ екoнoмiкa тa yпpaвлiння пiдпpиeМcTBaми (зa BИДaNIИ екoнoмiчнoТ .
дiяльнoстi). B ПpoекTнy ГpyПy Bхo.цяTЬ: 4 нayкoвo-Пr.цaГoгiчниx пpaцiвникiв
кaфедpи МенеД)кМeI{Ty i aдмiнiсTpyBaнHЯ' з ниx 2 дoктopи екoнoМiчниx Hayк'
2 кaнДиДaTи екoнoмiчниx нayк. Bсi чЛени ПpoекTнoТ гpyпи MaIоTЬ стaж
нayкoBo-пе.цaгoгiчнoТ poбoти Пoнa.ц 10 poкiв. Bесь скЛa.ц He}КoBo- .
педaгoгiuниx Пpaцiвникiв, якi зaбезПеЧy}oTЬ нaBчaJIЬllий пpoцес зa oсвiTЕIЬo- 

.

пpoфесiйнoro ПpoГpaМoЮ Mенеджмент opгaнiзaцiй i aдмiнiсTpyBaнHЯ зi
спецiaльнoстi 073 МенеД}кМrнT Зa ДpyГиМ (мaгiстеpським) piвнем вищoТ
oсвiти, МaIoTЬ бaзoвy oсвiтy й пpoвoдЯTЬ нayкoвi ДoслiД)кеHHЯ в гaлyзi, якa .
вiдпoвiдaс пpoфiлIo нaBч€шIЬЕ{их дисциплiн, щo пiДтвеpД)кyсTЬcЯ BИДaHИN{И ;

мoнoгpaфtями, пiдpyuникaМи Ta HaBчaJIЬFIиМи пoсiбникaМи З гpифaми MoF{
УкpaТни, B ДoсTaTнiй мipi вoлoДirотЬ ПpoГpеcИBIlИм,И MеTo.цaМи нaвчaння i
кoнTpoлЮ ЗнaнЬ стyдентiв' ЗaсToсoByIoTЬ МyЛЬTиМедiйне oбдatнaння T& .
зaco6и .цистaнцiйнoгo I{aBчaння, тoбтo висoкий piвень нayкoвoТ T&
пpoфесiйнoi aктивнoстi Зa oсTa}Iнi ц'ять poкiв' щo скЛaДaсTЬсЯ не МеHIl]е як З
TpЬox yМoB (пiдпyнктiв пyнкTy 5 пpимiтoк), щo B пoвнiй мipi вiДпoвiдaе '
лiцензiйниМ BиMoГaм (тa6лиця 3).

Tаблuця 3 ''

Piвень нayкoвoТ тa пpoфесiйнoТ aкTиBtIoстi якiснoгo скЛa.цy HаyкoBo.
педaгoгiчних пpaцiвникiв, якi зaбезпечyюTЬ нaBчaЛЬний пpouес 3a

ITTIoсBlTIIЬo П инoк) П MO щo aкpеДитYсTЬся
Пpiзвище, iм.я, пo бaтькoвi Bиклa.цaчa ПiДпункти

Дaнoвa Кapинa Bа;rеpiТвнa 2 14l5
Килимник Iннa Iгopiвнa 2 'З ,9 ,77
Hoвiкoвa Мapинa MикoлaТвнa 1,2 ,3 ,4 ,7  ,8 ,9 ,1  0 ,1  1  ,72 ,14 ,16
Caвiн eвген Свгенoвич 2 l5 t6
Плoтницькa Cвiтлaнa Iвaнiвнa 2,3,5,6,8,12,14,16
Кaлaшнiкoвa Хpистинa Iгopi внa I  ,2 ,З  , |4  , |  5
Кoсенкo Haтa,тiя Biктopiвнa 2 .3 .9 .15 .16
КoнДpaтенкo Haтaлiя oлегiвнa 2.з .4 .8 .9 . |0 .  1  1  .  l  2 .1  4 .1  5 . |  6
Кapпенкo Mикoлa Iopiйoвич |  /  \  |Ц
I'aйдyченкo Свiтлaнa oлексaндniвнa 1.2 .3 .8 .9 .1  1 .14 .1  5 .1  6
Бopoвик Мapинa Biктopiвнa 2.3.8.9.14.1s.16
Caмoйленкo Iннa oлекоaндpiвнa 2 . з . | | . l 4 . 15 . l 6
Гpиненкo Boлодимиp BoлoДимиpoBиЧ t .2 .5 .6 . t4 . t5
Бoгдaн Haталiя Микoлaiвнa 2.з . |4 . |5 .16
oбoленцев a Лapиca BoлoДимиpiвнa 2,3.8 .10.1 l . t4 . l s . r6
Писapевський Iлля Maтвiйoвич 2.з .4 '7  .8 ,9 . |О. |  \ . \2 . |  4 .  l  5 .  l  6
BлaЩенкo Haтaлiя Mикoлaiвнa^ 2.З .7 , |4 , |5 ' ] ,6
Чyмa.rенкo Iгop BoлодиМиpoBиЧ 1.3 .4 .7 .8 .9 .1  0 .1  1 .14"  l  6
КaДикoвa Ipинa MикoлaТвнa t .2 .9 .13 .14 .16
Гyссвa loлiя lopiiЪнa 1 .2 .3 .8 .9 .1 l . l 4 . l 6
Mущинськa Haтaля ЮpiТвнa ,4 2.З ,9 . l0 . l  l . 16
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Якiсний скЛa.ц нayкоBo-педaгoгiнниx пpaцiвникiв, якi зaдiянi B

IIaBчЕUIЬHoМy пpоцeсi oсвiтньo-пpoфесiйнoТ ПpoГpaМи, Щo aкpеДиTyсTЬся,
пoстiйнo пiдвищyroть свiй пpoфесiйнo-квaлiфiкaцiйний рiвень (нa пpoвiДF{их
пiдпpиемсTBax Ta B opгaнiзaцiяx мiськoгo ГoсПoДapсTBa, yнiвеpсиTеTax,

iнститyтax УкpaТни тa Свpoпи' ЗaкЛaЦax пiсляДиПJloМнoi oсвiти.

Bucнoвк||: За nidcумкалtu еКсnеpmuзu doкуtиенmiв i lиаmеpiалiв, nodанuх
Унiвеpcumеmo^l, кolvticiя вcmанoвт.,IJlа, щo якicнuй cклаd науКoвo-nеdаzoziчнuх
npацiвнuкiв, якi забезnеuуЮmь nidzomoвку За ocвimньo-npoфеciйнoю
npozpал4olo Meнеdэюменm opzанiзацiй i аdл,tiнicmpування зi cnецiальнocmi
073 Mенеdэюлlенm за dpуeuл,t (маzicmеpcькшм) piвнеtl,t вuщoi. ocвimu вidnoвidас
каdpoвuлl вu]lo?а]|t щodo забезnечення npoваdэюення ocвimньoi. diяльнocmi у
cфеpi вuщoi'ocвimu mа забезпечу€ nidzomoвку л,tаzicmpiв на налеJtснo^lу piвнi,

6. Maтерiaльнo.технiчне тa iнфоpмaцiйне зaбезпечeння oсвiтньoгo
Пpoцесy

6.1. Maтерiaльнo.технiчнe забезпеЧeння oсвiтньoгo Пpoцeсy

Для yспiurнoТ пiдгoтoвки фaхiвцiв ХHУМГ iм. o.М. Бекетoвa Maс
вiДпoвi.цнy мaтеpiaПЬнo-Tеxнiuнy б*У, змiцненням якoТ пoстiйнo oпiкyсться
pекTopaT yнiвеpсиTеTy.

Caнiтapнo-теxнiчний сTaн пpимiщень i спopyл xI-{УMГ
iм. o.М. Бекетoвa' yМoBи Тx експлyaтaцiТ вiДпoвiДaroTЬ нopМaм i пpaвиЛaМ' щo
пiдтвеpл)кеHo вiДпoвiДними дoвi.цкaМи.

oблiк i збеpеlкення мaйнa кaбiнетiв, лекЦiйHИX aУДИтopiй, лaбopaтоpiй
зДiйснroсTЬсЯ сисTеМaTичнo' вiДпoвi.цнo Дo чинних iнстpyкцiй.

У нaBч€lJIЬнoMy пpoцесi пiДгoтoвки Зa oсвiтньo-пpoфесiйнorо
ПpoГpaмoЮ, Щo aкpеДиTyсTЬся' BикopисToByсTЬся 3 лaбopaтopiТ, y ToMy числi
2 - спецiaлiзoвaниx' oснaщеHиХ кoмп'roтеpaМи з сyчaснИM ПpoГpaМHИМ
зaбезпеченHЯМ, дЛя BикoнaнHЯ ПpaкTиЧI{иХ ЗaBДaнЬ З ДИсциплiн HaBЧaJlЬFIoГO
ПЛaнy, щo вiДпoвiДaе сyчaсHиМ .цrpжaBниМ BиMoГaМ .цo мaтеpiaльнo-
теxнiчнoгo зaбезпеченHЯ ЗaкЛaДy вищoТ oсвiти.

Haвчaльнi ayдитopii оснaщенi мyльтимеДiйниМи ПpoекТopaМи. Кoх<ен
сTy.цеHT i виклaдa.r yнiвеpситетy Мaс мoясливiсть кopисTyBaHHЯ WЕB-
pесypcaMи в yсix кoMП'IоTеpHих кЛaсax.

Хapкiвський нaцioнaльний yнiвеpcитет мiськoгo гoсПoДapсTBa
iм. o.M. Бекетoвa Мaс 8 гypтoжиткiв зaГaЛЬHoЮ ПЛoщеЮ 45з27,6 м2 З
кiлькiстro мiсць згiДнo З ПpoекToM 255з (зaбезпе.lенiсть стyДентiв У
ГypToя{иTкy _ 100%).

B Унiвеpситетi фyнкцiollyloTЬ 17 пyнктiв хapuyвaння y BиГЛяДi бyфетiв
тa i.цaльнь, якi в пoвнiй мipi yкoМПЛrктoвaнi TеxнoЛoГiчним i xoлoДиЛЬниМ
yсTaTкyBaнI{ЯМ' iнвентapем тa неoбxiДним ПoсyДoМ.

Хapкiвський нaцioнaлыниЙ унiвеpс MlсЬкoГo ГoсПoДapсTBa

o. I. МaслaкГoлoвa кoмiсiТ
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iм. o.М. Бекетoвa мaе 24 сПopTиBlIi зaли зaг€шIЬHoIo ПЛoщеto 41 16,2, тa шiсть
сП opTиBI{ иx мailДaнч икi в.

6.2. Iнфopмaцiйне зaбeзпечеttня освiтньoгo Пpoцесy

УнiвеpсиTеT Мaе бiблiотекy З кни)ккoBиМ фoндoм 886996 пpимipникiв.

,Цo скЛaДy бiблioтеки BХoДиTЬ нayкoвий, сTy.центський aбoнементи Ta
aбoнеменT xy.цo)кньoi;riтеpaТypи Ta чиT€LIIЬнi зaли нa 540 ПoсaДкoBиx мiсць.

З 2007 poкy ПpaцЮе з€ш iнфopмauiйнoгo сеpвiсy (електpoнний
читaльний ЗaЛ). БезкorштoвниЙ .цoсryП .цo yсix еЛекTpoнниx pесypсiв
зaбезпе.ryЮTЬ aBToМaTиЗoBaнi poбо.ri мiсця Ta зoнa Wi-fi ПoкpиTTя B yсix
пpимiщенняx бiблioтеки. У бiблioтецi ствopенi електpoнниЙ кaTaЛoГ фo,'дy
t{oBих нaДxoДженЬ Ta aBToМaTиЗoBaI{a бiблioтечнo-iнфopмaцiйнa сисTеМa, щo
пеpедбa.raе poЗшиpення влaснoТ кoMП'IoTlpнoТ меpеlкi Ta aBToМaTизaцiro
pобoти ДoвiДниковo-бiблioгpaфiuнoгo вiддiлy, вiддiлiв кoМПЛекTyвaнгrя i
oбpoбки лiтеpaтypи тa збеpiгaння книг, aбoнементiв.

З yсix ДисциПЛ1н I{aBч€LПЬt{oГo ПЛaнy oсвiтньo-пpoфесiйнoТ ПpoГpaN4и
Mене.цхсмеHT opГaнiзaцiй i aдмiнiсTpyBarrня зi спецiaльнoстi 073 МенеД)кМеHT
Зa Дpyгим (мaгiстеpським) piвнем вищoТ oсвiти е пiдpyнники a6o нaвчaльнi
пoсiбники' B ToМy числi B еЛекTpol{нoМy виглядi.

Cтy.Центи Ta BикЛaДaчi кopистyloTЬся фoндaми бiблioтеки. Poбoтa
бiблioтеки тiснo ПoB'яЗaнa з кaфедpaми. ЗaбезпеченнЯ стyДентiв нaBчaЛЬнoto
лiтеpaтypoтo Ta МеToДичниМи пoсiбникaми зДiйснroсться згiДнo ПpoГpaМ
кypсiв, ЗaяBoк кaфедp Ta BикЛaДaчiв. Безкorптoвний ДoсTyП лo yсiх pесypсiв в
бiблioтецi зaбезпечyloTЬ aвToМaTизoвaнi poбoui мiсця Ta Зoнa Wi-fi ПoкpиTTЯ B
yсiх пpимiщенняx бiблioтеки.

Знa.rнy poЛЬ y iнфopмaцiйнo-метoДиЧHoМy зaбезпеченнi I{aBЧzшЬl{oгo
Пpoцесy вiдiгpaе I]ифpoвий pепoзитopiй УнiвеpсиTеTy' який с oДHиM З
кpaщиx в УкpaТнi тa зapессTpoвaний y мiжнapoДнoМy pесстpi ROAR.

Фaхoвi пеpioди.rнi BиДaнHя BикopисToBy}oTЬся ДЛЯ сaмoстiйнoТ Тa
IlayкoBo-дoслiднoТ poбoти стyдентiв. Зa oсвiTнЬo-Пpoфесiйнoto ПpoГpaМoЮ,
щo aкprДИTyсTЬся в бiблioтецi УнiвrpсиTеTy B нaяBнoстi фaxoвi пеpioдиинi
видiннi в кiлькoстi - 8 нaйменУвaнь.

Haвчaльний пpoцrс пiдгoтoвкИ Зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro ПpoГрaMolo
Мене.цжменT opГaнiзaцiй i aдмiнiсTpyBaннЯ зi спецiaльнoстi 073 MенеД}(МенT
Зa ДpyГиМ (мaгiстеpським) piвнем вищoi oсвiти зaбезпечeниil кoMП'tоTlpнoЮ
теxнiкolо B ПoBHoМу oбсязi.

Bucнoвкu: oзнайoмuвur|,lcь З лtаmеpiалbнo-mехнiчншм mа
iнфopл'tацiitнt,tлt забезnеченItяfux ltавчаЛьнolo npoцеcу, кoл,ticiя вваэюа€, щo сmан
маmepiальнo-mехнiчнoi. базu mQ iнфopл'tацiйнoеo забезnечення XHУГX
iл,t. О'M. Бекеmoва вidпoвidа€ mехнoЛoziчttuл,t в|tJv|ozа^4 щodo забезnечення
ocвimньoi. diяltьнocmi у сфеpi вuщoi ocвimu mа nompебшw якicнoi. пidеomoвкu
Зсl oсвimньo-npoфесiйнoю npozpаJ|4olo pkнеdcюлtенm opzанiзацiй i

Гoловa кoмiсii 
Й,ry-. 

o. I. Maслaк
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7. Якiсть пiдгoтoвки 3a oсвiтньo.пpoфесiйнoro ПpoгpaMoю
MенеДrкП{rнT opгaнiзaцiй i aДмiнiстpyвaнHя зi спецiaльнoстi

073 MенeД)I(MеHT 3a Дpyгим (мaгiстеpсЬкиl}t) piвнeм вищoТ oсвiти

Piвень пiдгoтoвки мaгiстpiв оuiнеHo rксПеpTнoЮ кoмiсiсro нa пiДстaвi
pезyльтaтiв Bикoнaння стyДеFITaМи oсвiтньo-пpoфесiйнoТ ПpoГpaМи, Щo
aкprДиTylTЬся' кoМПЛексних кoHTpoЛЬниx poбiт (кКP) (в пopiвняннi З
pезyЛЬTaTaМи екЗaМеHaцiйниx сесiй Ta сaМoaнaлiзy), ексПrpTиЗи кypсoвиx
poбiт, звiтiв З ПpaкTик.

Зaгaльний aнaлiз peЗyЛЬTaтiв кoнтpoлro пiД чaс зaлiкoBo-екЗaMенaцiйнoТ
сесii Пoк€tзaB дoстaтнiй piвень теopетиинoТ Ta пpaктиuноТ пiдгoтoвки
стyдентiв. Bиявленo нaстyпнi pеЗyЛЬTaTи скЛaДaння екзaменiв .Гa зaлiкiв:
aбсoлroтнa yспilпнiсть склa.цaс 100уo, якiснa - 66,9 oh,

Нa пiдстaвi pезyльтaтiв зa пiдсyмкaМи скЛaДaння екзaМенaцiйниx сесiй
Ta peЗyЛьтaтiв сaмoaнaлiзy Мoжнa зpoбити BисHoBки' Щo piвень HaBиЧoк
здoбyвa.riв дpyгoгo (мaгiстеpсЬкoгo) piвня вищoТ oсвiти вiдпoвiдaс BиMoГaМ
aкpедитaцiТ.

Bикoнaння ККP BиМaГaJIo вiд стyДентiв систеМниХ зI]aHЬ з HaBчaJIЬHиx
.цисциплiн з piзних циклiв HaBчaJIЬнoГo ПЛaнy. Пaкети ККP скЛaДенo
вiдпoвiднo Дo TиПoBих BиМoГ щo.цo стpyкTypи, змiстy тa ПopяДкy Тx pозpoбки.
,Цo кolкнoгo Пaкетa ККP poзpoблеFlo кpиTеpiТ ix oцiнroвaння З ypaxyBaнF{яМ
специфiки нaBчaJIьнoi дисциплiни. Пaкети ККP:

- oxoпЛIotoTь BесЬ ПpoГpaМний мaтеpiaл нaвчaльнoТ Дисциплiни;
_ МaIoTЬ 30 вapiaнтiв кoмплексниx ЗaBДaHЬ;
_ МaIoTЬ сTpyкTypy piвнознaчнoТ скЛa.цнoстi, a тpyлoмiсткiсть ЗaBДaHЬ

вiдпoвiдaс вiдведенoМy чaсy Для ix Bикoнaння Ta кoнTpoЛto ЗнaнЬ (90 xвилин);
_ зa Мo)кливoстi ЗBoДяTь .цo мiнiмyМy нrПpoДyкTиBнi витpaти чaсy Ha

дoпoмiжнi oпеpaцiТ, пpoмiхснi poзpaхyнки тa iн.
Пiд чaс poбoти ексПеpTнoi кoмiсiТ пpoведенi ККP Зa ЦикЛoм зaгaльнoi

пiдгoтoвк|4.. З ДИC,циплiни <МетoДoлoгiя HayкoBиx дослiджень> (aбсoЛ}oTнa
yспirшнiсTЬ _ |ОО %; якiснa - 52,6у;); зa цикЛoм пpoфесiйнoТ пiдгoтoвки з
дисциплiн: <[iлoве aдмiнiсTpyBarrнЯ (МенеджМе}IT opгaнiзaцiТ. КopпopaTиBне
yпpaвлiння)), <liлoве aдмiнiстpyBaHIIя (Упpaвлiння якiстro. Упpaвлiння
змiнaми)>>, <Фiнaнсoвий Мене.ц)кМlHT))' <<Pизик-меHеД)кМеHT)) (Блoк 1),
<Упpaвлiння кypopTaМи) (Блoк 2), <Стpaтегiннa дiaгнoстикa пoтенцiaлy
пiдпpисмств> (Блoк 1), " <ФiнaнсoBo-екoнoмiчний aнaлiз шiдпpисмств
тypiндyстpiТ> (Б;roк 2) (aбсoлloтнa yспirпнiсть _ 100 oА; якiснa _ 56,80^)
(тaблиця 4).

Гoлoвa кoмiсii o. I. Мaслaк
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Як свiд.raTЬ pеЗyльTaTи Bикoнaння ККP, сTyДеHTaМи oсвiтньo-пpoфесiйнoТ
Пpo|paМи Mенедlкмент opгaнiзaцiй i aдмiнiсTpyBaHнЯ зi спеЦiaльнoстi
073 МенеД)кМеF{T Зa Дpyгим (мaгiстеpським) piвнем вищoi oсвiти ПoкaЗ€ши
дoотaтнiй piвень пpoфесiйнoТ пiдгoToBки' ПpoЯBИЛИ твopvий пiдxiд пiД чaс
виpitпеннЯ сиTyaцiйниx ЗaBДaHЬ. Пpoте tlpи Bикoнaннi КкP y poбoтax tеЯкиx
стyдентiв M€LПи мiсце неДoсTaTнЬo ПoBHi вiдпoвiдi нa теopетичнi ЗaПиTaF{I{я' не
в пoвнiй мipi oбгpyнтoвaнi BисHoBки B ПpaкTичHиx ЗaBДaнFIяХ.

Aнaлiз pезyлЬTaтiв зaxисTy кypсoвиx poбiт iз Дисциплiн <Cтpaтегivнa
дiaгнoстикa пoтенцiалy пiдпpисмсTBa))' <<Iнвестицiйний МенеД)кМrнT B
тypiндyстpiТ> ПoкaзaB, щo aбсoлIoTнa yспirшнiсTЬ скЛaДaс _ 1oo,0уo, якiснa _
78,9у0. Пepевipенi кypсoвi poбoти свiднaть Пpo Fr€LЛеlкнy oбгpyнтoвaнiсть Тx
oцiнки. У цiлoмy yсi poбoти Bикoнaнo нa ДoсTaTнЬo BисoкoМУ нaукoBo-
МеToДичнoмy piвнi.

Зa пеpевipкoro pезyльтaтiв ЗaХисTy звiтiв з виpoбничoТ ПpaкTики
зaг€шЬнa yспiшrнiсть cкЛa.цar |О0,0o/o; якiснa 89,5уo' ПеpеДДиПлoмнoТ
ПpaкTики _ ЗaГa.ПЬнa yспirпнiсть склaДaс |00,ОYo; якiснa -94,70^, Це свiдчить
Пpo Bисoкий piвень пpoфесiйнoТ пiдгoтoвки стyдентiв.

Пpи пopiвняннi pеЗyЛЬTaтiв сaмoaнaлiзy Ta pеЗyЛЬтaтiв BикoFIaння ККP,
пеpевipки кypсoBиx poбiт тa звiтiв з виpoбничoТ тa ПеpеДДиПлoмнoТ ПpaКTик
експеpTlroro кoмiсiсlo не BияBЛеI{O Знaчних poзбiжнoстей.

Bиснoвк I|2 pеЗульmаmu npoве О енuх Кo|tmpoЛьrtLtх з ахo diв щo d o nepев ipкu
ЗHсlнь cmуdенmiв nid uаc poбomu еКcnеpmнoi' кolwicii. cвidчаmь npo mе, щo
cmуdенmLt J||аlomь наJlеО!сну nidzomoвКу mа впtiюmь Заcmocoвуваmu набуmi
Знсlння пpu вupiu,tеннi кotиnЛеКcнurх завdань За mеopеmuчнo|о m(l npаКmuчнoю
nidzomoвКo|o; якicmь nidzomoвкu За oсвimньo-npoфеciйнoю npoлpаJ|,|oю
Mенеdcюменm opzанiзацiй i аdмiнicmpування зi cnецiальнocmi
073 Mенеdэюменm за dpуzшм (лlаzicmеpcькuм) piвнел,t вuщoi. ocвimu вidnoвidас
d еp эюавнu"л,t акpе dumацiйнu-u вl,,IJ,xo ZаJvI,

8. Bнyтpirшня сисTеMa зaбезпечеHня якoстi oсвiтньoТ Дiяльнoстi
зa oсвiтньo.пpoфесiйнoю ПpoгpaMorо MенеД)кРreнт opгaнiзaцiй i

aдмiнiстpyBa[Iня зi спецiaльнoстi 073 MенеД)кMеHT
3a Дpyгим (мaгiстеpсЬкиM) piвнем вищoТ oсвiти

Зaбезпечення якoстi oсвiтньoТ дiяльнoстi здiйсн[oсTЬсЯ згiДнo Зaкoнy
УкpaiЪи кПpo виЩУ освiтy>, ПoлoженняМ Пpo Дrp)кaBни й вищий нaвчaльний
ЗaкЛaД oсвiти тa iншими ЗaкoнoДaBчиMи Ta нopМaTиBHиМи aкTaМи' нaкaЗaМи
Мoн Укpaiни щoДo вищoГ oсвiти, Cтaтyтoм ХHУMГ iм. o. М. Бекетoвa,
piшеннями Bченoi paДИ ХHУMГ iм. o. M. БекетoBa Ta ПoЛo)кеl{IIЯNIИ ХHУMГ
iм. o.М. Бекrтoвa <<Пoлoження Пpo сисTеМy -зaбезпеuеннЯ якoстi oсвiтньoТ

,/

Гoловa кoмiсiТ ,/,Иr.- o. l. Мaслaк
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Дiяльнoстi тa якoстi вищoi oсвiти yнiвеpситетy мiськoГo ГoсПoДapствa iменi
o. M. Бекетoвa>>, <<Пoлoження Пpo opгaнiзaцiro oсвiтньoгo Пpoцесy))'
<<Пoлox<ення Пpo ПopЯДoк ПpиЗнaЧення i виплaти стипенДiй oсoбaм, щo
HaBчatoTЬсЯ У ХapкiвськoМy нaцioнaлЬнoМy yнiвеpситетi мiськoгo
гoсПoДapсTBa iм. o.M. Бекетoвa, ЖиTЛoBo-кoМyнaЛЬнoMy Ta
Електpoмеxaнiuнoмy кoлеДжax ХapкiвськoГo нaцioнaлЬнoгo yнiвеpситетy
мiськoгo ГocПoДapствa iм. o.М. Бекетoвa>, <Пpo ПpoекTl{y ГpyПy i гapaн'Ь
oсвiтньoТ ПpoгpaМи)' нaкaЗaМи pекTopa ХHУМГ iм. o.М. Бекетoвa J\b138-01
вiд 18.05.2015 <Пpo BнесеHня змiн Дo нaкaЗy Ns198-01 вiд 25 веpесllя 20Т4
poкy <Пpo B.цoскoн€LЛе}Iня кoнTpoЛЮ тa пiдсyмкoвoi aтестaЦii HaBчaJIЬHиx
/{OсяГIIеHЬ сTyДенTiв>, }lb|4I-01 вiд 0з.07.2014 <Пpo ЗaTBеpД)кеHHЯ нopM чaсy
ДлЯ ПЛaнyBaнHЯ i oблiкy HaBЧaЛЬнoТ, методи.rнoi, нayкoвoТ, opгaнiзaцiliнoТ тa
виxoвнoТ poбoти HayкoBo-педaгoгi.rниx Пpaцiвникiв>, J\9143-01 вiд 20.o5.2oI5
кПpo нaBч€шЬнo-MеToДичне зaбезПеЧення oсвiтнix ПpoГpaМ))' poЗПopяДжrнHЯМ
pекTopa nПpo ПpoBеДеI{Hя ПoкaзoBиХ' вiдкpитиx ЗaFIяTЬ .Гa pекTopсЬкoГo
кoнTpoЛЮ y oсiнньoМy сеМестpi 20]r712018 нaвчaлЬнoГo poкy).

Pейтингoвy oцiнкy пoкaзникiв нaвчaльнoТ дiяльнoстi здoбyвaнiв
ПpoBoДяTЬ ДекaнaTи. Зaвдяки aBToМaTизoвaнiй системi yпpaвлiння
нaBч€LПЬt{иМ ЗaкЛaДoМ здiйснroсться pейтинг здoбyвa.liв yсix нaпpямiв
пiдгoтoвки, спецiальнoстей тa всiх фop' нaBчaI]нЯ.

Ha BикoHaння нaк€rзy pекTopa J\b190-01 вiд o|.06.2016 <Щoдo
pейтингyBaння нayкoBo-педaгoгivниx пpaцiвникiв i кaфедp УнiвеpсиTеTy))
BиЗнaчaIоться pейтингoвi пoзицiТ кaфедp Ta oкpеМиХ нayкoBo-ПеДaГoгiчниx
пpaцiвникiв Зa всiмa скЛaДoBиМи I{aBЧaJIЬI{o-МеToДичнoТ' нa\zкoвoТ.
opгaнiзaцiйнo-вихoвнoТ тa пpoфopiснтauiйнoТ poбoти.

Кpiм Bищrз€rЗHaченoГo, в yнiвеpситетi дiс мoнiтopиHг якoстi oсвiти y
вигляДi пoстiйнo дiroнoТ бaзи ТrсToBиХ, cитуaцiЙниХ зaBДaIIЬ.

oснoвними ЗaХoДaМи щoДo мoнiтopингy якoстi oсвiтньоi дiяльнoстi
ХHУМГ iм. o. M. Бекетoвa с:

- ПpoBеДеннЯ ДBa paзи нa piк PектopськoГo кoнTpoЛro ЗнaнЬ здoбyвauiв
вищoi oсвiти;

- BикopИuГaшНЯ нaBЧaПЬнo-МеToДиЧHиx мaтеpiaлiв З нaBчaJIЬI{иx
ДисЦиплiн ДЛЯ сaмoпiдгoТoвки здoбyвauiв;

- нaДaннЯ BикЛaДaчaМи кaфедp B paMкaХ ПoЗaaуДИтopнoТ
кoнсyЛЬTaцiй з ПиTaнЬ пiдгoтoвки здoбувaviв пpoтяГoМ HaBчaння;

poбoти

- вiдпpaцIoBal{нЯ ПpaкТичниx нaBИЧoк Ta yмiнь y тpенiнгoвих
HaBч€UIЬниx лaбopaтopiях, спецiaлiзoBaниХ кaбiнетax кaфедp З МеToto
ф opмyвaннЯ Ta зaкpiплення кoМПeTенTнoсT eЙ мaЙбутн ix випyс кникi в.

Bucнoвкш: внуmpiu,tня сucmелпа забезnече|!ня якoсmi oсвimньoi' diяльнocmi
жIУMГ iл4. o, M. Бeкеmoва сnpuяс nidвuщенн|o яКocmi nidеomoвКLl сmуdенmiв за
oсвimньo-npoфеciйнoю npozpaJvxoЮ Mенedaсл,tенm oplсtнiзацiй i аdмiнicmpуваHrш
зi сnецiальнocmi 073 Mенеdэюлlенm за dpуzuлt (лlаeicmеpcькt.t"лl) piвнел,t вuщo|'
ocвimu mа вidnoвidас чuнншм dеpэrcавнuJvl в|,l'JуIoZаJу.

Голoвa кoмiсii ,/,Иr-o. I. Мaслaк
r'
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Зaгaльнi BисtIoBки i пpoпoзицii

Ha пiДстaвi Пo.цaниx Ha aкpедитaцiю мaтеpiaлiв сaмoaнaлiзy Ta
пеpевipки нa мiсцi pезyльтaтiв Дiяльнoстi ХapкiвськoГo нaцioнaльнoгo
yнiвеpситетy мiськoгo гoсПoДapсTвa iм. o.M. Бекетoвa пiдгoтoвки Зa
oсвiтньo-пpoфесiйнoЮ ПpoГpaмolо MенеджменT opгaнiзaцiй i aдмiнiстpyBaFIHя
зi спецiarrьнoстi 073 MенеД)кМенT Зa ДpУГИм (мaгiсTеpсЬкиМ) piвнем вищoТ
oсвiти ексПеpTt{a кoмiсiя дiйшrлa BисHoBкy:

1. Хapкiвський нaцioнaльниiц, yнiвеpситет мiськoгo ГocПoДapсTBa
iм. o. М. Бекетoвa Мaс yсi topиДичHi пi.цстaви Для здiйснення oсвiтньоТ
дiяльнoстi зa oсвiтньo-пpoфесiйнoЮ ПpoцpaMoro MенеДхсмеFIT opГaнiзaцiй i
aдмiнiстpyBaннЯ зi спецiaльнoстi 073 МенеДя{МеHT Зa ДpyГиМ (мaгiстеpським)
piвнем вищoТ oсвiти.

2. ПoкaзHИКИ' щo хapaкTеpиЗyloTь зaбезпечеHня BикoнaнHя oсвiтньo-
пpoфесiйнoТ ПpoГpaМи Mенеджмент opгaнiзaцiй i aдмiнiсTpyBaння зi
спецiaльнoстi 073 MенеД)кМrнT Зa .цpyГиМ (мaгiстеpським) piвнем вищoТ
oсвiти B цiлoмy вi.цпoвiДaroть aкpеДиTaцiйним BиМoГaM Ta зaбезпечyloTЬ
ДrpжaBнy гapaнтiro якoстi oсвiти.

3. Хapкiвський нaцioнaльний yнiвеpситет мiськoгo ГoсПoДapсTBa
iм. o. M. Бекетoвa Зa ПrpеBipеними кpитеpiями (в тoмy числi HaBчaЛЬнo-
MетoДиЧнoгo' нayкoBoГo' кaДpoBoГo, мaтеpiaлЬ}Io-TrХHiчнoгo Ta
iнфopмaцiйнoгo зaбезпечення) спpoмoхсний здiйснroвaти пiдгoтoвкy зa
oсвiтньo-пpoфесiйнoЮ пpoГpaMolo MенедlкменT opГaнiзaцiй i aдмiнiстpyBallнЯ
зi спецiaльнoстi 073 MенеД)кМенT Зa ДpyГим (мaгiсTrpсЬкиМ) piвнем вищoТ
oсвiти.

Експеpтнa кoмiсiя BBa)кaс,' щo B ХapкiвськoМy нaцioнaлЬнoМy
yнiвеpситетi мiськoгo ГoсПoДapсTBa iм. o. M. Бекетoвa витpимaнi
aкprДиTaцiйнi BиMoги щo,цo зДiйснення oсвiтньoi дiяльнoстi Зa oсвiтньo-
пpoфесiйнoro ПpoГpaМoЮ Mенеджмент opгaнiзaцiй i aдмiнiсTpyBaнrrЯ зi
спецiaльнoстi 073 МенеД}кМеI{T Зa ДpyГиМ (мaгiстеpським) piвнем вищoi
oсвiти.

З МeToIо пiдвищення piвня opгaнiзaцiТ 14 зДiйснення нaBЧ€шЬнo-
BиХoBнoГo пpoцесy ексПеpтнa кoмiсiя, здiйснИBIJJИ aкpеДиTaцiйнy rксПеpTиЗy
пiдгoтoвкИ Зa oсвiтньo-пpoфесiйнoЮ ПpoГpaМoro Менед>кмrHT opГaнiзaцiй i
aдмiнiстpyBaнHя зi спецiaльнoстi 073 Mене.ц)кMенT Зa ДpyгиM (мaгiстеpським)
piвнем вищoi oсвiти в ХapкiвсЬкoМy нaцioнa.гrЬrroМy yнiвеpситетi мiськoГo
ГoсПo.цapствa iм. o. М. Бекетoвa BBaжaс зa неoбxiдне вислoBиTи pекoмендaцii
Ta ПpoПoзицii, якi не BПЛиBatoTЬ нa ЗaГaЛЬнy ПoзиTиBt{y oцiнкy, a caме:

- З МеToto aктивнoТ iнтегpaцii випyскникiв У мiжнapoдне фaxoве
спiвтoвapисTBo с ДoцiльниМ зaПpoBaДИTИ BикЛaДaнHЯ HaBЧaJIЬниХ Дисциплiн
блoкy пpoфесiйнoi пiдгoToBки зa вибopoМ сTyДентa iнoземнoЮ МoBoro;

- aктивiзУBaTИ poбoтy HayкoBo-пеДaгoгiчниx пpaцiвникiв випyсКoBиx
кaфедp з пiдгoтoBки Ta BиДaння пiдpyuникiв i нaвчaлЬниx пoсiбникiв Зa
oсвiтньo-пpoфесiйнoЮ ПpoГpaМolo MенеДжмеH}7opГaнiзaцiй i aдмiнiстpyBaнI{я

/.r'
Гoловa кoмiсii 
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зi спецiaльнoстi 073 MенеДжМеFIT 3a .цpyГим (мaгiсTеpсЬкиМ) piвнем вищoТ
oсвiти:

- aктивiзyBaTИ пpoфopiентaцiйнy poбoтy BиПyскoBих кaфедp З МеTo}o
ПoB}IoГo зaIIOBI{еннЯ ЛlцензoBaHиx ooсяГlB;

- poзшиptоBaTи IIapTнеpськi зв'язки BиПyскoBиХ кaфедp з мiжнapoднoТ
спiвпpaцi щoдo y.raстi B FIaBЧaЛЬних i нayкoвиx мiжнapoдниx Гpal{ТoBиx
ПpoекTax;

- aктивнiшe зaJIyЧaTи сTy.центiв Дo Bикol{aння нayкoBo-ДoслiДниx poбiт
зa пpoфiлеМ BиПyскoBиx кaфедp.

Зa pеЗyЛьTaTaMи pоботи ексПepTнa кoмiсiя BBa}кaс Mo)кЛиBиM
aкpеДиTyBaTи oсвiтньo.пpoфесiйнy пpогpaмy МенеДrrсМе[IT opгaнiзaцiй i
aДмiнiстpyBarrня зi спецiaльностi 073 MенeД}кMенТ Зa ДpyгиM
(мaгiстеpським) piвнeм вищoi oсвiти y Xapкiвськoмy нaцioнальнoмy
yнiвеpситетi мiськoгo гoспoДapсTBa iм. o. M. Бекетoвa

Голoвa ексПeрTнoi кoмiсii:
зaвiдyвau кaфедpи екoнoмiки
КpеменvyцЬкoГo нaцioнaлЬHoГo yнiвеpситетy
iменi Mиxaйлa oстpoгpa.цсЬкoГo'
ДoкTop екoнoмiчних нayк, пpoфесop

Експерт:
пpoфесop кaфедpи MеI{е.ц)кМентy i
Мl)кIlapoДнoГo ПlДПpиrMницTBa
HaцioнaлЬнoгo yнiвepситетy
<<Львiвськa пoлiтеxнiкa>>,
.цoкTop екoнoмiчних нayк, ДoценT

o. I. Мaслaк

M. I. Бублик

иoMЛении>>:<<З експеpT[IиМи

Pектop

Гoлoвa кoмiсiТ o. I. Maслaк

B. М. Бaбaев
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ЗBЕДЕHI BIДOMOCTI
пpo ДoTpиMaння лiцензiйниХ BиМoг y сфеpi вищoi освiти

ПOPIBIUIЛЬнA TAБЛИЦЯ
ДoTpиМaIIнЯ кaДpoBиx i тeхнoлoгiчних BиMoГ ЩoДo мaтеpia.пьнo-теxнiчнoГo, нaBч€шЬнo-
MеToДичнoгo тa iнфopмaцiйногo зaбезпечення oсвiтньoi Дiяльнoстi y сфеpi виЩoТ oсвiти

зa oсвiтньo-пpoфeсiйнoю ПpoГpaМoro МенеД>rtМrнT opгaнiзaцiй i aдмiнiстpyвaння зi
спецia.пьнoстi 073 МенеДжменT зa ДpyГим (мaгiстеpським) piвнем виrцoi освiти y

Хapкiвськомy нaцioнaЛЬнoМy yнiвеpситетi мi iменi o.М. БеtIlвеpсиТеTl МlсЬкoгo гoсПoДapсTBa lМrнl кеToBa

HaйменyвaIIня Пoказникa (нopмaтивy)
Знaчення
Покaзникa

(нopмaтивy)

Фaктичне
Знaчення

Пoкzlзникa

BiДхилення
фaктиuнoгo
Знaчення

пoкaзникa вiд
нoрМaTиBtIoГo

КAДPOBI BИMoГИ
щoДo зaбезпечення ПpoBa.ц)кення oсвiтньoi

Дiяльностi y сфеpi вищoТ oсвiти
ПpoвaДже I{я oсBlTI{Ьo1 ДlяЛЬнoсTl

4. Пpoведення лекцiй з нaBЧilлЬних
диоциплiн нayкoBo-Педaгoгiнними
(нayкoвими) пpaцiвникaми вiдпo-
вiднoi спеЦiaльнoстi зa oс}IoBIlиМ
мiсЦем poботи (мiнiмaльний вiДсотoк
BизI{aЧенoi нaвчaЛЬниМ ПЛaнoМ
кiлькoстi гoдин):
1) якi МaIoTЬ нayкoвий стyпiнь тa/aбo
BчеIlе зBaння (дo 6 веpеcня 2019 P. для
ПoчaTкoBoГo piвня з ypaХyBaI{IIяM
педaгoгi.rних пpaцiвникiв, якi мaroть
виЩУ кaтегopiro)

50 100 +50

2) якi МaIoTЬ нayковий стyпiнь ДoкTopa
нayк aбo BЧеIlе зBaння пpофесopa 25 40,6 +15,6

3) якi МaIoTЬ нayкoвий стyпiнь ДoкTopa
IIaYк Ta Bчене зBaIlнЯ

5. Пpoведення лекцiй з I{aBчaЛЬних
Дисциплiн, щo зaбеЗПrЧyloTЬ фop'y-
BaIIня пpoфесiйних кoМПеTеItTнoстей,
нayкoBo-Педaгoгi.tними (нayкoвими)
пpaцiвникaми, якi с BиЗнaниMи
пpoфеоioнaЛaМи з ДoсвiДoм poбoти зa
фaхoм (мiнiмaльний вiдоoтoк BиЗI{a-
ченoi нaBЧitЛЬниМ Плal{oМ кiлькoстi
гoДин):
1) дoслiдницькoТ, yпpaвлiнськоi,
iннoвaцiйнoi aбo твopuoТ poбoти Зa
фaxoм

l 5 41,4 +)6 4
i

2) пpaктиннoi poбoти зa фaхом

Гoловa кoмiсii .-- o.I. Maслaк
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6. Пpоведення лекцiй, ПpaкTичI{иx'
семiнapськиx Ta лaбopaтopниx зaнЯTЬ'
здiйснення нayкoвoГo кеpiвництвa
кypсoBиМи' диПлoМниМи poботaми
(пpoектarrли)' дисepтaцiйниМи
.цoслiДженнЯМи нayкoBo-
пeдaгoгiнними (нayкoвими)
пpaцiвникaми' piвень нayкoвoi Ta
пpофесiйнoi aктивнocтi кoжнoгo З яких
зaсвiд.ryетЬся BикoнaнняМ зa oстaннi
П,яTЬ poкiв нr Менrrlе TpЬoХ yМoB,
зaзнaчениx y пyнктi 5 пpимiток

пiдпyнкти 1-l6
пyнктy 5
пpимiтoк

ПlДпyнкTи
пyнктy 5
пpимiтoк:

| '2 ,З ,4 ,5 ,6 ,
7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,
12 ,14 ,15 ,  l 6

1. Haявнiсть BиПycкoBoi кaфедpи iз
спецiaльнoi (фaxoвoТ) пiдготoвки, якy
oчoЛюr фaxiвець вiДпoвiднoi aбо
спopiдненoi нayкoBo-ПеДaгогiчноi
спецiaльнoстi:
1) з нayкoBиМ сTyIIенеМ .цoкTopa нayк
Ta BЧениМ зBaнняМ
2) з нayкoBиМ сTyITенеМ Ta BчениМ
зBaIIняМ

+ +

3) з нayкoвиМ сTyIIенем aбo BчениМ
зBaI{няМ

8. Haявнiсть Tpy.цoBих догoвopiв
(кoнтpaктiв) з yсiмa нayкoвo-
педaгoгi.rними пpaцiвникaми тa/aбo
нaкaзiв пpo пpийняття ix нa poбoTУ

+ +

ТЕХHoЛoГIЧHI BИMoГИ
щoДo мaтеpiaльно-теxнiчнoгo зaбезпеченFIя

oсвiтньoi Дiяльнoстi y сфеpi виrцoТ oсвiти
Пpoвaдяrе ня oсBlTнЬol Д1Ял HoсTl

5. Зaбезпеченiсть комп,rотеpниМи
poбouими мiсцями, лaбopaтopiями,
пoлiгoнaми, oбЛaднaнняМ,
yсTaTкoBaIrням, нeoбхiДними .цля
BикoнaIIня нaBчaЛЬних плaнiв

-t +

TЕХнoЛoГIЧHI BИМoГИ
щoДo IIaBчaЛЬнo-МеToДиЧногo зaбезпечrннЯ
oсвiтньoТ дiяльнoстi y сфеpi вищoi освiти

Пpoвaдкення oсв1TIlЬol ДlялЬнoсTl
3. Haявнiсть poбo.roi ПpoГpaМи з
кoжнoТ нaвчaлЬнoТ дисциплiни
IIaBЧf}ЛЬнoГo пЛaнy

+ +

4. HaявнiсTЬ кoМПЛrксy IlaBчaJIЬнo.
МеToДичнoгo зaбезпеЧення з кoя<нoТ
IIaBч€L! ЬнoТ Дисципл i Hи нaBЧ€lЛЬHoГo
ПЛaнv

+ +

5. HaявнiсTЬ ПpoГpaМи пpaктиннoТ
пiдгoтoвки, poбоuиx ПpoГpaМ пpaкTик

+ +

6. Зaбезпеченiсть стyдентiв
нaBчilЛЬними мaтеpiaлaми з кoжнoТ
нaBЧllllЬIloi Дисциплiни нaBчilЛЬнoгo
ПЛaнy

+ +

Гoлoвa кoмiсiТ /,,d-o. I. Maслaк
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7. НaявнiсTЬ Метo.циЧних мaтepiaлiв
.цДя цpoBеДrlrц4 aтестaцii здобувaчiв + +

ТЕxнoЛoПЧнI BИМoГИ
щoДo iнфopмaцiйнoгo зaбезпечення oсвiтньoi
-- .цiяльнoстi y сфеpi BищoТ oсвiти

Цpoвaдження oсвiтньoТ дiяльностi
3. Haявнiсть oфiцiйнoго веб-сaйтy
зaклaДy oсвiти, нa якoМy poзмiщенa
oсIIoBнa iнфopмaцiя пpo йoгo
Дiяльнiсть (стpyктypa, лiцензii тa
сepтифiкaти пpo aкpедитaцiro,
oсвiтня/oсвiтньo-
н ayкoва,/ви дaвнинa/ aте стaц i й н a
(нayкoвих кaдpiв) дiяльнiсть,
нaвчaльнi тa нayкoвi стpyктypнi
пiдpоздiли тa ix склa,ц, пеpелiк
нaBчi}ЛЬниx ДисципЛiн, пpaвилa
пpийoщy, кoIITaкTнa iнфopмaцiя)

+

4. HaявнiсTЬ елекTpollнoгo pесypсy
зaкЛaДy oсвiти, який мiстить
IIaBчaЛЬнo-МеTo.цичнi мaтеpia;lи з
нaBч.lЛЬниХ ДисЦиПЛiн нaвчальнoгo
ПЛaнy' B ToМy числi в системi
.цистaнЦiйнoГo нaBчaI{ня (мiнiмaльний
вiДсoтoк }IaBЧulЛЬH их дисциплiн)

60 60

Гoлoвa eксПеpTнoi кoмiсii:
ЗaBiДyBaч кaфедpи екoнoмiки

$Pечен.tyцЬкoГo нaцioн€шЬнoГo yHiBеpсиTеTy
iменi Миxaйлa oстpoгpaДсЬкoГo'
ДoкTop rкoнoМiчниx нayк' пpoфесop

Експеpт:
Пpoфrсop кaфедpи МrнrДжМентy i
Мl)кнapoДнoГo ПlДПpиrМHиЦTBa
HaцioнaлЬнoГo yнiBеpсиTеTy
<Львiвськa ПoЛiTеxнiкa),
.цoкTop екot{oМiчнLlx нayк, .цoцеHT

<<З експеpTнIrMи BисtIoB

Pектop

r,/ф

Й"Иrf,^г

o. I. Мaслaк

М. I. Бyблик

Гoловa кoмiсiТ ,а,И9 o. I. Мaслaк

B. M. Бaбaсв



24

ДЕPЖABHI BИМoГИ
.цo aкpе.циTaцii здiйснeння oсвiтньoТ Дiяльностi зa oсвiтньo-пpoфесiйнoЮ ПpoгpaМoю

MенеДжмент opгaнiзaцiй i aдмiнiстpyвal{ня зi спецiaльностi 073 MенеджМеIIT
зa ДрyГиМ (мaгiотеpським) piвнем вищoi oсвiти y Хapкiвськoмy нaцioнaлЬнoМy

yнiвеpситетi мiськoгo ГoсПo.цapствa iменi o.М. Бекетoвa

ПOPIBFUIЛЬFIA TAБЛИЦЯ
кpитеpiТв Ta BиМoГ Дo aкpеДиTaцiТ зa oсвiтньo-пpофесiйноЮ ПpoГpaМoю

Mенедхсмент opгaнiзaцiй i aдмiнiстpyBaнIlЯ зi спецiaльностi 073 Менед)кМенT
зa ДpyгиМ (мaгiстеpоьким) piвнем вищoТ освiти

Hазвa Пoкulзникa (нopмaтивy)

Знaчення
ПoкilзHикa

(нopмaтивy) зa
oсвiтнiм
сryПеHеМ

Фaктичне
зHaЧенHя
ПoкaЗHикa

Bi.цхилення
фaктиннoгo

зHaЧeHHя

пoкaзникa вiд
HopМaTиBHoГo

Якiснi xapaкTеpисT ки пi.цгoтoвки фaxiвцiв
6. Умoви зaбезпечення Дrp}кaBноТ гapaнтii
якoстi вищоi oсвiти
6.1. Bикoнaння нaBЧaJ'IЬнoГo ПЛalry зa
пoкilзникaМи: пеpелiк llaBЧaЛЬних
.цисЦиплiн' Гoдини, фopми контpoлrо, %o

100 100

6.2. Пiдвищення квaлiфiкaцii виклaдauiв
пoстiйнoгo скЛa.цy зa oстaннi 5 poкiв. o% 100 r00
6.3. Чиоельнiсть нayкoBo-педaгогiuних
(педaгoгiuниx) пpaцiвникiв, щo
oболyгoвyroть спецiaльнiсть i прaцrоrоть у
IIaBЧilЛЬнoмy зaклaдi зa oсI{oBIIим мiсцем
poбoти, якi зaймaroTЬся BДocкoнaЛенняМ
I{aBчaлЬнo.МеToДичнoгo зaбезпечення'
нayкoвиМи ДoслiДхtенняМи, пiдгoтoвкоro
пiдpyuникiв тa нaвчaльних пoсiб никiв, o/o

100 100

7. Pезyльтaти oсвiтньoТ Дiяльнoстi (piвень
пi.цгoтoвки фaxiвцiв)' не менrпе, o/o
7 .1
TA

. Piвень знaнЬ стy.Центiв з гyмaнiтapнoТ
сoцiaльнo-екoнoмiчнoi пiдгoтoвки :

7.1..1. Успiшнo викoнaнi кoнтpoльнi
зaвДaнrlя'Yo

90 100 +10

7.|.2. Якiснo викoнaнi кoнтpольнi
зaB.цaння (оцiнки к5> i к4>), o% 50 52,6 +2,6

].2.Piвeнь ЗнaнЬ стy.Центiв з ПpиpoДничo-
нaУкoвoТ (фyндaментaльнoi) пiдгoтoвки :
7 .2'|. Успitшнo викoнaнi кoнтpольнi
зaвДaнrlя'oА 90

не пеpе.Цбauенo
нaвЧfL.IЬ1{иM

пЛaнoМ

1.2.2. Якiонo викoнaнi кoнтpольнi
зaB.цaння (oцiнки <<5>> i <<4>>), o/o 50

не пеpеДбauенo
I{aBч€шЬниM

IUIaнoM

7.3. Piвень знaI{Ь отyдентiв зi спецiaльнoi
(фaхoвoТ) пi.цгoтoвки :
7 .З.\' Успirпнo викoнaнi кoнтpoльнi
зaвДaння.o/o

90 100 +10

7 'З.2. Якicнo Bикoнaнi кoнтpольнi
зaB.цaI{ня (oцiнки <5> i к4>)' %

50
.4

56,8 +6,8

Гoлoвa кoмiсii flry
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8. opгaнiзaцiя нayкoвoi poбoти
8.1. Haявнiсть y стpyктypi I{aBчаJIЬнoГo
зaкЛaДy нayкoBих пiдpoздiлiв

+ +

8.2. Учaсть стy.Центiв y нayкoвiй poбoтi
(нayкoвa poбoтa нa кaфедpaх Ta B
лaбopaтopiях' 1..raсть B IIayкoBиx
кoнфepенцiях, кoнкypсaх, BисTaBкaх'
пpoфiльниx oлiмпiaДax тoЩo)

+ т

Гoлoвa ексПеpTlroi кoмiсii:
зaBiДyвaч кaфеДpи екoнoМiки
Кpемен.lyцЬкoГo нaцioнaЛЬнoГo yHiBеpсиTrTy
iмeнi Миxaйлa oстpoгpaДсЬкoГo'
ДoкTop еконoмiчних }Iayк, пpoфесop

Експеpт:
пpoфесop кaфедpи МеHеД}кМентy i
мi>кнapoднoГo пiдпpисмницTBa
HaЦioнaлЬнoГo yнiвеpситетy
кЛьвiвськa пoлiтеxнiкa>>,
.цoкTop екoнoмiчних нayк' .цoценT

Г/ф o. l.Maслaк

M. I. Бyблик

,roL/r, 
"/:ur 

L 2ol7p.--v--vт-

<<З eксперTниMIr

Pектop B. M" Бaбaсв

ии>>:

Гoлoвa кoмiсii o. I. Maслaк
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Г oлory' epу€pтнсii кoмiсii МoH
сtf/ lТЛJ.мacлaк

.с2|') гDV.IIHя

(iнiцiaли тa пpiзвише)

2017 o.

PЕЗУЛьTATи
Bикoнaння ККP (aкpедитaцiйнa eксПrpTизa)

Зa oсBiTньo.пpoфесiйнoю Пpoгpaмoю MенеДl(lvlеIIT opгaнiзaцiй i
a.цмiнiстpyBaIIня

спeцiaльнoстi 073 Mене.ц}IсмеHT
здoбyвaяa}Iи Bllщoi oсвiти Дpyгoгo (мaгiстеpськoгo) piвпя

iмeнi o.М. Бeкeтoвa

(iнiцiа:rи тa пpiзвище)

Haзвa
нaвчальнoТ
.цисцигшtiiти

F

>a
14

Bикон
yBaли
ккP

o.цepxсa.гl и oцiнки пpи iuсpeдитaцiйнiй eкспepтизi Aбоoлroт
нa

yспiшнiо
ть,o/o

Якiснa
yспirп-
нicтъ,Yo

5 5 2

кlJI. % кl,JI. % к1л. % кUI. %

Мeтo.цoлoгiя
нayкoBI,Ix
.цоолi'lкень

rз \o
l a
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10 1 10 4 40 5 50 100 50,0

l-yG

ЕR
9 з 1 a  1 2 7) 2, 4 4 4 5 100 55,6

,{iлoвe
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нIUl

(Мeнеджмerrг
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10 I 10 5 50 4 40 100 60,0

U
[ + *

FG

ЕR
9 3

a a  a 2 Zz 'э
iт 44,5 100 55,6

,{iлoвe
aдмiнiсщyвa
IJ.HЯ

(Упpaвлiння
якiстlo;
Упpaвлiння
змiнaми)

gЕ
>R t0 1

I l 0 4 40 5 s0 r00 50,0

O
[**
Fё

ЕR
9 J

a 1  a 2 LL 'Э А 44,5 100 55,6

Фiнaнсoвий
Менeд)кMrIIт

gЕ
>R

10 J 30 з 30 ч̂ 40 100 60,0

l*
Fё

ER
I 2 7 1  1 з J J ' е

4 44,5 100 5 5 5



Pизик-
Mrнe.lкмeI{T
(Блoк 1)
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>R

10 I 10 5 50 4 40 100 60,0

Упpaвлiння
кypopтaми
(Блoк 2)

Р*
FG

ER
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Cщaтeгi.rнa
дiaгнocтшta
пoтенцialry
пiдпpиeмств
(Блoк 1)

3Е>R
10 l0 5 50 4 40 100 60,0

Фiнaноoвo-
eкoнoмiчний
aнa.iliз
пiдпpиeмотв
rypiнryстpiТ
(Блoк 2)

P*
F.ё

ЕR
9 2 11 ") a

J 4 44,5 r00

Зaвiдyвaч BиПyскoBoiкaфrДpи МrнeД}кМентyiaДМiнiсTpyBal{ня
(нaзвa кaфедpи)

M.М. Hoвiкoвa
(iнiцiaли' щiзвище)

TеTY . Менe.ц)кМeнTY
- / ('aзвaфaкyльтсгy(iнoгlтгyгy))

I.M. Писapевський
(iнiцiaшa, щiзвищr)

(пiдпис)


