висновки
експертної комісії щодо акредитації
діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів
за освітньо-професійною програмою
Адміністративний менеджмент
спеціальності 074 (281) Публічне управління
та адміністрування
у Харківському національному університеті міського
господарства імені О.М. Бекетова
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
експертної комісії про підсумки первинної акредитації освітньопрофесійної програми Адміністративний менеджмент зі спеціальності
074 (281) Публічне управління та адміністрування за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти у Харківському національному
університеті міського господарства імені О.М. Бекетова
20. 12. 2017

м. Харків

Відповідно до 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 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 р. № 978 «Про затвердження Положення
про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих
навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення
первинної
акредитаційної
експертизи
освітньо-професійної
програми
Адміністративний менеджмент зі спеціальності 074 (281) Публічне управління
та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, інших
нормативно-правових актів та наказу Міністерства освіти і науки України від
14.12.2017 р. № 409-л «Про проведення акредитаційної експертизи», експертна
комісія МОН України у складі:
Монастирський
проректор з науково-педагогічної
Григорій Леонардович
роботи,
професор
кафедри
менеджменту
та
публічного
управління
Тернопільського
національного
економічного
університету, доктор економічних
наук, професор, голова експертної
комісії;
Орлова
професор кафедри управління
Наталія Сергіївна
Київського університету імені
Бориса Грінченка, доктор наук з
державного управління, професор
експерт,
у період з 18 грудня по 20 грудня 2017 р. включно розглянула подані
Харківським
національним
університетом
міського
господарства
імені О.М. Бекетова матеріали і безпосередньо в навчальному закладі
перевірила достовірність інформації, що подана до Міністерства освіти і науки
України разом із заявою на проведення акредитації, стан кадрового, навчальнометодичного, матеріально-технічного та інформаційного
забезпечення
навчально-виховного процесу, відповідності освітньої діяльності державним
вимогам щодо підготовки фахівців заявленого другого (магістерського) рівня
вищої освіти; зустрілася з ректором, проректорами, керівниками факультетів
Голова комісії/

Ж У ^ г

J Г. Jl. Монастирський

з

тощо.
За результатами експертного оцінювання комісія констатує:
1. Загальна характеристика Харківського національного
університету міського господарства імені О.М. Бекетова
Харківський
національний
університет
міського
господарства
імені О.М. Бекетова (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) - найстаріший в Україні
вищий навчальний заклад, що готує фахівців у галузі міського господарства,
заснований у 1922 році.
У 2008 році Харківська національна академія міського господарства
пройшла державну акредитацію і рішенням АК України від 1 липня 2008 р.
(протокол № 72) визнаний акредитованим за IV рівнем (сертифікат: серія РД-IV
№ 2124487 від 5 червня 2013 p., термін дії до 1 липня 2018 р.). У 2013 році
навчальний статус набув статусу Харківського національного університету
міського господарства імені О.М. Бекетова.
У 2016 р. в університеті впроваджена система забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти університету міського господарства
імені О.М. Бекетова. Здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців
відповідно до стандартів освіти для різних галузей міського господарства
України та зарубіжних країн.
Пріоритетом діяльності є дослідження потреб галузі та запитів
роботодавців. Колектив Університету постійно і наполегливо працює над:
удосконаленням навчально-методичної бази; підвищенням якості науковопедагогічних кадрів; розширенням і укріпленням міжнародних зв'язків;
оновленням форм і засобів організації освітнього процесу, виховної та
профорієнтаційної роботи; підвищенням рівня наукових досліджень
фундаментального і прикладного характеру та формуванням визнаних в
Україні та у світі наукових шкіл; втілення у життя випереджальної стратегії
комплексного оновлення й удосконалення змісту освіти, спрямовану на
європейську інтеграцію освітнього простору, науки і виробництва.
Високий статус національного закладу вищої освіти України
підтверджують результати рейтингів. У рейтингу вищих навчальних закладів
«ТОП-200 Україна» (квітень, 2017) ХНУМГ ім. О.М. Бекетова посів 108 місце,
у тому числі серед харківських ВНЗ - 16 місце. За результатами міжнародного
рейтингу Webometrics серед 330 ВНЗ України ХНУМГ ім. О.М. Бекетова посів
21 місце.
Станом на квітень 2017 року за даними бібліометричної бази даних
Scopus ХНУМГ ім. О.М. Бекетова посідає 63 місце серед 136 ВНЗ України.
В університеті органічно поєднується ефективна система підготовки
кваліфікованих кадрів і всі види наукової діяльності в галузі фундаментальних,
прикладних дисциплін, а також у сфері міждисциплінарних досліджень.
Науково - педагогічний склад Університету - близько 574 науковопедагогічних співробітників. Серед них 88 докторів наук, професорів; 355
кандидатів наук, доцентів. Серед професорів 30 дійсних членів і членів-
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кореспондентів галузевих академій наук України, 11 лауреатів Державної
премії України в галузі науки і техніки.
Науковий потенціал Університету. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова є однією з
провідних наукових установ у галузі міського господарства, де здійснюється
весь комплекс науково-дослідних робіт. Систематично проводяться різні
міжнародні та вітчизняні науково-практичні
конференції,
семінари,
симпозіуми, круглі столи.
З 2012 року за підтримки Національної академії наук України,
Міністерства освіти і науки України, Харківської обласної державної
адміністрації і Харківської міської ради з метою розвитку науково-технічної та
інноваційної діяльності в Харківському регіоні, ефективного та раціонального
використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для
комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на
вітчизняному та закордонних ринках, розпочав свою діяльність Науковий парк
«Наукоград-Харків».
У 2013 році створено Центр регіонального розвитку, який є самостійним
структурним підрозділом Харківського національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова. Центр є виконавчим органом Університету в
складі Координаційної ради затвердженої Договором про співпрацю від 16
липня 2013 р. Основними завданнями Центру є: моніторинг та інформування
про актуальні міжнародні програми та проекти міжнародної технічної
допомоги, що направлені на регіональний розвиток; консультування та
допомога у розробці грантових проектів для подання у міжнародні фонди;
підтримка та просування науково - технічних ініціатив та проектів; участь у
підготовці цільових програм та грантових проектів, підготовка тендерної
документації; участь у підготовці та здійсненні заходів щодо реалізації
регіональних цільових програм; моніторинг виконання регіональних програм;
організація і проведення виїзних науково-освітніх та соціально просвітницьких заходів. За період роботи Центром реалізовано два проекти:
«Соціальний діалог» та «Вода у долонях».
Завдяки партнерству з Міжнародною організацією «Фундація польськоукраїнської співпраці ПАУСІ» створено «Бізнес-інкубатор для студентів,
викладачів і бізнесу» та спільно зі студентами було ініційовано створення
студентської бізнес-асоціації. У 2014 р. відкрито дві наукові лабораторії:
«Бізнес-адміністрування» та «Економічні проблеми міського господарства та
будівництва».
Науковий потенціал ХНУМГ ім. О.М. Бекетова реалізується шляхом
виконання науково-дослідних робіт. Щорічно науковцями університету
виконуються науково-дослідні роботи за рахунок коштів Державного бюджету
України, за рахунок коштів замовників та за ініціативними тематиками кафедр
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.
Університет приділяє велику увагу обміну науковою інформацією та
апробаціям наукових досліджень. Систематично проводяться різні міжнародні
та вітчизняні науково-практичні конференції, семінари, симпозіуми, круглі
столи.
Голова комісії
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Міжнародна діяльність. Важливим аспектом у діяльності Університету є
міжнародне співробітництво. Університет підтримує тісні наукові й ділові
зв'язки з вищими навчальними закладами, науковими та дослідницькими
організаціями багатьох країн світу, у тому числі: Великої Британії, Німеччини,
Канади, Болгарії, Польщі, Чехії, Франції, Швеції та інших. Університет є
членом Міжнародної асоціації університетів, мереж інститутів громадського
адміністрування Центральної та Східної Європи. Є постійним учасником
міжнародних грантових програм.
Загальна характеристика ХНУМГ ім. О.М. Бекетова надається в
таблиці 1.
Таблиця 1
Загальна характеристика
Харківського національного університету міського господарства
імені О.М. Бекетова
№

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Кількісні п а р а м е т р и

П о к а з н и к и діяльності

з/п

Денна
форма
навчання

Ліцензований обсяг вищого навчального
закладу (осіб)
у т. ч. за освітніми та освітньокваліфікаційними рівнями:
- молодший спеціаліст (осіб)
- бакалавр (осіб)
- спеціаліст (осіб)
- магістр (осіб)
Кількість здобувачів вищої освіти разом
у т. ч. за формами навчання:
Кількість навчальних груп (одиниць)
Кількість
напрямів
підготовки
та
спеціальностей (освітніх програм), за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти (одиниць)
у т. ч. за освітніми та освітньокваліфікаційними рівнями:
- молодший спеціаліст (одиниць)
- бакалавр (одиниць)
- спеціаліст (одиниць)
- магістр (одиниць)
Кількість кафедр (одиниць)
з них випускових (одиниць)
Кількість факультетів (одиниць)
Загальні навчальні площі будівель (кв. м)
з них:
- власні(кв. м)
- орендовані(кв. м)
,
Навчальні площі, які здаються вищим
навчальним закладом в оренду (кв. м)
Інше
Голова комісії

Заочна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

11455

—

5007
307

4795
2980
3680
9073
4066
346
21

—

21
12
17
38
24
8
125794,5
125794,5
—

—

-

-
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Висновок: документи, які надані в акредитаційній справі, звірені з
оригіналами, достовірні, за комплектністю та змістом дають змогу
отримати повну інформацію про структуру, організацію освітньої та
наукової діяльності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, та про організацію
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за
освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент із
спеціальності 074 (281) Публічне управління та адміністрування.

2. Формування контингенту студентів здобувачів вищої освіти за
освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент із
спеціальності 074 (281) Публічне управління та адміністрування
Формування контингенту студентів з підготовки магістрів за освітньопрофесійною програмою Адміністративний менеджмент із спеціальності 074
(281) Публічне управління та адміністрування здійснюється відповідно до Умов
прийому до вищих навчальних закладів України та Правил прийому до
Харківського національного університету міського господарства імені
О.М. Бекетова з числа випускників університету та інших вищих навчальних
закладів України.
Для забезпечення ефективної профорієнтаційної роботи серед
майбутніх абітурієнтів у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова створено і функціонує
Центр доуніверситетської освіти і кар'єри, який є навчально-організаційним
підрозділом університету.
Гарантією збільшення кількості здобувачів вищої освіти є вдало
організована і проведена профорієнтаційна робота, що здійснюється кафедрою
менеджменту і адміністрування ХНУМГ ім. О.М. Бекетова до початку прийому
документів приймальною комісією (дні відкритих дверей, проведення бесід
викладачами кафедри зі здобувачами четвертого курсу, випускниками інших
навчальних закладів, працівниками органів державної влади та місцевого
самоврядування, відвідування навчальних закладів, випускники яких є
потенційними абітурієнтами, розповсюдження рекламних матеріалів з
відомостями про кафедру за допомогою здобувачів та випускників минулих
років, що працюють у відповідних закладах) та з початку і до закінчення
прийому документів приймальною комісією (робота викладачів безпосередньо
у приймальній комісії шляхом роз'яснення основних особливостей підготовки
магістрів за освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент).
Викладачами випускової кафедри менеджменту і адміністрування
здійснюється цілеспрямована робота щодо формування контингенту студентів.
У роботі з абітурієнтами основна увага приділяється таким формам, як:
роз'яснювальна, консультаційна, профорієнтуюча, навчальна та інформаційна.
Впродовж 2016-2017 навчального року щомісяця від 8 до 10 учнів шкіл
відвідували заняття в школі розвитку «Школа управлінської майстерності».
Активна робота викладачів кафедри в загальноуніверситетських заходах таких,
як школа розвитку «Мер міста», відео-конференції зі студентськими активами
Голова комісії

