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висновки
експертної комісії щодо чергової акредитаційної експертизи 

напряму підготовки 6.030501 " Економічна теорія " галузі знань 0305 
" Економіка та підприємництво " за першим (бакалаврським) рівнем 

у Харківському національному економічному університеті 
імені Семена Кузнеця

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №014-А від 10.01.2018 р. з 
метою проведення чергової акредитаційної експертизи експертна комісія Міністерства освіти 
і науки України у складі:

Шегда Анатолій Васильович -  професор кафедри економіки підприємства Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор, 
голова комісії,

Кудріна Ольга Юріївна -  завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування 
Сумського державного педагогічного університету імені A.C. Макаренка, доктор 
економічних наук, професор

у період з 19.02.2018 р. по 21.02.2018 р. включно, безпосередньо у навчальному 
закладі розглянула подану Харківським національним економічним університетом імені 
Семена Кузнеця акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності 
освітньої діяльності цього закладу вищої освіти державним вимогам щодо акредитації 
першого (бакалаврського) рівня напряму підготовки 6.030501 "Економічна теорія".

Експертизу проведено у відповідності до підпункту 20 пункту 2 розділу XV 
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", Постанови 
Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978 "Про затвердження Положення 
про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах 
та вищих професійних училищах", Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 
року № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти", Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та 
вищого навчального закладу, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України 13 червня 2012 року № 689.

Акредитаційна експертиза проведена за такими напрямами:
1) підтвердження достовірності інформації, поданої Харківським національним 

економічним університетом імені Семена Кузнеця до ДОУ "Навчально-методичний центр з 
питань якості освіти" у зв’язку з проведенням чергової акредитаційної експертизи підготовки 
фахівців першого (бакалаврського) рівня напряму підготовки 6.030501 "Економічна теорія".

2) підтвердження відповідності встановленим законодавством вимогам щодо якісного 
складу кадрового забезпечення першого (бакалаврського) рівня напряму підготовки 6.030501 
"Економічна теорія", науково-методичного рівня та підвищення кваліфікації викладачів, 
забезпечення нормативних вимог до чисельності, рівня науково-дослідної діяльності 
випускової кафедри політичної економії ХНЕУ ім. С. Кузнеця;

3) виявлення повноти навчального та методичного забезпечення напряму підготовки, 
наявності навчальної документації, використання комп’ютерних технологій;

4) підтвердження відповідності нормативам технологічних вимог щодо матеріально- 
технічного та інформаційного забезпечення напряму підготовки, який акредитується.

У підсумку перевірки та оцінювання експертна комісія констатує таке.

1. Загальна характеристика ХНЕУ ім. С. Кузнеця та напряму підготовки
6.030501 "Економічна теорія"

Повна назва закладу вищої освіти: Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця.

Голова комісії______ ,,£ЗР^ А. В. Шегда, д.е.н., професор
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Поштова адреса: 61166, м. Харків, пр. Науки, 9-А.
Юридична адреса, адреса електронної пошти, адреса Web-сайту закладу вищої освіти: 

61166, м. Харків, пр. Науки, 9-А; Email: post@hneu.edu.ua; http://www.hneu.edu.ua
Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності: ліцензія, наказ МОН України 

від 31.03.17 р. №69-Л.
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця) -  правонаступник Харківського інженерно-економічного інституту (ХІЕІ) -  
був заснований 22 жовтня 1930 року на базі промислового факультету Харківського 
інституту народного господарства.

У 1994 році інститут отримав IV рівень державної акредитації вищих навчальних 
закладів і Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1994 року був перетворений 
на Харківський державний економічний університет.

У 2004 році, відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії (протокол №50 
від 13.04.2004), університет підтвердив IV рівень акредитації. Указом Президента України 
від 21 серпня 2004 року №956/2004 університету надано статус національного.

У 2013 році ХНЕУ було присвоєно ім’я лауреата Нобелівської премії з економіки 
1971 року Семена Кузнеця.

У 2014 році, відповідно до рішення Акредитаційної комісії (протокол №110 від 8 
липня 2014 p.), університет підтвердив IV рівень акредитації (сертифікат РД-IV № 2171877).

У 2000 -  2017 pp. було введено в дію 3 нових навчальних корпуси, прийняті на баланс 
нові та реконструйовані діючі студентські гуртожитки. Проведено інформатизацію навчання, 
впроваджені технології дистанційної освіти. Створені сучасні видавничий комплекс і 
наукова бібліотека, працює репозитарій. У 2017/2018 н. р. у ХНЕУ ім. С. Кузнеця навчається 
7 125 студентів, у тому числі 954 іноземних громадянина.

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад у кількості 578 осіб, 
з них 52 доктори і 392 кандидати наук (станом на 01.10.2017 p.). Діють 7 факультетів, 32 
кафедри, відділ заочної, дистанційної та післядипломної освіти, аспірантура та докторантура, 
спецради із захисту дисертацій, науково-дослідні та навчальні лабораторії. Видаються 
наукові журнали "Економіка розвитку" і "Управління розвитком". Спільно з НДЦ 
індустріальних проблем розвитку НАН України ХНЕУ ім. С. Кузнеця є співзасновником 
журналу "Бізнес-інформ". Усі журнали є фаховими виданнями з економіки.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця активно використовує можливості та переваги членства в таких 
міжнародних асоціаціях як Magna Charta Consorcium (2004), Асоціація економічних 
університетів Південно-Східної Європи та Чорноморського регіону (2008), Асоціація 
європейських університетів (2009), Університетська агенція франкофонії (2009), 
Міжнародний інститут адміністративних наук та Міжнародна асоціація шкіл та інститутів 
адміністрації (2013), Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) та інші.

У 2012 р. університет нагороджений вищої нагороди Національної системи 
рейтингової оцінки ВНЗ та нагороджений дипломом "Лідер Національної системи 
рейтингової оцінки вищих навчальних закладів України". У 2013 р. університет став 
володарем Гран-прі в номінації "Міжнародна діяльність" і отримав диплом "Лідер 
міжнародної діяльності" виставки "Сучасні навчальні заклади-2013" МОН України.

У 2015 році університет став переможцем VII Міжнародного форуму "Інноватика в 
сучасній освіті".

З початку 2016 року на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця реалізується проект "Європейський 
центр іноземних мов".

Університет здійснює активну міжнародну діяльність на основі 85 підписаних угод про 
співробітництво з закладу вищої освіти та організаціями Європи і світу.

Загальна характеристика Харківського національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця наведена в табл. 1.1.

Голова комісії

mailto:post@hneu.edu.ua
http://www.hneu.edu.ua
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Загальна характеристика ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Таблиця 1.1

№
Показник Денна форма 

навчання

Заочна
форма

навчання
1 2 3 4
1 Рівень акредитації ВНЗ IV
2 Ліцензований обсяг прийому студентів 

(осіб): 3724 2636
бакалавр 2259 1466
магістр 1465 1170

3 Кількість студентів на всіх курсах навчання разом 
(осіб) (станом на 01.10.2017 р.): 7125
на денній формі навчання 4905
на заочній формі навчання ' 2220

; Кількість навчальних груп (од.) 277 192
5 Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців (од.), разом: 3 0 /  15 за Переліком 2015

у т. ч. за освітніми ступенями: 
- бакалавра 15 / 15 за Переліком 2015

- магістра ЗО /1 4  за Переліком 2015
6 Кількість факультетів (відділень), разом 7
7 Кількість кафедр, разом, 32

з них випускових 24
8 Кількість співробітників (всього, станом на 01.10.2017 р.): 1172

в т. ч. науково-педагогічних, серед них: 578
докторів наук, професорів, осіб (%) 52 (9%)
кандидатів наук, доцентів, осіб (%) 392(67,8%)
викладачів вищої категорії, осіб (%) -

9 Загальна /навчальна площа будівель (кв. м), 75879,65/ 11741,21
з них:
власні навчальні 75320,00
орендовані навчальні - 559,65

10 Навчальні площі, які здаються навчальним закладом в 
оренду (кв. м) 99,5

11 Кількість посадкових місць в читальних залах 486
12 Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів, у т. ч. з 

виходом вІнтернет
640

Керівництво навчальним закладом здійснює ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця -  
Пономаренко Володимир Степанович, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч 
науки і техніки України, член-кореспондент НАПН України, академік Інженерної академії 
наук України, академік Академії економічних наук України, академік Міжнародної 
інженерної академії.

Голова комісії______А. В. Шегда, д.е.н., професор
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Комісія перевірила оригінали усіх засновницьких документів і констатує, що 
матеріали акредитаційного аналізу за переліком, обсягом та повнотою відповідають 
Державним вимогам до акредитації.

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця має усі 
підстави для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня напряму підготовки
6.030501 "Економічна теорія" згідно з діючими акредитаційними вимогами.

При формуванні контингенту студентів університет керується законами України "Про 
освіту" та "Про вищу освіту", Умовами прийому до закладу вищої освіти; Правилами 
прийому до Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, 
постановами, наказами, розпорядженнями та інструктивними матеріалами Міністерства 
освіти і науки України.

Підготовка фахівців у ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснюється як за бюджетні кошти, так й 
за кошти фізичних й юридичних осіб у межах ліцензованого обсягу.

Кафедра політичної економії ХНЕУ ім. С. Кузнеця формує контингент студентів 
напряму підготовки 6.030501 "Економічна теорія".

На навчання за першим (бакалаврським) рівнем приймаються особи з повною 
загальною середньою освітою. З 2008 р. прийом студентів здійснюється на основі атестату 
про повну загальну середню освіту та сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного 
оцінювання з конкурсних предметів: українська мова і література, математика, історія 
України або іноземна мова.

Організацію прийому до університету здійснює Приймальна комісія університету, 
склад якої затверджується наказом ректора.

Профорієнтаційна робота, що здійснюється кафедрою політичної економії, поділялася 
на два етапи: перший -  до початку прийому документів приймальною комісією, другий -  з 
початку прийому документів приймальною комісією і до закінчення прийому документів.

В рамках першого етапу проводяться дні відкритих дверей кафедри (в тому числі у 
рамках дня відкритих дверей університету та факультету).

На другому етапі профорієнтаційна робота проводиться працівниками кафедри 
безпосередньо у приймальній комісії шляхом роз’яснення основних особливостей підготовки 
бакалаврів напряму підготовки 6.030501 "Економічна теорія". Крім того, постійно 
відбувається розміщення і оновлення відомостей про напрям підготовки та умови вступу для 
абітурієнтів на сайті кафедри та університету; розсилання листів та рекламно-інформаційних 
буклетів до інших загальноосвітніх навчальних закладів, виступи у засобах масової 
інформації: радіо, газети, телебачення; створення різноманітних засобів наочної агітації: 
інформаційних стендів, рекламно-інформаційних буклетів, описів освітніх програм; 
просвітницько-агітаційні виступи перед випускниками-абітурієнтами.

Показники подання заяв, конкурсу та набору студентів за напрямом підготовки
6.030501 "Економічна теорія" в ХНЕУ ім. С. Кузнеця свідчать про затребуваність фахівців на 
ринку праці і достатній рівень профорієнтаційної роботи кафедри і факультету. Так, в табл. 
2.1 наведені показники формування контингенту студентів за напрямом підготовки 6.030501 
"Економічна теорія" першого (бакалаврського) рівня.

2. Формування контингенту студентів

Голова комісії



5

Таблиця 2.1
Показники формування контингенту студентів 

за напрямом підготовки 6.030501 "Економічна теорія"

№
з/п Показник 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік

1. Ліцензований обсяг підготовки: 
- денна форма навчання 50 50 50 50 50

- - заочна форма навчання - - - - -
2. Прийнято на навчання, всього (осіб) 17 12 11 7 1

- денна форма, у т.ч. іноземці 17 12 11 7 1

в т. ч. за держзамовленням 8 8 8 2 0
- заочна форма, 
в т. ч. за держзамовленням

- - - - -

нагороджених медалями, або тих, 
що отримали диплом з відзнакою 1 2 1 - -
- таких, які пройшли довгострокову 
підготовку і профорієнтацію 3 2 1 - -
- зарахованих на пільгових умовах - - - - -

3. Подано заяв:
- за денною формою навчання 148 177 118 223 42
- за заочною формою навчання - - - - -

4. Конкурс абітурієнтів на місця 
державного замовлення:
- за денною формою навчання 18,5 22,13 14,75 111,5
- за заочною формою навчання - - - - -

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

Функціонує сайт ХНЕУ ім. С. Кузнеця, де значний обсяг контенту присвячений саме 
роз’яснювальній роботі для абітурієнтів.

Велику увагу університет приділяє іміджевим заходам, до яких можна віднести 
проведення заходів Малої Академії наук, учнівські олімпіади з економіки і програмування, 
організацію зовнішнього незалежного оцінювання, днів відкритих дверей тощо. В 
університеті працює пункт реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання.

Між кафедрою та школами м. Харкова та Харківської області укладено двосторонні 
договори. У відповідності з договорами в середніх школах здійснюється професійна 
орієнтація молоді.

Важливим заходом із залучення та відбору творчо обдарованої молоді є студентські 
олімпіади та наукові конференції, які щорічно організовуються університетом. Переможці та 
учасники цих заходів становлять основу контингенту студентів спеціальності.

В цілому наведені дані підтверджують, що сформовано контингент студентів за 
напрямом підготовки 6.030501 "Економічна теорія" і існує потенціал для покращення 
досягнутого рівня в подальші роки.

Експертна комісія зазначає, що у  Харківському національному економічному 
університеті ім. С. Кузнегщ проводиться активна профорієнтаційна робота на рівні 
випускаючої кафедри політичної економії задля здобуття освітнього рівня бакалавра.

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця здійснює 
якісне формування контингенту студентів за напрямом підготовки 6.030501 "Економічна

Голова комісії А. В. Шегда, д.е.н., професор
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теорія" першого (бакалаврського) рівня, що відповідає Ліцензійнім умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації.

Підготовку фахівців напряму підготовки 6.030501 "Економічна теорія" освітнього 
ступеня "бакалавр" регламентують наступні документи:

Закон України від 1.07.2014р. №1'556-УІІ «Про вищу освіту»;
Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра галузі знань 0305 -  Економіка та 

підприємництво (галузевий стандарт вищої освіти, 2007р.);
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра галузі знань 0305- Економіка та 

підприємництво (галузевий стандарт вищої освіти, 2010р.);
Стандарт вищої освіти України "Освітньо-професійна програма підготовки за 

напрямом підготовки 6.030501 "Економічна теорія", затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 20.12.2004 р. № 953;

Стандарт вищої освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця "Освітньо-професійна програма 
освітнього ступеня бакалавр галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямом 
підготовки 6.030501 "Економічна теорія";

Тимчасове положення про порядок оцінювання результатів навчання студентів за 
накопичувальною бально-рейтинговою системою затвердженого наказом ректора ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця № 1 від 30.08.2013 року;

навчальні плани, розроблені з урахуванням вимог Міністерства освіти і науки 
України;

засоби діагностики якості вищої освіти.
Всі зазначені документи узгоджені між собою, прослідковується відповідність змісту 

підготовки державним вимогам, потребам ринку праці та окремої особистості, вирішення 
питань безперервності, наступності та ступневості підготовки фахівців з економічної теорії.

При розробці варіативної компоненти освітньо-професійної програми першого 
(бакалаврського) рівня були використані Національні класифікатори України: "Класифікатор 
видів економічної діяльності" ДК-009:2010, "Класифікатор професій" ДК-003:2010 та 
"Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників". Освітньо-професійна 
програма підготовки фахівців базується на компетентністному підході.

На основі стандартів вищої освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця розроблені і погоджені у 
встановленому порядку навчальні плани підготовки фахівців першого (бакалаврського) 
рівня, які містять графік навчального процесу, інформацію про обсяги дисциплін та форми 
контролю, про практичну підготовку та державну атестацію випускників.

Навчальні плани та робочі навчальні плани складені з урахуванням вимог наказу 
Міністерства освіти і науки України "Про порядок розробки складових нормативного та 
нормативно-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою", та відповідно 
до розробленої освітньо-професійної програми, і включають комплекс базових дисциплін та 
вибіркових навчальних дисциплін. Навчальні та робочі навчальні плани відповідають 
Положенню про організацію освітнього процесу в ХНЕУ ім. С. Кузнеця та іншим 
нормативним документам.

Експертна комісія підтверджує, що Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця має відповідне нормативне забезпечення організації 
навчального процесу підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня напряму 
підготовки 6.030501 "Економічна теорія", що відповідає Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації.

3. Зміст підготовки фахівців

Голова комісії
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4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення 
навчально-виховного процесу

Організація навчального процесу кафедрою політичної економії ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
здійснюється на основі освітньо-професійної програми напряму підготовки 6.030501 
"Економічна теорія" та навчальних планів, що розроблені та затверджені згідно діючих норм 
та вимог МОН України.

Основним джерелом навчально'-’методичного забезпечення підготовки бакалаврів 
напряму підготовки 6.030501 "Економічна теорія" є бібліотечний та кафедральний фонди, 
електронні засоби інформації. Читальні зали університету забезпечені фаховими 
періодичними виданнями, студенти мають вільний доступ до цифрового репозитарію 
Світового банку. У навчальному процесі використовуються прикладні комп’ютерні 
програми (графічні та текстові редактори), електронні підручники та навчальні посібники, 
мультимедійні засоби. Комп’ютерна мережа ХНЕУ ім. С. Кузнеця підключена до мережі 
Ійегпеї, що дає доступ до нього викладачам та студентам. Лекції та практичні заняття 
викладачами кафедри політичної економії переважно проводяться в формі мультимедійних 
презентацій з використанням відповідного обладнання.

Структура освітньо-професійної програми включає в себе базові та вибіркові 
дисципліни.

З кожної дисципліни навчального плану розроблено навчально-методичні комплекси, 
які містять: робочі програми навчальних дисциплін; конспекти або презентації лекцій; 
методичні рекомендації до виконання лабораторних або практичних робіт й самостійної 
роботи студентів; завдання та критерії оцінювання знань студентів, що застосовуються для 
поточного та підсумкового контролю; методичні рекомендації для проходження практик й 
критерії їх оцінювання; методичні рекомендації до виконання курсової та бакалаврської 
роботи, а також рекомендовану літературу (основну, додаткову, інформаційні ресурси, 
методичне забезпечення), котрі розміщені на сайті в системі МОООЬЕ задля забезпечення 
вільного доступу студентам.

Для виконання та перевірки рівня самостійної підготовки студентів використовуються 
комп’ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення - персональні навчальні системи 
з кожної дисципліни (ПНС).

Рівень забезпеченості студентів підручниками, навчальними посібниками, що є в 
наявності у власній бібліотеці загалом відповідає чинним вимогам.

Як засвідчують результати перевірки, організаційне та навчально-методичне 
забезпечення навчально-виховного процесу відповідає чинним вимогам.

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу щодо підготовки бакалаврів 
за напрямом підготовки 6.030501 "Економічна теорія" галузі знань 0305 "Економіка та 
підприємництво" у ХНЕУ ім. С. Кузнеця засновується на створенні необхідних умов як для 
ефективного навчального процесу в аудиторіях, кабінетах і лабораторіях згідно з розкладом 
занять, так і для плідної позааудиторної роботи студентів під час підготовки до практичних 
занять, написання курсової і випускної роботи, а також у процесі підготовки викладачів 
кафедри до проведення занять.

У ХНЕУ ім. С. Кузнеця працює сучасна науково-технічна бібліотека, основні 
завдання якої полягають у накопиченні, створенні, збереженні та організації власних і 
світових інформаційних ресурсів, що відповідають вимогам навчального процесу й науково- 
дослідної роботи в університеті; забезпеченні інформаційних потреб студентів, викладачів і 
співробітників відповідно до принципів доступності, оперативності, інформативності і

5. Інформаційне забезпечення навчального процесу

Голова комісії



комфортності, що дозволяє займатись науковими дослідженнями та розробкою методичних 
рекомендацій в галузі економічної теорії.

Кількість користувачів за єдиним читацьким квитком складає понад 10 500, загальний 
книжковий фонд складає понад 843 169 примірників.

У бібліотеці працює універсальний читальний зал, що має у своєму розпорядженні всі 
наявні документи з фонду бібліотеки, для обслуговування всіх категорій читачів -  від 
студентів до викладачів. У цьому ж,.залі розташована філія Регіональної депозитарної 
бібліотеки Світового банку реконструкції й розвитку.

У всіх читальних залах бібліотеки відкрито доступ читачам до Інтернету. На основі 
пошукової системи використовується можливість електронного замовлення документів з 
будь-якого комп’ютера локальної мережі університету, також користувачі мають можливість 
перегляду своєї картки в електронному вигляді.

Сайт дистанційного навчання ХНЕУ ім. С. Кузнеця створено на базі системи Moodle 
(Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment). Система Moodle є пакетом 
програмного забезпечення для створення курсів дистанційного навчання і web-сайтів 
(безкоштовним (з відкритим кодом) та найпоширенішим в світі та в Україні).

Адреса сервера, на якому встановлено сайт дистанційного навчання -  
http://www.pns.hneu.edu.ua. Сайт доступний як із мережі Інтернет, так і з локальної мережі 
університету.

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця має 
офіційний веб-сайт за посиланням http://www.hneu.edu.ua/, на якому розміщена основна 
інформація про його діяльність (структуру, ліцензію та сертифікати про акредитацію, 
освітньо-наукову, видавничу діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх 
склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація).

Також інформація про напрям підготовки 6.030501 "Економічна теорія" галузі знань 
0305 "Економіка та підприємництво" міститься на сайті факультету міжнародних економічних 
відносин -  http://www.hneu.edu.ua/Faculty_of_International_Economic_Relations та на сайті 
кафедри політичної економії -  http://www.hneu.edu.ua/Department_of_Political_Economy/, де 
представлено освітньо-професійну програму "Економічна теорія", умови вступу та інша 
необхідна інформація стосовно підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030501 
"Економічна теорія" галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" у ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця.

Експертна комісія підтверджує, що інформаційне забезпечення навчально-виховного 
процесу відповідає Державним вимогам до акредитації.

Бібліотечний фонд університету забезпечує потребу студентів у  науково- 
методичній літературі, фахових і періодичних виданнях.

6. Кадрове забезпечення

Кадрове забезпечення освітнього процесу здійснюється за такими напрямами: 
ефективне використання наявного науково-педагогічного потенціалу; підвищення 
кваліфікації та стажування викладачів; створення необхідного резерву кадрів; залучення до 
навчального процесу висококваліфікованих фахівців-практиків (акредитаційна справа 
табл. 6.1, табл. 6.2., табл. 6.3).

Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням своєї кваліфікації та 
викладацької майстерності, приймають участь у роботі кафедральних та міжкафедральних 
семінарів та науково-методичних конференціях.

Г олова комісії_ _А . В. Шегда, д.е.н., професор
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Кафедра політичної економії є випусковою за напрямом підготовки 6.030501 
"Економічна теорія". Кафедру очолює Попов О.Є., доктор економічних наук, професор 
Загальний стаж науково-педагогічної діяльності 18 років.

На кафедрі політичної економії 17 фахівців, з них 17 (100 %) штатних співробітників. 
Вчені ступені або звання мають 17 викладачів, або 100 % науково-педагогічного персоналу. 
У складі науково-педагогічного персоналу випускової кафедри: 2 доктори наук, професора, 
15 кандидатів наук, з них доцентів -  11. Усі викладачі за своїм рівнем підготовки 
відповідають займаним посадам.

Підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 6.030501 "Економічна теорія" 
забезпечують 35 викладачів, які працюють за осноним місцем роботи, 100 % мають освіту й 
науково-педагогічну кваліфікацію, відповідну до профілю дисциплін, що викладають. 100 % 
викладачів протягом останніх п’яти років взяли участь у заходах з підвищення кваліфікації.

Кафедра має достатнє кадрове забезпечення та перспективи його розвитку, 100 % 
лекційних годин за дисциплінами читаються викладачами з науковими ступенями докторів 
та кандидатів наук, які також забезпечують кваліфіковане керівництво виробничою, науково- 
дослідною практикою, переддипломною практикою та дипломними проектами.

Якісний склад науково-педагогічного персоналу, який забезпечує навчальний процес з 
підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня за напрямом підготовки 6.030501 
"Економічна теорія" відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 
закладів освіти та Державним вимогам до акредитації Професорсько-викладацький склад 
спроможний виконувати навчально-методичну та наукову роботу, що забезпечує підготовку 
фахівців на рівні сучасних державних вимог. Підвищення кваліфікації викладацького складу за 
термінами та формами відповідає чинним вимогам.

Експертна комісія вважає, що кадрове забезпечення підготовки фахівців першого 
(бакалаврського) рівня за напрямом підготовки 6.030501 "Економічна теорія" у  Харківському 
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця відповідає Державним 
вимогам до акредитації за всіма циклами підготовки навчального тану.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця розташований у центрі міста Харкова, де компактно розміщені 
шість навчальних корпусів, господарчі споруди, фізкультурно-оздоровчий комплекс та 
науково-бібліотечний корпус.

Загальна площа приміщень становить 75879,65 м2, з яких навчальна — 11741,21 м . 
Таким чином, навчальна площа на одного здобувача вищої освіти (для фактичного 
контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами) становить

Навчальний процес забезпечений усім необхідним обладнанням, устаткуванням, 
приладами. Усі види занять, що передбачені навчальним планом, у повній мірі забезпечені 
необхідними навчальними площами, технічними засобами, лабораторним устаткуванням у 
відповідності до вимог робочих навчальних програм. Університет розташовано в спеціально 
побудованих приміщеннях. Приміщення корпусів мають централізоване водопостачання, 
каналізацію, центральне опалення. Системи знаходяться у належному стані. Санітарно- 
технічний стан приміщень університету відповідає пожежним та санітарним вимогам.

Запити навчального процесу в автоматизованому обслуговуванні забезпечує 
інформаційно-керуюча система університету (підсистема "Поточний контроль", "Сесія", 
"Бібліотека", "Навчальний відділ", "Кадри").

ХНЕУ ім. С. Кузнеця має власну бібліотеку, загальна площа якої складає 1985,47 м , й 
нараховує понад 840 тисяч томів. Науково-бібліотечний корпус -  це семиповерхова будівля, 
що містить закріплені за кожним факультетом сучасні комп’ютеризовані читальні зали з 
вільним доступом до Інтернет-мережі. Наразі бібліотека продовжує комплектування фонду

7. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

4;6 м2, що відповідає нормі.

Г7
Голова комісії А. В. Шегда, д.е.н., професор
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шляхом співробітництва з видавництвами України і зарубіжжя.
Університет має 7 гуртожитків.
У ХНЕУ ім. С. Кузнеця працює їдальня, у кожному навчальному корпусі є буфет.
Медичне обслуговування студентів здійснює медичний пункт.
На території університету працює мережа Wi-Fi з вільним доступом студентів до 

мережі Інтернет. Мережа налічує 108 точок доступу, розташованих у всіх приміщеннях 
університету.

Парк обчислювальної техніки у Комп'ютерних класах ХНЕУ ім. С Кузнеця складає 
529 одиниці і на 95% укомплектований сучасними машинами, які розташовані у дисплейних 
класах.

З метою ефективного використання часу, що виділений навчальним планом на 
самостійну роботу, студентам пропонуються електронні навчально-методичні матеріали з 
дисциплін, що передбачені навчальним планом. Ці матеріали розміщені на сайті 
"Персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця" (електронна адреса: 
http://www.pns.hneu.edu.ua), диференційовані за кафедрами і навчальними дисциплінами. 
Кожен студент може зареєструватися і отримати завдання від викладача, консультацію тощо.
-  Середня кількість студентів, що припадає на один ПК (9 осіб) відповідає 
ергономічним вимогам. Усі кафедри університету обладнані сучасними ПК.

Кафедри ХНЕУ ім. С. Кузнеця мають необхідні за площею приміщення для роботи 
професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу. Площа 
службових приміщень відповідає чинним нормам з урахуванням призначення. Зокрема, 
кафедра політичної економії забезпечена кабінетом для завідувача кафедри, навчальними 
аудиторіями й робочим кабінетом для викладачів. Кафедра повністю забезпечена 
устаткуванням, приладами й матеріалами для проведення занять.

Загалом, матеріально-технічна база університету та випускової кафедри повністю 
задовольняє потреби для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня за напрялюм 
підготовки 6.030501 "Економічна теорія" й відповідає Державним вимогам до акредитації.

8. Якість освітньої діяльності

8.1. Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності

Внутрішня система забезпечення якості у ХНЕУ ім. С. Кузнеця базується на засадах 
Рекомендацій Європейського Парламенту і Ради ЄС від 23 квітня 2008 р. щодо затвердження 
Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (2008/С 111/01); Стандартів і 
рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, 
підготовлених для ухвалення на конференції Міністрів в Єревані, ухвалених 14-15 травня 
2015 p.; Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. № 1556-VII; Постанови Кабінету 
Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 "Про затвердження ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти"; Постанови Кабінету Міністрів України 
від 14.12.2011р. № 1283 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки 
якості освіти"; Концептуальних засад розвитку Харківського національного економічного 
університету до 2020 року, затверджених на конференції трудового колективу, протокол № 7 
від 26.03.2012 р.

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
у ХНЕУ ім. С. Кузнеця передбачає здійснення відповідних процедур та заходів за 
напрямами:

управління якістю освітньої діяльності, формування політики якості; забезпечення 
якості освітніх програм, розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд 
освітніх програм; забезпечення якості професорсько-викладацького складу, підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників; студентоцентроване навчання, 
викладання та оцінювання здобувачів вищої освіти; формування академічної культури,

Голова комісії - 5 ^ -----А. В. Шегда, д.е.н., професор
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запобігання та виявлення академічного плагіату; забезпечення необхідними навчальними 
ресурсами для організації освітнього процесу; використання інформаційних систем для 
ефективного управління освітнім процесом; забезпечення публічності інформації. 

Організаційна структура управління забезпеченням якості містить: 
дорадчі органи управління щодо внутрішнього забезпечення якості: Вчена рада ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, вчені ради факультетів, студентська академічна рада, робочі групи та 
експертні комісії за напрямами внутрішнього забезпечення якості, уповноважені з якості на 
факультетах, уповноважені з якоей на кафедрах, студентські групи з якості за 
спеціальностями, фокус групи представників роботодавців, бізнес-структур;

структурні підрозділи, що координують та виконують функції забезпечення якості: 
відділ забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку, методичний відділ, навчальний 
відділ, відділ маркетингу та корпоративних комунікацій, відділ молодіжної політики та 
соціального розвитку, відділ працевлаштування студентів та взаємодії з бізнес-структурами, 
відділ профорієнтації та роботи з обдарованими учнями, відділ заочної, дистанційної та 
післядипломної освіти, відділ аспірантури і докторантури.

Основні нормативні документи, що регулюють внутрішнє забезпечення якості: 
Базовий документ: Положення "Про внутрішнє забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у Харківському національному економічному університеті 
імені Семена Кузнеця" (2016 р.).

Документи, що описують забезпечення якості студентоцентрованого навчання та 
викладання:

- Тимчасове Положення про організацію освітнього процесу в Харківському 
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця (2016 р.); Положення "Про 
порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу в ХНЕУ ім. 
С. Кузнеця" (2016 р.); Кодекс професійної етики та організаційної культури працівників і 
студентів Харківського національного економічного університету (2008 р.);

- документи, що описують забезпечення якості освітніх та навчальних програм: 
„Методичні підходи до формування варіативної складової освітніх програм в Харківському
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця (2016 р); Положення "Про 
робочу навчальну програму дисципліни та методичні рекомендації до її розробки" (2008 р.);

- документи, що описують забезпечення якості ресурсного забезпечення освітнього 
процесу: Положення "Про інституційний репозитарій ХНЕУ ім. С. Кузнеця (2012 р.); 
Положення "Про персональну навчальну систему як складову управління самостійною 
роботою студентів ХНЕУ" (2013 р.); Положення "Про структуру, зміст та обсяги навчально- 
методичних видань" (2008 р.), Положення "Про порядок проходження рукопису від його 
підготовки до видання у ХНЕУ ім. С. Кузнеця" (2016 р.);

- документи, що описують забезпечення контролю якості результатів навчання: 
Положення про державну атестацію випускників Харківському національному економічному 
університеті імені Семена Кузнеця" (2017 р.); Положення "Про моніторинг та самооцінку 
якості результатів навчання студентів у ХНЕУ ім. С. Кузнеця" (2016 р.); Тимчасове 
Положення "Про порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною 
бально-рейтинговою системою" (2013 р.); Положення "Про проведення письмових екзаменів 
у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця", (2015 р.); 
Положення "Про порядок формування рейтингу успішності студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
для призначення стипендій" (2017 р.).

Документи, що описують забезпечення якості професорсько-викладацького складу: 
Положення "Про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників 
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця та укладання з 
ними трудових договорів (контрактів)" ( 2015 р.); Положення про планування та облік 
роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників (2015 р.); Методика кількісної 
оцінки науково-педагогічної діяльності викладачів університету (2012 р.); Положення про

Голова комісії
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організацію навчального процесу з підвищення кваліфікації та стажування фахівців, 
педагогічних і науково-педагогічних працівників (2015 р.).

Інформаційний менеджмент внутрішнього забезпечення якості здійснюється з 
використанням корпоративної інформаційної системи у корпоративній мережі, до якої 
підключені усіх підрозділи, що дає змогу працювати з корпоративною базою даних і 
електронною поштою, користуватись мережею Інтернет.

Публічна інформація. ХНЕУ ім. С. Кузнеця забезпечує прозорість, легкодоступність 
до інформації про свою діяльність, спеціальності, освітні програми, результати освітньої 
діяльності шляхом її висвітлення на офіційному сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ЗМІ, 
оприлюднення інформаційних та звітних матеріалів на заходах різного рівня.

Аналіз результатів освітньої діяльності, проведений за показниками успішності 
навчання студентів (екзаменаційна сесія та за контрольними вимірюваннями залишкових 
знань) підтверджує достатній рівень підготовки фахівців з дисциплін різних циклів.

У процесі акредитаційної експертизи здійснені комплексні контрольні роботи з 
циклів:

загальної підготовки (гуманітарних та соціально-економічних дисциплін), а саме з 
дисциплін "Українська мова (за проф. спрямуванням)", "Філософія";

загальної підготовки (фундаментальних, природничо-наукових та 
загальноекономічних дисциплін), а саме з дисциплін "Макроекономіка", "Мікроекономіка";

професійної підготовки, а саме з дисциплін "Економічний розвиток", "Державне 
регулювання економіки", "Мікроекономічний аналіз".

Контроль проведений за завершеними навчальними дисциплінами відповідно до 
діючих програм із використанням пакетів комплексних контрольних робіт, які розроблені 
відповідними кафедрами університету. У виконанні комплексних контрольних робіт брали 
участь студенти денної форми навчання груп 6.06.01.15.01, 6.06.01.14.01.

Рівень підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030501 "Економічна теорія" 
відповідає необхідним вимогам, про що свідчать порівняльні результати виконання 
комплексних контрольних робіт при проведенні самоаналізу та акредитаційної експертизи 
студентами денної форми навчання підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030501 
"Економічна теорія" (Додаток В). Показники абсолютної успішності студентів напряму 
підготовки 6.030501 "Економічна теорія" за результатами комплексних контрольних робіт 
знаходяться на рівні 100%, показники якісної успішності коливаються від 56 % до 100%. 
Загальна якість виконання завдань з дисциплін складає 76% .

За результатами самоаналізу за навчальною дисципліною "Українська мова (за проф. 
спрямуванням)" якісна успішність складає -  75%, середній бал -  4,25. За результатами 
перевірки експертної комісії якісна успішність складає -  75%, середній бал 4,0 (відхилення -  
5%). За результатами самоаналізу з навчальної дисципліни "Економічний розвиток" якісна 
успішність складає -  74%, середній бал -  3,88. За результатами перевірки експертної комісії 
якісна успішність складає -  74 %, середній бал -  3,7 (відхилення -  4,5%). За результатами 
самоаналізу з навчальної дисципліни "Макроекономіка" якісна успішність складає -  56%, 
середній бал -  3,56. За результатами перевірки експертної комісії якісна успішність складає -  
56%, середній бал -  3,5 (відхилення -  2 %).

Такі результати засвідчують достатній рівень засвоєння студентами навчального 
матеріалу що формує відповідні професійні компетентності майбутніх фахівців у сфері 
економічної теорії.

Експертами була проведена вибіркова перевірка дипломних проектів. Середня 
абсолютна успішність захисту дипломних проектів 100%, якісна -  96%. Рівень якості 
перевірених дипломних проектів відповідає виставленим оцінкам.

8.2. Якість підготовки і використання випускників

Голова комісії
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З 2011 р. ХНЕУ ім. С. Кузнеця діє відділ працевлаштування студентів та взаємодії з 
бізнес-структурами, головною метою якого є сприяння працевлаштуванню випускників. 
Відділом постійно проводиться аналіз попиту та пропозицій на ринку праці фахівців, 
налагоджено співпрацю з Обласним центром зайнятості населення, підприємствами та 
установами незалежно від форм власності, які можуть бути потенційними роботодавцями, 
організована роз’яснювальна робота серед студентів та випускників щодо нормативно- 
правових актів з питань державного регулювання зайнятості і трудових відносин. Для 
формування у студентів і випускників більш точного уявлення про майбутню професійну 
кар’єру та зайнятість на робочому місці в ХНЕУ ім. С. Кузнеця постійно організовуються 
презентації різних компаній, лекції, тестування та інтерв’ю, тренінги, майстер-класи, круглі 
столи, екскурсії на підприємства. В університеті систематично проводяться ярмарки 
вакансій. У кожному такому заході приймає участь близько 40 компаній.

Потенційними роботодавцями майбутніх випускників напряму підготовки 6.030501 
"Економічна теорія" є підприємства, організації та установи всіх форм власності і напрямів 
діяльності.

Експертна комісія зазначає, що система внутрішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця відповідає встановленим 
стандартам і забезпечує якісну підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня за 
напрямом підготовки 6.030501 "Економічна теорія".

Аналізуючи результати комплексних контрольних робіт, комісія дійшла висновку, що 
рівень підготовки студентів відповідає Державним вимогам до акредитації напряму 
підготовки 6.030501 "Економічна теорія" першого (бакалаврського)рівня.

9. Характеристика наукової діяльності та роботи аспірантури й докторантури

Науково-дослідна діяльність кафедри політичної економії спрямована на дослідження 
актуальних проблем економіки в сучасних умовах господарювання, розробку науково- 
методичних основ управління в умовах інформаційної економіки, а також на дослідженні 
сучасних особливостей суспільно-економічних відносин, теоретичних обгрунтуваннях 
стратегічних напрямків економічного і соціального розвитку України, розробки практичних 
рекомендацій щодо підвищення ефективності реформаційних процесів.

За цими напрямами наукових досліджень на кафедрі проводилися науково-дослідні 
роботи:

бюджетна науково-дослідна робота за темою "Інституціональне забезпечення 
реалізації пріоритетних напрямів наукового та інноваційного розвитку в Україні " № 
41/2012-2013 (науковий керівник -  д.е.н., проф. Попов О.Є.) за результатами якої видано у
2014 р. монографію "Соціально-економічні засади мотивації управлінського персоналу" 
(автор Черкашина Т.С.) та у 2017 монографію "Стратегічне управляння інноваційним 
розвитком корпоративного підприємства на основі логістичного підходу" (автори проф. 
Попов О.Є, та проф. Пилипенко A.A.). Її результати дослідження впроваджено у Науково- 
дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України, (довідка № 02/192 від 
02.06.2016р.);

госпдоговірна тема "Оцінка потенціалу розвитку суб’єктів господарювання" № 
613/2013-2014 (науковий керівник -  д.е.н., проф. Попов О.Є.) для замовника ООО 
"Інноваційний технологічний центр "Лайн", за результатами якої видано навчально-практичний 
посібник з мікроекономіки (за загальною редакцією О. Є. Попова, рекомендовано МОН);

бюджетна кафедральна тема "Економічні реформи: теорія та практика" (науковий 
керівник -  д.е.н., проф. Попов О. Є.) з 2011-2015 та за темою "Теоретико-методологічне 
забезпечення формування економічної політики в умовах ринкового реформування" з 2016 
року. Результати наукових досліджень зазначених бюджетних кафедральних тем знайшли 
відображення в роботі ВКП ТОВ "Форпост".

Практичні та теоретичні результати проведеної науково-дослідної роботи на кафедрі
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політичної економії відображені в монографіях, навчальних посібниках, статтях, 
неодноразово доповідались на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 
конференціях та наукових семінарах.

Протягом останніх п’яти років професорсько-викладацьким колективом кафедри видано
2 монографії, 104 наукові статті, 57 тез доповідей (акредитаційна справа табл. 9.1).

Найбільш значними серед наукових видань кафедри є наступні праці: "Стратегічне 
управляння інноваційним розвитком корпоративного підприємства на основі 
логістичного підходу" (автори проф.. ПЬпов О.Є, та проф.. Пилипенко A.A.); "Соціально- 
економічні засади мотивації управлінського персоналу" (автор Черкашина Т.С.) ;

"Research o f the network virtualization effect on the operation of computing clusters" 
(автори проф.. Попов О.Є, та проф.. Пилипенко А.А);

"The methodical approach to determine the feasibility o f utility tariffs for heat and water 
supply at the macroeconomic levelBasics o f the information economy" (автори Бріль М.С, 
Пивавар І.В., Пономаренко О.О., Лісна І.Ф., Морозова H.JI. );

"Methodological Principles o f Formation of Tariffs for Railway” (Ревуцька О.Є., 
Черкашина Т.С., Литвиненко A.B.).

Члени кафедри щорічно виступають членами журі Міського турніру юних 
економістів для учнів 1 0 - 1 1  класів загальноосвітніх навчальних закладів та Міського 
турніру економістів серед студентів ВНЗ м. Харкова.

Протягом останніх п’яти років кафедра співпрацює з різними науково-дослідними 
організаціями та навчальними установами, у тому числі, Науково-дослідним центром 
індустріальних проблем розвитку НАН України, Північно-Східним науковим центром 
НАН і МОН України, Всеукраїнською спілкою вчених-економістів, Всеукраїнською 
асоціацією консультантів з управління по лінії підготовки та захисту кандидатських 
дисертацій, участі у наукових конференціях, студентських олімпіадах, написанні 
монографій, навчально-методичних посібників і підручників.

Протягом 2013-2017 років члени кафедри політичної економії приймають участь у 
міжнародних наукових заходах: в 2013 році у IX mezinarodni vedecko -  praktika conference 
« Veda a technologie: krok do budoucnosti - 2013», Praha; в 2014 році у X міжнародній 
науково-практичній конференції «Образование и наука XXI век» (м. Софія, Болгарія); у
2015 році у Другому Міжнародному науковому та практичному форумі "Нова економіка", 
що проходив у Краківському економічному університеті (м. Краків, Польща); у 2016 році 
в Міжнародному науковому та практичному семінарі "Крос-культурні та економічні 
аспекти розвитку євро інтеграційних процесів" (м. Кошице, Словаччина); у 2017 році в 
Міжнародній науковій та практичній конференції "Scientific Research Priorities -  2017: 
theoretical and practical value" (м. Новий Сонч, Польща); у 2017 р. Міжнародній науково- 
практичній конференції «Экономика. Менеджмент. Фундаментальные и прикладные 
исследования: проблемы и результаты» (м. Гданськ, Польща).

На кафедрі політичної економії також проводиться науково-дослідна робота 
студентів. Студенти беруть активну участь у Всеукраїнській науково-практичній 
конференції студентів та молодих вчених "Розвиток України очима молоді: соціальні, 
економічні та правові аспекти" та інших конференціях, публікують наукові статті у 
"Молодіжному віснику" Харківського національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця, беруть участь та отримують дипломи переможців у щорічній 
Всеукраїнській студентській олімпіаді у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт за напрямом підготовки "Економічна теорія" та ін.

За останні роки студентами кафедри політичної економії підготовлено до друку 
260 праць загальним обсягом 57,21 ум. друк. арк. їх кількість склала: в 2013 році -  46; в 
2014 році -  56; в 2015 році -  56, в 2016 році -  50, в 2017 році -  52.

Робота докторантури й аспірантури Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця забезпечує підготовку науково-педагогічних кадрів та 
підвищення якості кадрового скла/-"

Голова комісії
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Протягом 2013-2017 pp. під керівництвом викладачів кафедри захищено 
13 кандидатських дисертацій за спеціальностями 08.00.04 — економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.01 -  економічна теорія та 
історія економічної думки, 08.00.03 — економіка та управління національним
господарством).

Експертна комісія зазначає, що наукова діяльність кафедри політичної економії 
ґрунтується на участі викладачів у  міжнародних проектах, регіональних теоретичних та 
практичних дослідженнях.

Викладачі кафедри й студенти першого (бакалаврського) рівня за напрямом підготовки
6.030501 "Економічна теорія" активно беруть участь у  науково-дослідній роботі з 
актуальних напрямів дослідження ринкового середовища як відкритої економічної системи.

10. Міжнародні зв’язки та виховна робота

З 2004 року Університет починає здобувати міжнародне визнання своїх досягнень, 
ставши одним з 14 українських університетів, що приєдналися до Magna Charta Universitatum 
та почав активно впроваджувати стандарти освіти, спільні з тими, що діють у країнах 
Європейського співробітництва.

За весь час міжнародної діяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця активно використовує всі 
можливості та переваги членства в таких міжнародних асоціаціях як Асоціація економічних 
університетів Південно-Східної Європи та Чорноморського регіону (2008), Асоціація 
європейських університетів (2009), Університетська агенція франкофонії (2009), 
Міжнародний інститут адміністративних наук та Міжнародна асоціація шкіл та інститутів 
адміністрації (2013), Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD у 
2012 р.).

Партнерами ХНЕУ ім. С. Кузнеця є Представництво Світового Банку в Україні, 
Представництво Європейської Комісії в Україні.

З 2011 р. університет плідно працює за Програмою розвитку ООН. На основі 
підписаного між ХНЕУ ім. Є. Кузнеця та ПРООН Меморандуму про порозуміння, 
університет за сприяння ПРООН проводить широку навчально-виховну роботу з метою 
поширення стандартів сталого розвитку.

На сьогодні в університеті успішно працюють 4 інформаційних і інноваційних 
центри: Інформаційно-аналітичний центр Світового банку, Інформаційний центр
Європейського Союзу, Інформаційний центр Асоціації європейських прикордонних регіонів 
(АЄПР), Центр університетської успішності, Start-up центр.

Випускова кафедра політичної економії приймає активну участь у міжнародній 
діяльності.

Протягом 2015-2017 років викладачі кафедри політичної економії проходили 
стажування у провідних ВНЗ Європи, а саме:

к.е.н., доц. Степаненко Н.О. та к.е.н., доц. Степаненко В.О. проходили стажування у 
Краківському економічному університеті (Сертифікат від 10.11.2015 p.);

у 2016 р. к.е.н., доц. Степаненко Н.О. проходила стажування в Академічному 
товаристві ім. Міхала Балудянського (Словаччина) «Крос-культурні та економічні аспекти 
розвитку євро інтеграційних процесів» (Сертифікат від 08.04.2016 p.);

у 2017 р. к.е.н., доц. Степаненко Н.О. проходила стажування в Національному 
університеті Луі (м. Новий Сонч, Польща) за напрямом - Організація дидактичного процесу, 
освітні програми, інноваційні технології та наукова робота в вищій школі бізнесу 
Національному університеті Луі (Сертифікат від 20.06.2017 p.);

навчання к.е.н., доц. Степаненко Н.О. та к.е.н., доц. Степаненко В.О. у 2016 році на 
курсі "Сучасні методи навчання та інновації в бізнес-освіті" в Бізнес-школі Європейського 
Союзу (Сертифікат від 30.05.2016 р.) (м. Мюнхен, Германія та м. Барселона, Іспанія);

Голова комісії А. В. Шегда, д.е.н., професор
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навчання к.е.н., доц. Степаненко Н.О. та к.е.н., доц. Степаненко В.О. в Другій 
Міжнародній літній школі "Economic Aspects of Climate Change", що організована Conrad 
Adenauer Stiftung (м. Киів, 2016р.).

Протягом 2012-2017 років члени кафедри політичної економії брали участь у 
міжнародних наукових заходах: участь з доповіддю д.е.н., проф. Українсько JI.O. в 2014 році 
у міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные проблемы инновационного 
развития экономики», яка проводилась Бєлгородським державним технологічним 
університетом (м. Бєлгород, Росія); участь к.е.н., доц. Мащенко М.А. в 2014 році у 
X міжнародній науково-практичній конференції «Образование и наука XXI век» (м. Софія, 
Болгарія); участь к.е.н., доц. Степаненко Н.О. та к.е.н., доц. Степаненко В.О. у 2015 році у 
Другому Міжнародному науковому та практичному форумі "Нова економіка", що проходив 
у Краківському економічному університеті (м. Краків, Польща); участь з доповіддю д.е.н., 
проф. Української Л.О. в 2016 році у III Міжнародній науково-практичній конференції: 
«Экономика. Общество. Человек. Приоритетные направления в развитии современного 
общества: междисциплинарные исследования» (м. Белгород, Росія); участь к.е.н., доц. 
Степаненко Н.О. у 2016 році в Міжнародному науковому та практичному семінарі "Крос- 
культурні та економічні аспекта розвитку евро інтеграційних процесів" (м. Кошице, 
Словаччина); участь к.е.н., доц. Степаненко Н.О. у 2017 році в Міжнародній науковій та 
практичній конференції "Scientific Research Priorities -  2017: theoretical and practical value" (м. 
Новий Сонч, Польща); участь к.е.н., доц. Литвиненко A.B. у 2017 р. Міжнародній науково- 
практичній конференції «Экономика. Менеджмент. Фундаментальные и прикладные 
исследования: проблемы и результаты» (м. Гданськ, Польща).

Виховна робота в ХНЕУ ім. С. Кузнеця, у якій беруть активну участь співробітники 
кафедри політичної економії, спрямована на формування соціально-активної освіченої 
молоді завдяки залученню студентів до участі в освітянських, наукових, громадських і 
культурних заходах.

Участь у громадсько-виховній роботі підвищує соціальну активність студентської 
молоді. У ХНЕУ ім. С. Кузнеця на сьогодні діють: первинна профспілкова організація 
студентів, міська громадська молодіжна організація, рада молодих учених, наукове 
товариство студентів, аспірантів, докторантів, молодіжний культурний центр, спортивний 
клуб, громадський центр зайнятості, медіа-центр, прес-центр, добровільне молодіжне 
об'єднання Шевченківського району "Правопорядок ХНЕУ ім. С. Кузнеця", "Спільнота 
студентів-інжеківців", дебатний студентський клуб, студентський театр Кузнеці . 
Налагоджено зв'язки з багатьма громадськими і державними організаціями міста, країни та 
міжнародними організаціями.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця є одним з піонерів розвитку студентського самоврядування в 
Україні. Члени молодіжної організації ХНЕУ ім. С. Кузнеця є координаторами 
Всеукраїнської ради зі студентського самоврядування в Харківському регіоні та 
неодноразово обирались студентськими мерами Харкова.

Загалом, можна зробити висновок, що викладачі кафедри політичної економії 
приймають плідну участь у  міжнародних наукових конференціях, семінарах тощо, які 
позитивно впливають на виховну роботу студентів.

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

У висновках експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо 
акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 0305 "Економіка та 
підприємництво" за напрямом підготовки 6.030501 "Економічна теорія" у Харківському 
національному економічному університеті (з 12.05.2008 по 14.05.2008) були висловлені 
наступні пропозиції: ____ ,

Голова комісії А. В. Шегда, д.е.н., професор
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1. Враховуючи значний науковий потенціал кафедри, збільшити кількість видань 
монографій, підручників і навчальних посібників.

2. Поширити практику використання у навчальному процесі дистанційних форм 
навчання.

Для усунення даних зауважень кафедрою політичної економії було здійснено наступні 
заходи:

1. Посилено роботу з підготовки підручників та навчальних посібників за
фаховими дисциплінами нормативної та варіативної частин навчального плану підготовки 
фахівців напряму підготовки 6.030501 "Економічна теорія". Впродовж 2013-2017 років 
кафедрою політичної економії було підготовлено та опубліковано наступні підручники, 
навчальні посібники та монографії:

1. Кліменко О.М. Соціальна економіка: навчальний посібник / О.М. Кліменко, 
М.А. Мащенко // X.: Вид. ХНЕУ, 2013. -  176 с.

2. Степаненко Н.О. Економіка добробуту: навч. посіб. для самост. вивчення 
дисципліни / Н.О. Степаненко, В.О. Степаненко. -  X. : Вид. ХНЕУ, 2013. -  156 с.

3. Мікроекономіка: навч.-практ. посіб. для самост. вивчення дисципліни;
рекоменд. МОН / О.С. Попов, В.І. Отенко, І.М. Колесніченко та ін.; за заг. ред. докт. екон. 
наук, доцента Попова О.С. -  X. : Вид. ХНЕУ, 2013. -  335 с.

4. Філатов В.М. Соціально-економічні засади мотивації управлінського
персоналу: монографія / В.М. Філатов, Т.С. Черкащина. -  Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2014. -  220 с.

5. Кліменко О.М. Інвайронментальна економіка: навчальний посібник
/ О.М. Кліменко, М.А. Мащенко. -  X.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. -  175 с.

6. Макроэкономика: учебное пособие для самостоятельного изучения
дисциплины для иностранных студентов всех направлений подготовки / E. Н. Клименко,
0 . Н. Крюкова, М. С. Бриль. -  X. : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. -  220 с.

7. Колесніченко І.М. Інституціональна економіка: навчальний посібник
/ 1. М. Колесніченко, А. В. Литвиненко; за заг. ред. канд. екон. наук, доцента
1. М. Колесніченко. -  X. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. -  236 с.

8. Філатов В. М. Основи економіки: навч. посіб. / В.М. Філатов,
Г.В. Островерхова. -  X. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. -1 1 1 с .

9. Мікроекономіка [Електронний ресурс] [Карти] : навч. посіб. / Попов О.С., 
Колесніченко І.М., Литвиненко A.B., Богуславський І.М., Островерхова Г.В.; консультант
В.М. Анохін; дизайн: Д.С. Мухіна, програмування: Д.С. Мухіна, Д.О. Романова, A.B. 
Карнаух, К.В. Остапенко, В.В. Братушкіна; Харківський національний економічний 
університет ім. С. Кузнеця. -  X. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. -  978-966-676-623-9. -  Режим 
доступу: http://library.hneu.edu.ua/topics_microeconomics.php - Загол. з титул, екрану. -  
мультимедійне інтерактивне електрон, вид. комбінованого використ. (412 Мб).

10. Попов О.Є. Стратегічне управління інноваційним розвитком корпоративного 
підприємства на основі логістичного підходу / О.Є. Попов, A.A. Пилипенко, І.П. Дзьбко,
О.М. Кудіна, Г.В. Островерхова. — X.: Видавництво ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. — 384 с.

2. Поширено практику використання у навчальному процесі дистанційних форм
навчання. Для забезпечення дистаційного навчання сайт персональних навчальних систем 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця (адреса: http://www.pns.hneu.edu.ua) було оновлено з переходом до 
нової версії програмної платформи Moodle. Значну увагу було приділено оновленню 
інтерфейсу та системи навігації.

Були підготовлені інтернет-сторінки за всіма дисциплінами, які викладаються в ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця, в системі MOODLE, а також бібліотечна сторінка кафедри політичної 
економії. Доступ до сторінок вільний, тому студенти мають можливість звернутися до будь- 
якої сторінки в разі потреби. Сторінки створено для денної та заочної форми окремо, а також 
для підготовчого відділення.

/!/)
Голова комісії______ А. В. Шегда, д.е.н., професор

http://library.hneu.edu.ua/topics_microeconomics.php
http://www.pns.hneu.edu.ua
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Для студентів-іноземців створено 14 інтернет-сторінок, 51 -  для денної форми, 23 -  
для заочної форми навчання. Сторінки складено на 3 мовах.

Рекомендації та зауваження контролюючих органів враховано та виконано в 
повному обсязі на дату акредитаційної експертизи.

12. Зауваження, що були зроблені під час попередньої експертизи поданих до 
МОН акредитаційних матеріалів.

Результати попередньої експертизи акредитаційних матеріалів, проведеної 
Акредитаційною комісією України мають наступні зауваження:

1. Перевірити передплату фахових періодичних видань на 2018 р.
Експертною комісією перевірено наявність передплачених 6 фахових переодичних 

видань на 2018 р.: «Актуальні проблеми економіки», «Економіка та держава», «Регіональна 
економіка», «Теорія і практика управління соціальними системами», «Україна: аспекти 
праці», «Фінанси України».

2. З’ясувати фахову відповідність викладача Івашура A.A. до дисциплін «Концепція 
сучасного природознавства», «Безпека життєдіяльності»; викладача Сасіної JI.O. до 
дисципліни «Психологія та педагогіка».

Експертна комісія перевірила фахову відповідність доцента кафедри 
природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності Івашури А. А. до 
дисципліни «Безпека життєдіяльності» (Івашура A.A. -  пройшов підвищення кваліфікації у 
ТОВ «Навчальний центр «Новатор», Європейські директиви в галузі охорони праці. Зміни 
СУОП при переході на ризик-орієнтований підхід», сертифікат від 06.11.2015 р. (з 06.05.2015 
р. по 06.11.2015 р.); фахова відповідність Івашури A.A. до дисципліни «Концепції сучасного 
природознавства» (в результаті технічної помилки не було зафіксовано, що Івашура A.A. -  
пройшов підвищення кваліфікації з 07.12.2016 р. по 31.05.2017 р. у відділі ЗДПО ХНЕУ ім.
С. Кузнеця за темою "Створення та просування навчально-освітнього сайту за дисципліною 
"Концепції сучасного природознавства" (свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 
02071211/000039-17).

Фахова відповідність викладача Сасіної JI.O. до дисципліни «Психологія та 
педагогіка» (Сасіна JI.O. -  доцент кафедри економічних та соціальних наук працювала на 
посаді завідувача кафедри соціології та психології управління у 2015 -  2017р., має 
навчально-методичні видання (2 навчальних посібника: «Основи психології та педагогіки», 
«Психологія та педагогіка») та 15 фахових статей за даним напрямком), Сасіна Л.О. 
проходила стажування у Харківському національному педагогічному університеті імені 
Ґ. С. Сковороди (Сертифікат від 03.10.2017 р.)

3. Відсутнє забезпечення викладачами дисциплін «Інвайронментальна економіка», 
«Інституціональна економіка», «Конфліктологія», «Етика бізнесу», «Риторика», 
«Геополітика», «Інформатика».

Експертною комісією перевірено наявність навчально-методичного забезпечення 
дисциплін «Інвайроментальна економіка», «Інституціональна економіка», «Конфліктологія», 
«Етика бізнесу», «Риторика», «Геополітика», «Інформатика». Встановлено, що інформація 
відносно такого забезпечення відповідає технологічним вимогам щодо навчально- 
методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (Додаток Д).

4. Відсутнє роз’яснення щодо наукової та професійної активності викладачів.
Експертна комісія перевірила інформацію щодо наукової та професійної активності

членів проектної групи за напрямом підготовки 6.030501 «Економічна теорія» та викладачів 
кафедри політичної економії. Встановлено, що наукова та професійна активність викладачів 
відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та 
Державним вимогам до акредитації (Додаток Ж).

Голова комісії ^  А. В. Шегда, д.е.н., професор
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5. У поданих акредитаційних матеріалах відсутній навчальний план, пояснювальна 
записка та освітня програма для спеціальностей 2015 р.

В ході перевірки експертною комісією встановлено наявність у ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
таких документів:

-  навчальний план підготовки бакалаврів за освітньою програмою спеціальності 051 
«Економіка», затверджений Наказом ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця від 28.03.2017 р. № 60 та 
пояснювальна записка до нього (Додаток 3);

-  освітньо-професійна програма"«Економічна теорія» галузі знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти, затверджена та введена в дію Наказом ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця 28.03.2017 р. 
№60 у відповідності до рішення Вченої ради університету від 06.03.2017 р. протокол № 6 
(Додаток 3).

6. Показники абсолютної та якісної успішності розраховані на кількість студентів, які 
виконували ККР, що не відповідають кількості студентів у групі. У табл. 4.6 акредитаційної 
справи відсутня інформація щодо строку дії угод про проходження практики.

Показники абсолютної та якісної успішності розраховані на кількість студентів, які 
виконували ККР не відповідають кількості студентів у групі, тому що студенти були відсутні 
за станом здоров’я (хвороба). Підтверджуючі документи перевірено.

Експертна комісія перевірила інформацію щодо строку дії угод про проходження 
практики та встановила, що договори перезаключено з 2017 р. по 2022 р.

7. Відсутня інформація щодо забезпеченості мультимедійним обладнанням 
(Постанова КМУ від 30.12.015 №, додаток 4.3, 13.2).

Експертною комісією встановлено, що на момент проведення акредитаційного 
самоаналізу у ХНЕУ ім. С. Кузнеця налічується 146 аудиторій, з яких 70 оснащені 
мультимедійним обладнанням. Таким чином, забезпеченість мультимедійним обладнанням 
для одночасного використання в навчальних аудиторіях становить 48 % (70/146*100 %), що 
відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог щодо кадрових, матеріально- 
технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти за напрямом підготовки 6.030501 «Економічна теорія» у ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця додається (зазначений показник має аналогічне значення).

Експертна комісія констатує, що всі зауваження та недоліки, виявлені при 
попередній експертизі акредитаційній справи, усунені.

На підставі поданих на акредитацію матеріалів проведеної акредитаційної експертизи 
підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030501 "Економічна теорія" галузі знань 0305 
"Економіка та підприємництво" експертна комісія дійшла висновку:

1. ХНЕУ ім. С. Кузнеця має досвід підготовки професіоналів з економічної теорії, що 
дозволяє здійснювати підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 6.030501 "Економічна 
теорія" на належному рівні.

2. Освітньо-професійна програма, навчальні плани відповідають встановленим вимогам і 
забезпечують державну гарантію якості освіти за вказаним напрямом підготовки.

3. Загальний професорсько-викладацький склад університету та якісний склад випускаючої 
кафедри політичної економії спроможні забезпечити належну підготовку майбутніх фахівців. На 
кафедрі ведеться активна науково-дослідна робота. Кафедру очолює доктор економічних наук, 
професор.

4. Наявність потужної матеріально-технічної бази, наявної видавничої бази, доступу до 
ресурсів мережі Інтернет, наукової бібліотеки, високий рівень навчально-методичного та

13. Підстави для акредитації. Показники діяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця та їх 
відповідність вимогам до акредитації

Голова комісії
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програмного забезпечення, використання сучасних інформаційних технологій у навчальному 
процесі сприяють широкій навчально-методичній підтримці студентів.

5. Якість підготовки фахівців відповідає державним вимогам, в університеті і на кафедрі 
політичної економії реалізуються комплексні заходи щодо забезпечення працевлаштування 
випускників.

Таблиці відповідності Державним вимогам до акредитації та ліцензійним умовам 
впровадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою КМУ №1187 
від 30.12.2015р., наведені в Додатках А і-Б.

Разом з тим, експертна комісія вважає за доцільне висловити пропозиції керівництву 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця та кафедрі політичної економії, які не впливають на загальне позитивне 
рішення, але дозволять поліпшити якість підготовки фахівців:

- збільшити презентації з навчальних дисциплін для іноземних студентів (англійською 
та французською мовами);

- активізувати підготовку електронних навчальних посібників;
- активізувати видавничу діяльність авторських навчальних посібників та підручників 

фахового спрямування.
На підставі вищевикладеного, аналізу фактичних показників діяльності 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця та вимог 
до акредитації експертна комісія МОН України прийшла до висновку про можливість 
акредитації напряму підготовки 6.030501 "Економічна теорія" першого (бакалаврського) 
рівня (спеціальність 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" за 
переліком, затвердженим Постановою КМУ від 29.04.2015 № 266 зі змінами 27.09.2016 
№674, 01.02.2017 №53) з ліцензованим обсягом 50 осіб за умови активізації рекламних 
заходів та довузівської підготовки.

Голова експертної комісії:
доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри 
економіки підприємства 
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка А. В. Шегда

Член експертної комісії:
доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри бізнес-економіки 
та адміністрування Сумського державного 
педагогічного університету імені A.C. Макаренка О. Ю. Кудріна

З висновками експертної комісії
і отримав примірник

Ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця //>?£
доктор економічних наук, профе»Ш J / В. С. Пономаренко
21 лютого 2018 року

Голова комісії А. В. Шегда, д.е.н., професор
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Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 

та Державним вимогам до акредитації 
напряму підготовки 6.030501 «Економічна теорія»

Додаток А

- Назва показника

Значення показників за 
першим бакалаврським) 

рівнем

Зн
ач

ен
ня

но
рм

ат
ив

у

Ф
ак

ти
чн

е
зн

ач
ен

ня

В
ід

хи
ле

нн
я

(+
/-)

1 2 3 4 5
1. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності за заявленою спеціальністю + + -
1.2. Заявлений ліцензований обсяг: 

- денна форма навчання 25 50 -

- заочна форма навчання
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, який входить до циклу загальної підготовки (% від 
кількості годин)

75 100 +25

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, який 
входить до загального циклу дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості годин) (за винятком 
військових навчальних дисциплін)

75 100 +25

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи 50 100 +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 України або монографій, до одного доктора 
наук або професора)

10 10 -

Голова комісії______ А. В. Шегда, д.е.н., професор



22

1 2 3 4 5
2.3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими 

ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин фахових дисциплін 
навчального плану спеціальності, які входять до 
професійного циклу (% від кількості годин)

75 100 +25

у тому числі які працюють у даному навчальному 
закладі за основним місцем роботи <=• 50 100 +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 України або монографій, до одного доктора наук 
або професора)

10 11,8 +1,8

2.4. Наявність кафедри з фундаментальної підготовки + + —

2.5. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, 
яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної 
спеціальності:

+ + -

доктор наук або професор + + _

кандидат наук, доцент - + _

3. Матеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, 

устаткуванням, необхідними для виконання навчальних 
програм (у % від потреби)

100 100 -

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від 
потреби) 70 100 +30

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів 12 21 +9
3.4. Наявність пунктів харчування + + _

3.5. Наявність спортивного залу + + -

3.6. Наявність стадіону або спортивного майданчика + + -

3.7. Наявність медичного пункту + + -

4. Навчально-методичне забезпечення
4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики 

фахівця (у т.ч. варіативної компоненти) + + -
4.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки 

фахівця (у т.ч. варіативної компоненти) + + -
4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в 

установленому порядку + + -
4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення для 

кожної навчальної дисципліни навчального; плану (% від 
потреби):
- навчальних і робочих навчальних програм дисциплін 100 100
- планів семінарських, практичних занять, завдань для 
лабораторних робіт 100 100 -
- методичних вказівок і тематик контрольних, курсових 
робіт (проектів) 100 100 -

Голова комісії_______А. В. Шегда, д.е.н., професор
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1 - 2 3 4 5
4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки 

знань з дисциплін соціально-гуманітарної, 
фундаментальної та фахової підготовки (% від потреби)

100 100 -

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (%) 100 100 _

4.7. Наявність методичних вказівок щодо виконання 
дипломних робіт (проектів), державних екзаменів + + -

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у 
т.ч. з використанням інформаційних технологій) (% від 
потреби)

100 100 -

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів + + -
5. Інформаційне забезпечення

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними 
посібниками, що містяться у власній бібліотеці (% від 
потреби)

100 100 -

5.27 Співвідношення посадкових місць у власних читальних 
залах до загальної чисельності студентів (% від потреби) 5 8,8 +3,8

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними 
виданнями 4 38 + 34

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернету 
як джерела інформації:
- наявність обладнаних лабораторій + +
- наявність каналів доступу + + _

6. Якісні характеристики підготовки фахівців
6.1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої 

освіти:
- виконання навчального плану за показниками: перелік 
навчальних дисциплін, години, форми контролю, % 100 100

- підвищення кваліфікації викладачів постійного складу за 
останні 5 років, % 100 100 -

- чисельність НПП, які обслуговують спеціальність, 
займаються удосконаленням навчально-методичного 
забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою 
підручників та навчальних посібників і працюють у 
навчальному закладі за основним місцем роботи, %

100 100 -

6.2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців), не менше:
6.2.1 Рівень знань студентів з гуманітарної та соціально- 

економічної підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, %

90 100 +10

- якісно виконані контрольні завдання (на «відмінно» і 
«добре»), % 50 60 +10

6.2.2 Рівень знань студентів з природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, %

90 100 100

- якісно виконані контрольні завдання (на «відмінно» і 
«добре»), % 50 57 +7

6.2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) підготовки: 
- успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10

- якісно виконані контрольні завдання (на «відмінно» і 
«добре»), % 50 62 +12

Голова комісії__ А. В. Шегда, д.е.н., професор
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1 2 3 4 5
6.3 Організація наукової роботи:

- наявність у струкіурі навчального закладу наукових 
підрозділів та результатів їх діяльності

+ + -

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

+ + -

Голова експертної комісії:
доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри 
економіки підприємства 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка А. В. Шегда

О. Ю. Кудріна

В. С. Пономаренко

Член експертної комісії:
доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри бізнес-економіки 
та адміністрування Сумського державного 
педагогічного університету імені A.C. Макаренка

З висновками експертної комісії ознайомлений
і отримав примірник

Ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця
доктор економічних наук,

21 лютого 2018 року

Голова комісії______ ‘ ■'— Р  А. В. Шегда, д.е.н., професор
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Порівняльна таблиця дотримання Харківським національним економічним 
університетом імені Семена Кузнеця 

технологічних вимог щодо кадрових, матеріально-технічного, 
навчально-методичного та інформаційного забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
за напрямом 6.030501 "Економічна теорія"

Додаток Б

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
Кадрове забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Наявність у закладі освіти підрозділу 
чи кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти

+ + -

2. Наявність у складі підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти, тимчасової 
робочої групи (проектної групи) 3 
науково-педагогічних працівників, на 
яку покладено відповідальність за 
підготовку здобувачів вищої освіти за 
певною спеціальністю

три особи, 
що мають 
науковий 
ступінь 
та/або вчене 
звання

Украшська Л.О, 
д.е.н, проф.. 
Мащенко М.

А., 
к.е.н., доц.. 
Степаненко 
Н.О., к.е.н., 

доц.. 
Юпменко О.М., 

к.е.н., доц..

-

3. Наявність у керівника проектної групи 
(гаранта освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або вченого 
звання за відповідною або спорідненою 
спеціальністю

+ Доктор наук, 
професор -

2) наукового ступеня та вченого звання 
за відповідною або спорідненою 
спеціальністю
3) стажу науково-педагогічної та/або 
наукової роботи не менш як 10 років (до 
6 вересня 2019 р. для початкового рівня з 
урахуванням стажу педагогічної роботи)

+ + -

4. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін науково-педагогічними 
(науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем роботи 
(мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин):
1) які мають науковий ступінь та/або 
вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для 
початкового рівня з урахуванням 
педагогічних працівників, які мають 
вищу категорію)

50 100 +50

Голова комісії______ А. В. Шегда, д.е.н., професор
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2) які мають науковий ступінь доктора 
наук або вчене звання професора

10
14,7 %

4 д.н., проф. +4,7%

3) які мають науковий ступінь доктора 
наук та вчене звання - - -

5. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін, що забезпечують формування 
професійних компетентностей, науково-' 
педагогічними (науковими) 
працівниками, які є визнаними 
професіоналами з досвідом роботи за 
фахом (мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин):
1) дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи за фахом
2) практичної роботи за фахом 10 12,3 +2,3
6: Проведення лекцій, практичних, 
семінарських та лабораторних занять, 
здійснення наукового керівництва 
курсовими, дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними дослідженнями 
науково-педагогічними (науковими) 
працівниками, рівень наукової та професійної 
активності кожного з яких засвідчується 
виконанням за останні п’ять років не менше 
трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток

підпункти 
1— 16 

пункту 5 
приміток

35 осіб, 
100% -

7. Наявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, яку 
очолює фахівець відповідної або 
спорідненої науково-педагогічної 
спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук та 
вченим званням
2) з науковим ступенем та вченим 
званням
3) з науковим ступенем або вченим 
званням

+ Доктор наук, 
професор -

В. Наявність трудових договорів 
(контрактів) з усіма науково- 
педагогічними працівниками та/або 
наказів про прийняття їх на роботу

+ + +

Матеріально-технічне забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Забезпеченість приміщеннями для 
іроведення навчальних занять та 
сонтрольних заходів (кв. метрів на одну 
кобу для фактичного контингенту 
;тудентів та заявленого обсягу з 
врахуванням навчання за змінами)

2,4 4,6 +2,2

Голова комісії_______А. В. Шегда, д.е.н., професор
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2. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного 
використання в навчальних аудиторіях 
(мінімальний відсоток кількості 
аудиторій)

ЗО 48 +18

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:
- бібліотеки, у тому числі читального 
залу

+ + -

- пунктів харчування + + -
- актового чи концертного залу + + -
- спортивного залу + + -
- стадіону та/або спортивних 
майданчиків

+ + -

- медичного пункту + + -
4. Забезпеченість здобувачів вищої 
освіти гуртожитком (мінімальний відсоток 
потреби)

70 100 +30

5. Забезпеченість комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідними для 
виконання навчальних планів

+ + -

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Наявність опису освітньої програми + + -
2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ + -

% Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального 
плану

+ + -

4. Наявність комплексу навчально- 
методичного забезпечення з кожної 
навчальної дисципліни навчального 
плану

+ + -

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм практик

+ + -

6. Забезпеченість студентів навчальними 
матеріалами з кожної навчальної 
дисципліни навчального плану

+ + -

7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів

+ + -

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Забезпеченість бібліотеки 
вітчизняними та закордонними фаховими 
періодичними виданнями відповідного 
або спорідненого профілю, в тому числі 
в електронному вигляді

не менш як 
чотири 

найменуван 
-ня

38 +34

2. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань англійською 
мовою відповідного або спорідненого 
профілю (допускається спільне користування 
базами кількома закладами освіти)

+ + -

Голова комісії А. В. Шегда, д.е.н., професор
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3. Наявність офіційного веб-сайту 
закладу освіти, на якому розміщена 
основна інформація про його діяльність 
(структура, ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) 
діяльність, навчальні та наукові 
структурні підрозділи та їх склад, ^  
перелік навчальних дисциплін, правила 
прийому, контактна інформація)

+ + -

4. Наявність електронного ресурсу 
закладу освіти, який містить навчально- 
методичні матеріали з навчальних 
дисциплін навчального плану, в тому 
числі в системі дистанційного навчання 
(мінімальний відсоток навчальних 
дисциплін)

50 70 +20

Голова експертної комісії:
доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри 
економіки підприємства 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка А. В. Шегда

Член експертної комісії:
доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри бізнес-економіки 
та адміністрування Сумського державного 
педагогічного університету імені A.C. Макаренка

З висновками експертної комісії ознайом, 
і отримав примірник

Ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця
доктор економічних наук, професі

21 лютого 2018 року

О. Ю. Кудріна

В. С. Пономаренко

Голова комісії f ^ _ A .  В. Шегда, д.е.н., професор



Порівняльна таблиця результатів виконання ККР при проведенні самоаналізу та акредитаційної експертизи студентами денної 
форми навчання підготовки бакалаврів напряму підготовки шифр 6.030501 «Економічна теорія» першого (бакалаврського) рівня

Додаток В

ю
к оо Одержали оцінки при акредитаційній експертизі Самоаналіз
03
О 2'н Виконували

Назва
ои ( Я

я
О ) ККР "5" "4" "3” "2" н о4

№ Ч С

з/п дисциплін Є
и о

X
3 О

'2
О

н
«
С и н с

О 3 ‘2с
СчЗ с в?
X ч

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб %

1 2 3 4 1 5 | 6 ! 7 1 8 І 9 1 10 1 11 | 12 1 13 І 14 1 15 1 16 1 17 І 18 ! 19

♦ 3 циклу загальної підготовки (гуманітарних та соціально-економічних дисциплін)
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(фундаментальних, при
3 циклу загальної підготовки
зодничо-наукових та загальноекономчних дисциплін)
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1
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3 циклу професійної підготовки

3
Економічний
розвиток
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Голова експертної комісії
доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри 
економіки підприємства 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка А. В. Шегда

Член експертної комісії
доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри бізнес-економіки 
та адміністрування Сумського державного 
педагогічного університету імені A.C. Макаренка

З висновками експертної комісії ознайомлений 
і отримав примірник:

Ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця
доктор економічних наук, професор

О. Ю. Кудріиа

В. С. Пономаренко

О



«ПОГОДЖЕНО»
Голова експертвдї комісії МОН України 

(A.B. Шегда)
"19" лютого 2018 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Ректор ХНЕУ імені Семена Кузнеця 

_______________ B.C. Пономаренко
19" лютого 2018 р.

ГРАФІК
проведення перевірки залишкових знань студентів 3 та 4 курсу напряму підготовки 6.030501 «Економічна теорія» 

у Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця

ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця

Дисципліна Курс Група Дата Кафедра
Ауди
торія

Викладач
Експерт МОН 

У країни
Початок
роботи

Міжнародних
економічних

відносин

Макроекономіка 4
6.06.01.

14.01
19.02.2018 Політичної економії

508
(1)

Бріль М.С. Кудріна О.Ю. 12.10

У країнська мова 4
6.06.01.

14.01
20.02.2018

Українознавства та 
мовної підготовки 

іноземних громодян

508
(1)

Дьолог О.С. Кудріна О.Ю. 13.45

Економічний
розвиток

3
6.06.01.

15.01
19.02.2018 Політичної економії

508
(1)

Черкащина Т.С. Кудріна О.Ю. 13.45

Завідувач кафедри політичної е: 

Член експертної комісії

НЕУ імені Семена Кузнеця 

(О.Ю. Кудріна)

(О.Є. Попов)


