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ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ 

Міністерства освіти і науки України 
за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи 

щодо підготовки магістрів зі спеціальності
8.18010013 ’’Управління проектами” 

галузі знань 1801 ’’Специфічні категорії” 
у Харківському національному економічному університеті

імені Семена Кузнеця

м. Харків 17 червня 2016 р.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1265л від 
06 червня 2016 року з метою проведення акредитаційної експертизи експертна 
комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

Голова комісії:
Бушуєв Сергій Дмитрович -  завідувач кафедри управління проектами 

Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор 
технічних наук, професор;

Член комісії:
Коломицева Олена Віталіївна -  завідувач кафедри економічної 

кібернетики і маркетингу Черкаського державного технологічного 
університету, доктор економічних наук, професор

у період з 15 по 17 червня 2016 р. включно, безпосередньо у навчальному 
закладі здійснювала первинну акредитаційну експертизу діяльності 
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, 
пов'язану з підготовкою фахівців освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю
8.18010013 "Управління проектами" галузі знань 1801 "Специфічні категорії".

Експертизу проведено у відповідності до вимог, передбачених 
акредитаційними умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, що 
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 року 
№ 847, Законами України "Про вищу освіту" (№ 1556-VII), "Про освіту" 
(№ 1060-ХІІ), Постановою Кабінету Міністрів України від 29.08,2003 року 
№ 1380 "Про ліцензування освітніх послуг", Постановою Кабінету Міністрів 
України від 30.12.2015 року № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти".

Навчальним закладом комісії представлені такі засновницькі документи:
- Статут Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця, 13 травня 2015р., затверджений МОН України 29.04.2016 p.;
- Витяг з єдиного Державного реєстру підприємств та організацій 

України (СДРПОУ) № 03.1-11/1915 від 19.05.2016 p.;
- Ліцензія на надання освітніх послуг Харківським національним 

економічним університетом імені Семена Кузнеця (АЕ № 636819 від 19.06.2015 р.) 
з додатками;
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- Сертифікат про акредитацію Харківського національного економічного 

університету за IV рівнем (РД-IV 2171877 від 08.07.2014 p.).

Всі копії документів в акредитаційній справі відповідають оригіналам, 
законодавчим і нормативним вимогам до них. Під час експертизи були 
враховані такі документи:

- матеріали щодо акредитації спеціальності 8.18010013 "Управління 
проектами";

- вибіркові первинні документи ХНЕУ ім. С. Кузнеця, що підтверджують 
загальні відомості про матеріально-технічну базу університету, кадрове, 
навчально-методичне та інформаційне забезпечення підготовки фахівців 
вказаної спеціальності.

У підсумку експертного оцінювання комісія констатує.

Голова експертної комісії



МАТЕРІАЛИ

акредитаційної експертизи зі спеціальності

8.18010013 "Управління проектами"

галузі знань 1801 "Специфічні категорії"

у Харківському національному економічному університеті
імені Семена Кузнеця
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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів 
зі спеціальності 8.18010013 "Управління проектами” 

галузі знань 1801 "Специфічні категорії” 
у Харківському національному економічному університеті

імені Семена Кузнеця

Відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року 
№ 978, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 1265л від 
06 червня 2016 року експертна комісія у складі:

Голова комісії:
Бушуєв Сергій Дмитрович -  завідувач кафедри управління проектами 

Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор 
технічних наук, професор;

Член комісії:
Коломицева Олена Віталіївна -  завідувач кафедри економічної 

кібернетики і маркетингу Черкаського державного технологічного 
університету, доктор економічних наук, професор

у період з 15 по 17 червня 2016 р. включно, безпосередньо у навчальному 
закладі у період з 15 по 17 червня 2016 р. включно, безпосередньо у 
навчальному закладі здійснювала первинну акредитаційну експертизу 
діяльності Харківського національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця, пов'язану з підготовкою фахівців освітнього ступеня "магістр" 
за спеціальністю 8.18010013 "Управління проектами" галузі знань 1801 
"Специфічні категорії".

Експертизу проведено у відповідності до вимог, передбачених 
акредитаційними умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, що 
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 року 
№ 847, Законами України "Про вищу освіту" (№ 1556-VII), "Про освіту" 
(№ 1060-ХІІ), Постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 року 
№ 1380 "Про ліцензування освітніх послуг", Постановою Кабінету Міністрів 
України від 30.12.2015 року № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти".

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

національним економічним університетом імені Семена Кузнеця до Державної 
освітньої установи "Навчально-методичний центр з питань якості освіти" у 
зв’язку з проведенням акредитаційної експертизи підготовки фахівців 
освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю 8.18010013 "Управління 
проектами";

2) підтвердження відповідності встановленим законодавством вимогам
щодо якісного складу кадрового забезпечення спе ’ і 8.18010013
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"Управління проектами", науково-методичного рівня та підвищення 
кваліфікації викладачів, забезпечення нормативних вимог до чисельності, рівня 
науково-дослідної діяльності випускової кафедри державного управління, 
публічного адміністрування та регіональної економіки ХНЕУ ім. С. Кузнеця;

3) виявлення повноти навчального та методичного забезпечення 
спеціальності, наявності навчальної документації та рівня забезпеченості 
літературними джерелами, використання комп’ютерних технологій;

4) підтвердження відповідності нормативам Міністерства освіти і науки 
України щодо матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 
спеціальності, яка акредитується.

У підсумку перевірки та оцінювання експертна комісія констатує таке.
•

1. Загальна характеристика навчального закладу і спеціальності

Харківський національний економічний університет імені Семена 
Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) -  правонаступник Харківського інженерно- 
економічного інституту -  був заснований 22 жовтня 1930 року на базі 
промислового факультету Харківського інституту народного господарства. 
Його відкриття було викликано швидким розвитком машинобудівної, 
металургійної, хімічної, гірничої та інших галузей промисловості України та 
республік колишнього СРСР і зростанням потреб в економічних кадрах для 
промислових підприємств.

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).

Ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця -  Пономаренко Володимир Степанович, доктор 
економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік 
Інженерної академії наук України, академік Академії економічних наук України, 
академік Міжнародної інженерної академії. У науковому світі він є відомим 
численними працями в напрямах стратегічного менеджменту підприємства, 
розвитку вищої школи, регіонального економічного розвитку, економіко- 
математичних методів і моделей та сучасних інформаційних технологій.

За період перебування ПономаренкаB.C. на посаді ректора відбулися 
етапні зрушення у діяльності університету в напрямах інтеграції науки та освіти, 
впровадження сучасних стандартів навчання, запровадження програм навчання з 
університетами країн ЄС, перебудови виховного процесу, інформатизації
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навчального процесу тощо. ХНЕУ ім. С. Кузнеця досяг прориву у створенні 
сучасної матеріально-технічної бази діяльності.

З 2012 р. Пономаренко В. С. -  єдиний представник від України у Раді 
експертів з оцінки проектів Університетської агенції франкофонії (УАФ). У 2012 р. 
ХНЕУ отримав грант на створення на базі університету одного із 32 центрів 
університетської успішності УАФ у країнах Центральної та Східної Європи.

Пономаренко В. С. є керівником робочої групи з розроблення "Стратегії 
соціально-економічного розвитку Харківської області на 2009 -  2020 pp." та 
головою секції "Теоретичні основи і практичні рекомендації з проблем 
економічного розвитку регіону" Північно-Східного наукового центру НАН 
України. Бере активну участь у науковій та громадській дискусії з проблеми 
реформування освітньої галузі України, є головою Науково-експертної ради при 
Державній інспекції навчальних закладів України, а також членом Атестаційної 
колегії МОН України. Ним були створені праці щодо концепції розвитку 
економічної освіти та вищої освітньої галузі України в цілому. У 2012 р. вийшла 
його монографія "Проблеми підготовки компетентних економістів та менеджерів 
в Україні", що перекладена російською та французькою мовами.

У 2000 -  2016 pp. суттєво оновлено кадровий склад викладачів; підвищена 
їх мотивація, створена інфраструктура забезпечення науково-дослідної роботи. 
Здійснюється підтримка становлення наукових шкіл у ключових для 
університету дослідницьких напрямах. Вчені ХНЕУ ім. С. Кузнеця задіяні в 
дослідницьких проектах зі створення перспективних стратегій розвитку 
Харківської області, у виконанні державних програм Кабінету Міністрів 
України та наукових проблем освіти в сучасних умовах.

У 2000 -  2016 рр. було введено в дію 2 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. Побудований та готується до здачі в експлуатацію ще один 
навчальний корпус.

У 2015/2016 н. р. у ХНЕУ ім. С. Кузнеця навчаються 8533 студенти, у 
тому числі 2028 іноземних громадян, яким надаються освітні послуги, пов’язані
з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, 
спеціаліста, магістра з 9 галузей знань (міжнародні відносини, журналістика та 
інформація, економіка та підприємництво, менеджмент і адміністрування, 
інформатика та обчислювальна техніка, видавничо-поліграфічна справа, сфера 
обслуговування, державне управління, специфічні категорії), 15 напрямів 
підготовки бакалаврів, 15 спеціальностей спеціалістів, 30 спеціальностей 
магістрів.

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад у 
кількості 706 осіб, з них 60 докторів і 447 кандидатів наук. Діють 7 факультетів, 
34 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 ХНЕУ
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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.

На базі наукової бібліотеки відкриті Центр інноваційних знань Світового 
банку і Інформаційний центр Європейського Союзу, Центр університетської 
успішності за сприяння Бюро Східної та Центральної Європи УАФ 
(м. Бухарест, Румунія).

Університет здійснює активну міжнародну діяльність на основі більш ніж 
80 підписаних угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та 
організаціями Європи і світу. В університеті діють спільні магістерські 
програми "Подвійного диплому". ХНЕУ ім. Є. Кузнеця є базою для проведення 
представницьких наукових та бізнес-форумів регіонального і національного 
значення з міжнародною участю.

Молодіжна організація ХНЕУ ім. С. Кузнеця традиційно займає 
лідируючі позиції в місті і країні. Молодіжний центр, створений в 2000 p., 
забезпечує умови для розвитку художньої творчості студентів. Заняття спортом 
ведуться по секційній системі, що сприяє розвитку студентського спорту. У 
регіоні відомі збірні університету по міні-футболу, настільному тенісу, 
волейболу.

Загальна характеристика Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця наведена в табл. 1.

У 2012 р. університет удостоєний 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 вузів" 
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", зокрема: став лауреатом І ступеня в Національному 
конкурсі "Видатні науково-практичні досягнення в освіті" в номінації 
"Електронний освітній ресурс" за розроблення та впровадження у навчальний 
процес університету сучасного комплексу персональних навчальних систем; став 
лауреатом конкурсу І ступеня в номінації "Інновації у створенні та функціонуванні 
інформаційно-освітнього середовища навчального закладу"; був нагороджений 
Дипломом за активне впровадження інноваційних технологій у процес навчання і 
виховання від Національної академії педагогічних наук України, Міністерства 
освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти.

Голова експертної комісії /[ j  } С.Д. Бушуєв



Таблиця 1
Загальна характеристика ХНЕУ ім. С. Кузнеця

8

№
Показник

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання
1 Рівень акредитації ВНЗ V
2 Ліцензований обсяг прийому студентів 

(осіб): 3830 3435
- бакалавр 1910 1565
- спеціаліст 250 1255
- магістр 1670 615

3 Кількість студентів на всіх курсах навчання разом 
(осіб): 8533

на денній формі навчання 5222
на заочній формі навчання 3311

4 Кількість навчальних груп (од.) 226 209
5 Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка

фахівців (од.),
разом: 30 15
у т. ч. за освітніми ступенями:
- бакалавра 15 13
- спеціаліста 5 15
- магістра 30 13

6 Кількість факультетів (відділень), разом 7
7 Кількість кафедр, разом, 34 34

з них випускових 24 24
8 Кількість співробітників (всього), 1344

в т. ч. науково-педагогічних, серед них: 706
докторів наук, професорів, осіб (%) 60 (8,5%)
кандидатів наук, доцентів, осіб (%) 447 (63,3%)
викладачів вищої категорії, осіб (%) -

9 Загальна /навчальна площа будівель (кв. м), 71344,12/11749,38
зних:
власні навчальні 11240,33
орендовані навчальні - 509,05

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

11 Кількість посадкових місць в читальних залах 486
12 Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів, у т. ч. 3 

виходом в Інтернет 640

Підготовка магістрів за спеціальністю 8.18010013 "Управління 
проектами" галузі знань 1801 "Специфічні категорії" здійснюється кафедрою 
державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, 
яка входить до складу факультету економіки і права ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Кафедру з 2010 року до теперішнього часу очолює Гавкалова Наталія 
Леонідівна, доктор економічних наук, професор. За період роботи в ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця Гавкаловою Н. Л. було видано біля 250 наукових та навчально- 
методичних праць, серед них 13 монографій (особисто та у співавторстві),

Голова експертної комісії f f  А / j Q  С.Д. Бушуєв
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4 навчальних посібника з грифом МОН України, 3 підручника, конспекти 
лекцій. Під її керівництвом захищено 9 кандидатських дисертацій. Під 
науковим керівництвом Гавкалової Н. JI. у межах бюджетної кафедральної теми 
"Управління регіональним розвитком: проблеми та перспективи", виконувалися 
наукові дослідження, результати яких використано при розробці Стратегії 
економічного та соціального розвитку Харківського регіону у Науково- 
дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України (2011-2012 p.); 
здійснено розробку Проекту стратегії розвитку м. Мерефи до 2025 року як 
складової Генерального плану м. Мерефи в межах госпдоговірної теми 
№ ЕУ396 (2014-2015 pp.); з’ясовано пріоритети формування та ефективного 
використання синтезованого капіталу регіону в розрізі фундаментального 
дослідження: "Розроблення методології соціально-економічного розвитку
регіону на підґрунті формування системного базису синтезованого капіталу та 
інформаційної інфраструктури".

Гавкалова Наталія Леонідівна нагороджена Почесними грамотами 
Дзержинської районної ради, Харківської обласної ради, Подякою голови 
Харківської обласної державної адміністрації, Золотим знаком Харківського 
національного економічного університету; вона є стипендіатом обласної 
іменної стипендії Харківської обласної державної адміністрації у номінації з 
економіки для видатних науковців (2015 p.).

Кафедра державного управління, публічного адміністрування та 
регіональної економіки налічує 18 фахівців, з них 16 (88,8 %) штатних 
співробітників та 2 (11,2 %) особи, які працюють на засадах зовнішнього 
сумісництва. Вчені ступені або звання мають 15 викладачів, або 83,3 % 
науково-педагогічного персоналу. У складі науково-педагогічного персоналу 
випускової кафедри: 2 доктора наук, професора, 13 кандидатів наук, з них 
доцентів -  8 осіб, 3 особи без вчених ступенів.

Висновок: Оригінали усіх засновницьких документів, матеріали 
акредитаційного аналізу за переліком, обсягом та повнотою відповідають 
державним вимогам щодо акредитації спеціальностей у вищих навчальних 
закладах.

Прийом на навчання за спеціальністю 8.18010013 "Управління 
проектами" в ХНЕУ ім. С. Кузнеця вперше розпочався у 2015 році. Відбір і 
прийом студентів на навчання здійснювався на конкурсній основі.

За результатами вступних іспитів до складу студентів за державним 
замовленням на денну форму навчання зараховано 5 осіб. На основі 
індивідуальних контрактів прийнято 9 осіб. Контингент студентів у 2015 році 
складав: 26 осіб, у т.ч. 14 студентів денної форми навчання та 12 студентів 
заочної форми навчання.

Показники подання заяв, конкурсу та набору студентів за спеціальністю
8.18010013 "Управління проектами" в ХНЕУ ім. С. Кузнеця свідчать про

2. Формування контингенту студентів

Голова експертної комісії
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затребуваність фахівців на ринку праці і високий рівень профорієнтаційної 
роботи кафедри і факультету. В табл. 2 наведені показники формування 
контингенту студентів за спеціальністю 8.18010013 "Управління проектами" 
освітнього ступеня "магістр".

Таблиця 2

Показники формування контингенту студентів 
за спеціальністю 8.18010013 "Управління проектами"

№ з/п Показник 2015 рік
1. Ліцензований обсяг підготовки: 

- денна форма навчання 25
- заочна форма навчання 25

2. Прийнято на навчання, всього (осіб)
- денна форма, 14
в т. ч. за держзамовленням 5
- заочна форма, 12
в т. ч. за держзамовленням -

- нагород жених медалями, або тих, що отримали диплом з відзнакою -

- таких, які пройшли довгострокову підготовку і профорієнтацію -

- зарахованих на пільгових умовах -

3. Подано заяв:
- за денною формою навчання 14
- за заочною формою навчання 12

4. Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення: 
- за денною формою навчання 2,8
- за заочною формою навчання -

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

Кафедра державного управління, публічного адміністрування та 
регіональної економіки ХНЕУ ім. С. Кузнеця приділяє багато уваги 
формуванню контингенту студентів спеціальності 8.18010013 "Управління 
проектами" освітнього ступеня "магістр".

Для отримання освітнього ступеня "магістр" зі спеціальності 8.18010013 
"Управління проектами" проводиться відповідний конкурс, брати участь в 
якому можуть як власні випускники, так і випускники вищих навчальних 
закладів, які мають ступінь бакалавра. Основу для формування контингенту 
магістрів складають випускники Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця, які отримали кваліфікацію "бакалавр". 
Зараховуються на навчання за спеціальністю 8.18010013 "Управління 
проектами" (денну та заочну форми) студенти, що успішно пройшли вступні 
випробування і конкурсний відбір.

Якісний склад студентів формується завдяки налагодженій 
профорієнтаційній роботі, яка постійно виконується викладачами кафедри 
державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки. 
Серед заходів, що проводяться кафедрою для залучення студентів до навчання 
в магістратурі є проведення днів спеціальності "Управління^ проектами", днів

Голова експертної комісії ґУ / , /  / С.Д. Бушуєв



и
відкритих дверей кафедри (в тому числі у рамках дня відкритих дверей 
університету та факультету), проведення профорієнтаційних бесід із 
студентами четвертого курсу та випускниками інших навчальних закладів, 
розміщення і оновлення відомостей про спеціальність та умови вступу для 
абітурієнтів на сайті кафедри та університету; розсилання листів та рекламно- 
інформаційних буклетів до інших навчальних закладів, виступи у засобах 
масової інформації, створення різноманітних засобів наочної агітації, 
спеціальної групи у соціальних мережах.

Підтримуються наукові та ділові стосунки з багатьма підприємствами, 
державними організаціями та установами з метою укладення угод про 
проходження практики та працевлаштування випускників.

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

В цілому наведені дані підтверджують, що сформовано високоякісний 
контингент студентів зі спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" та 
існує достатній потенціал для покращення досягнутого рівня в подальші роки.

Висновок: В Харківському національному економічному університеті 
імені Семена Кузнеця склалася цілісна система щодо формування 
контингенту студентів. Профорієнтаційна робота, її форми і методи в цілому 
забезпечують якісний відбір студентів до магістратури. Фактичний набір 
студентів зі спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" відповідає 
ліцензійному обсягу та вимогам чинного законодавства і проводиться без 
порушень.

Підготовку фахівців галузі знань 1801 "Специфічні категорії" 
спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" освітнього ступеня "магістр" 
регламентують наступні документи:

Галузевий стандарт вищої освіти України "Освітньо-професійна програма 
підготовки за спеціальністю специфічних категорій 8.000003 "Управління 
проектами", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
20.12.2004 р. № 953;

Стандарт вищої освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця "Освітньо-професійна 
програма (варіативна компонента) підготовки магістра галузі знань 1801 
"Специфічні категорії" спеціальності 8.18010013 "Управління проектами";

Стандарт вищої освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця "Освітньо-кваліфікаційна 
характеристика (варіативна компонента) магістра галузі знань 1801 
"Специфічні категорії" спеціальності 8.18010013 "Управління проектами";

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

засоби діагностики якості вищої освіти.

3. Зміст підготовки фахівців

Голова експертної комісії С.Д. Бушуєв
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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 управління проектами.

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

Підготовка магістрів спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" в 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснюється на базі освітнього ступеня "бакалавр" на 
основі вивчення дисциплін базової та вибіркової компоненти освітньо- 
професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010013 
"Управління проектами".

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 положенням про організацію 
навчального процесу у ХНЕУ ім. С. Кузнеця та інших нормативних документів.

Підготовка магістрів проводиться у повній відповідності до 
затвердженого переліку та норм часу з дисциплін, нормативною та варіативною 
компонентами навчального плану.

Висновок: Зміст підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010013 
"Управління проектами" у Харківському національному економічному 
університеті імені Семена Кузнеця відповідає акредитаційним вимогам, 
потребам ринку праці і регламентується необхідною документацією, 
затвердженою в установленому порядку відповідно до галузевого 
стандарту та інших нормативних актів законодавства України з питань 
освіти.

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

Організація навчального процесу кафедрою державного управління, 
публічного адміністрування та регіональної економіки ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
здійснюється на основі базових та варіативних компонент освітньо- 
кваліфікаційних характеристик (ВК ОКХ), освітньо-професійних програм (ВК 
01111) спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" та навчальних планів, 
що розроблені та затверджені згідно діючих норм та вимог Міністерства освіти 
і науки України.

Загальний обсяг навчального часу, визначеного на підготовку магістрів 
спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" -  90 кредитів. У цю кількість
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включено затрата часу на всі види і форми навчальної роботи: лекції, 
семінарські, практичні та лабораторні заняття, тренінги, індивідуально- 
консультаційна робота, самостійна робота студентів з навчальним матеріалом, 
контрольні заходи, практики, підготовка магістерської дипломної робота, 
державна атестація.

Розподіл часу на навчання під керівництвом викладача і самостійну роботу 
встановлює ХНЕУ ім. С. Кузнеця в межах тижневого розподілу навчального 
часу фахівців спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" (всіх форм 
навчання).

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

На цикл базових дисциплін підготовки магістрів денної форми навчання 
спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" виділяється 43,3 % (39 
кредитів), вибіркових -  22,2 % (20 кредитів) від усього бюджету часу на 
підготовку магістрів. Практична підготовка складає 17,8 % (16 кредитів) від 
усього бюджетного часу підготовки магістрів. На державну атестацію магістрів 
денної форми навчання виділяється 16,7 % (15 кредитів).

Комісія перевірила науково-методичне забезпечення навчального процесу, 
яке включає: навчальний план, навчальні програми з усіх базових і вибіркових 
дисциплін, програми науково-дослідної та переддипломної практик, навчальні 
посібники, підручники, наукову літературу, тренінги, тексти інноваційних 
лекцій, інструктивно-методичні матеріали до усіх видів занять, контрольні 
завдання, контрольні роботи з навчальних дисциплін, текстові та електронні 
варіанти тестів, тренувальних вправ, методичні матеріали з управління 
самостійною роботою студентів, виконання курсових і дипломних робіт.

Підготовка магістрів здійснюється за робочими навчальними планами, які 
розробляються на підставі навчального плану і кожного навчального року 
переглядаються та затверджуються ректором університету.

До кожної дисципліни навчального плану розроблено робочі навчальні 
програми, які орієнтовані з урахуванням сучасних умов ринку праці на фахівців 
з управління проектами.

Студенти освітнього ступеня "магістр" спеціальності 8.18010013 
"Управління проектами" повністю забезпечені навчально-методичними 
виданнями з усіх дисциплін навчального плану. Навчально-методичне 
забезпечення навчального процесу з кожної дисципліни зосереджено в 
навчально-методичному комплексі дисципліни (НМКД) у складі робочої 
програми, методичного забезпечення усіх видів занять. Таке зосередження 
методичного забезпечення є доцільним з позиції контролю стану викладання 
дисципліни, а також з точки зору накопичення і передачі методичного досвіду 
молодим викладачам.

Важливим здобутком ХНЕУ ім. С. Кузнеця є наявність власного 
видавництва, що дозволяє розширити можливості кафедри по видавництву 
навчальної літератури. Всі викладачі кафедри, що забезпечують підготовку 
фахівців спеціальності 8.18010013 "Управління проектами", працюють над

Голова експертної комісії С.Д. Бушуєв



14
виданням навчальних посібників, які охоплюють дисципліни навчального 
плану.

Важливим джерелом інформаційного забезпечення підготовки фахівців 
спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" є бібліотечний та 
кафедральний фонди, електронні курси з усіх дисциплін, розміщені на сайті 
персональних навчальних систем університету. В навчальному процесі 
використовуються прикладні комп’ютерні програми (графічні та текстові 
редактори), електронні мультимедійні інтерактивні підручники (посібники), 
мультимедійні засоби.

Комп’ютерна мережа підключена до Internet, працює мережа Wi-Fi. 
Викладачами кафедри державного управління, публічного адміністрування та 
регіональної економіки лекції та практичні заняття переважно проводяться в 
формі мультимедійних презентацій з використанням відповідного обладнання.

Методична робота кафедри державного управління, публічного 
адміністрування та регіональної економіки здійснюється у співробітництві з 
науково-методичною радою факультету та методичним відділом ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця. Планування методичної роботи носить перспективний характер. 
Основні напрямки науково-методичної роботи на поточний рік і перспективу 
обговорюються і затверджуються на засіданні кафедри.

Для забезпечення підготовки студентами дипломних робіт на кафедрі 
державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки 
підготовлено перелік тем дипломних робіт для магістрів та розроблені 
методичні рекомендації щодо їх виконання.

Практична підготовка студентів є невід'ємною та важливою складовою 
навчально-виховного процесу, основне завдання якої -  забезпечення студентів 
знаннями з фахових дисциплін та формування професійних якостей.

Кафедрою державного управління, публічного адміністрування та 
регіональної економіки організовується проведення таких видів практик для 
освітньо-професійного рівня "магістр": комплексний тренінг, науково-дослідна 
практика, переддипломна практика.

Програми практик складено у відповідності до вимог ОПП та містять 
критерії оцінювання виконання завдань практики за видами діяльності 
студентів, що відповідають ECTS. Для покращення якості виконання 
студентами завдань практики викладачами кафедри створене відповідне 
навчально-методичне забезпечення.

Оцінювання знань і вмінь студентів в ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснюється 
відповідно до Положення "Про порядок оцінювання результатів навчання 
студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою", яке визначає 
єдині підходи до використання накопичувальної бально-рейтингової системи 
(НБРС) для всіх структурних підрозділів (кафедри, факультети, відділи), 
напрямів та спеціальностей, освітніх ступенів підготовки студентів.

Накопичувальна бально-рейтингова система є основним елементом 
управління навчальним процесом і призначена для регулярного оцінювання 
якості його результатів. Основною метою введення НБРС є комплексна оцінка
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результатів навчальної діяльності студентів при засвоєнні усіх освітньо- 
професійних програм, що реалізуються в ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

З метою оцінювання знань, вмінь та компетентностей для кожної навчальної 
дисципліни розроблено "Технологічну карту накопичувальних рейтингових балів 
з навчальної дисципліни" та "Рейтинг-план дисципліни" (граничні значення балів 
сформованості компетентностей), які містять інформацію про кількість змістових 
модулів, зміст, форми проведення поточного і підсумкового контролю та критерії 
їх оцінювання, що дозволяє врахувати особливості підготовки за окремою 
дисципліною.

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 
комфортності, що дозволяє займатись науковими дослідженнями та розробкою 
методичних рекомендацій в галузі управління проектами.

Кількість користувачів за єдиним читацьким квитком складає понад 
10 500, загальний книжковий фонд складає понад 830 тис. примірників.

Пошук потрібної літератури здійснюється в автоматичному режимі. 
Доступ до електронної бази даних бібліотеки є у всіх читальних залах 
бібліотеки, а також з комп’ютерів кафедр і гуртожитків університету в 
локальній мережі установи. В електронному каталозі можна отримати 
інформацію про всі сфери бібліографічного опису документа, крім того, про 
місце його зберігання, наявність примірників у книгосховищі та виданих 
користувачам.

У бібліотеці працює система інформаційно-правового забезпечення "Ліга- 
Закон". Оновлення системи проводиться щодня через Інтернет. У всіх 
читальних залах бібліотеки відкрито доступ читачам до Інтернету. З вересня 
2008 р. ведеться робота зі створення бази електронних повнотекстових 
документів, у вересні 2009 р. було відкрито доступ до локальної мережі 
університету для користувачів. Електронна бібліотека включає електронні 
аналоги друкованих видань, виданих в університеті.

Електронний каталог фонду бібліотеки містить 160 000 записів. 
Інформація про бібліотеку знаходиться на сайті університету.

У бібліотеці відкрито доступ до повнотекстової бази даних 
POLPRED.com.

У читальних залах бібліотеки користувачі мають змогу скористатися 
вільним доступом до мережі Інтернет на базі технологій Wi-Fi. Відкрито доступ 
до електронних наукових публікацій у системі URAN. Створено посилання на 
сайті бібліотеки до ресурсів наукової бібліотеки ім. Вернадського "Електронні 
наукові фахові видання".

Створено електронний науковий архів на основі програм Dspace. З 2012 р. 
працює Репозитарій відкритого доступу ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Електронний
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масив документів у науковому архіві постійно зростає, поповнюється роботами 
вчених університету.

Бібліотека має широкі міжнародні зв’язки та статус регіонального 
інформаційного центру. На базі бібліотеки ХНЕУ працює два інформаційні 
центри: Центр інноваційних знань Світового банку в Україні (з 2007 р.) та 
інформаційний центр Європейського союзу (з 2009 p.).

Висновок: Стан організаційного і навчально-методичного
забезпечення навчального процесу освітнього ступеня "магістр"
спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" відповідає
нормативним вимогам. Експертна комісія рекомендує активізувати роботу 
з підготовки електронних мультимедійних підручників з фахових
дисциплін.
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5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Підготовку магістрів зі спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" 
забезпечують 13 провідних фахівців кафедр ХНЕУ ім. Є. Кузнеця, з яких 92,3 % 
працюють на постійній основі у ХНЕУ ім. С. Кузнеця., а 7,7 % -  за 
сумісництвом. Вчені ступені або звання мають 13 осіб, або 100 % науково- 
педагогічних працівників. У складі науково-педагогічного персоналу:
5 докторів наук, професорів; 4 кандидата наук, доцента; 4 кандидата наук, 
викладача. Всі викладачі за своїм рівнем підготовки відповідають займаним 
посадам. Такий науково-педагогічний склад забезпечує 100% викладання 
лекційних годин особами, що мають науковий ступінь і вчене звання.

Кафедра державного управління, публічного адміністрування та 
регіональної економіки є випусковою зі спеціальності 8.18010013 "Управління 
проектами". Кафедру очолює Гавкалова Н. JL, доктор економічних наук, 
професор.

На кафедрі державного управління, публічного адміністрування та 
регіональної економіки працюють 18 фахівців, з них 16 (88,8 %) штатних 
співробітників та 2 (11,2 %) особи, які працюють на засадах зовнішнього 
сумісництва. Вчені ступені або звання мають 15 викладачів, або 83,3 % 
науково-педагогічного персоналу. У складі науково-педагогічного персоналу 
випускової кафедри: 2 доктора наук, професора, 13 кандидатів наук, з них 
доцентів -  8 осіб, 3 особи без вчених ступенів. Усі викладачі за своїм рівнем 
підготовки відповідають займаним посадам.

Із загального складу науково-педагогічних працівників викладання 
лекційних дисциплін зі спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" 
забезпечують 7 викладачів. 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 економічних наук, які також
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забезпечують кваліфіковане керівництво переддипломною практикою та 
дипломними роботами (проектами).

Таким чином, професорсько-викладацький склад випускової кафедри, що 
забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю 8.18010013 "Управління 
проектами", має високу кваліфікацію і відповідає вимогам провадження 
освітньої діяльності за освітнім ступенем "магістр".

Висновок: Кадрове забезпечення навчального процесу підготовки 
магістрів за спеціальністю 8.18010013 "Управління проектами" у 
Харківському національному економічному університеті імені Семена 
Кузнеця відповідає державним вимогам щодо акредитації. Разом з тим, 
експертна комісія рекомендує зміцнити кадровий потенціал кафедри 
державного управління, публічного адміністрування та регіональної 
економіки шляхом підвищення кваліфікації та захисту кандидатських та 
докторських робіт за спеціальністю 05.13.22 -  "Управління проектами і 
програмами".

Харківський національний економічний університет імені Семена 
Кузнеця розташований у центрі м. Харкова, де компактно розміщені шість 
навчальних корпусів, господарчі споруди, фізкультурно-оздоровчий комплекс 
та науково-бібліотечний корпус. Побудований та готується до здачі в 
експлуатацію ще один навчальний корпус. Університет має сім гуртожитків. 
Загальна площа приміщень становить 71344,12 м2, з яких навчальна -  11749,38 м2. 
Таким чином, питома навчальна площа складає 3,93 м на одного студента, що 
відповідає нормі.

Перевірка комісією свідчить, що навчальний процес забезпечений усім 
необхідним обладнанням, устаткуванням, приладами. Усі види занять, що 
передбачені навчальними планами, 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 вимогам пожежного та 
санітарного нагляду та систематично перевіряється відповідними службами.

В цілому експлуатація та утримання будівель, споруд, приміщень 
університету здійснюються відповідно до державних стандартів, системи 
безпеки праці, правил і норм техніки безпеки і протипожежної безпеки.

Друкарська база університету (видавництво ХНЕУ ім. С. Кузнеця) 
спроможна за своєю потужністю задовольнити потреби університету у виданні 
навчальної продукції.

Запити навчального процесу в автоматизованому обслуговуванні 
забезпечує інформаційно-керуюча система (підсистеми "Поточний контроль", 
"Сесія", "Бібліотека", "Навчальний відділ", "Кадри" тош

6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Голова експертної комісії
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Бібліотека університету нараховує понад 830 тис. томів. Загальна площа • • •  • 2 * * * бібліотеки і читальних залів складає 2040,2 м . Наразі бібліотека продовжує

комплектування фонду шляхом співробітництва з видавництвами України і
зарубіжжя.

У цілому матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного 
процесу відповідає сучасним вимогам.

Парк обчислювальної техніки у ХНЕУ ім. С Кузнеця складає 640 одиниці 
і на 95% укомплектований сучасними машинами, які розташовані у дисплейних 
класах. Середня кількість студентів, що припадає на один ПК (9 осіб) 
відповідає сучасним вимогам. Усі кафедри університету обладнані сучасними 
ПК. У середньому на одного студента в день за період навчання припадає 4,8 
години роботи на ПК.

Приміщення кафедри державного управління, публічного адміністрування 
та регіональної економіки розташовані на четвертому поверсі п’ятиповерхового_ л
цегельного корпусу. Площа кімнат кафедри складає 80 м , у тому числі аудиторії 
401 та 402 (перший корпус). На кафедрі достатньо площі для працюючих 
співробітників.

Як засвідчує перевірка, всі види занять, що передбачені навчальними 
планами, забезпечені необхідними навчальними площами, технічними засобами 
у відповідності до вимог робочих навчальних програм. При організації фахової 
підготовки магістрів використовується комп'ютерна техніка із застосуванням, 
як стандартного програмного забезпечення, так й спеціалізованих пакетів. 
Студенти використовують ПК не тільки для виконання лабораторних занять, 
але й для виконання тестових завдань та програм перевірки знань. Студенти 
освітнього ступеня "магістр" спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" 
мають можливість користуватися сучасною комп'ютерною технікою у 
комп'ютерних класах ХНЕУ ім. С. Кузнеця, де встановлені 640 комп'ютерів, а 
також у комп'ютерних класах гуртожитку. Загальна кількість ПК -  1420. 
Балансова вартість встановленого обладнання з розрахунку на одного студента 
має тенденцію до зростання.

Слід відзначити, що кафедрі державного управління, публічного 
адміністрування та регіональної економіки надається технічна база університету 
для забезпечення підготовки до інших дисциплін навчального плану, зокрема, 
мультимедійне обладнання для проведення лекційних занять, комп’ютерні 
лабораторії для виконання практичних завдань тощо.

Таким чином, університет достатньо забезпечений комп’ютерною технікою 
для підготовки фахівців за спеціальністю 8.18010013 "Управління проектами".

Виховна робота забезпечена відповідною інфраструктурою: обладнана 
сучасною апаратурою актова зала дозволяє проводити міжнародні конференції, 
студентські конкурси, свята, урочисті заходи; фізкультурно-оздоровчий 
комплекс, спортивні зали, спортивні майданчики, надають можливість 
студентам і викладачам університету активно займатися різноманітними 
видами спорту. У кожному із 7 гуртожитків обладнано спортивні приміщення.

У ХНЕУ ім. С. Кузнеця працює їдальня, у кожному навчальному корпусі 
є буфет. Медичне обслуговування студентів здійснює медичнцй пункт.

Голова експертної комісії / / І / f / С.Д. Бушуєв
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Висновок: Як засвідчують результати перевірки, у Харківському 

національному економічному університеті імені Семена Кузнеця у 
достатній кількості наявні навчальні приміщення, стан яких відповідає 
вимогам до санітарно-гігієнічних умов праці, що підтверджує можливість 
підготовки фахівців за спеціальністю 8.18010013 "Управління проектами".

Перевірка комісією свідчить, що результати останньої перед 
акредитацією сесії показали достатню теоретичну і практичну підготовку 
магістрів спеціальності 8.18010013 "Управління проектами".

Екзамени проводилися у письмовій формі за екзаменаційними білетами з 
базових дисциплін: "Планування і виконання проектних дій", "Господарське 
право", "Фінансовий менеджмент в управлінні проектами", "Іноземна мова".

Екзаменаційні білети складалися із завдань різного ступеня складності, 
які перевіряють рівень оволодіння студентами теоретичними знаннями та 
професійними компетентностями в сфері управління проектами, виходячи з 
особливостей тих питань, що розглядаються в межах кожної навчальної 
дисципліни.

Показники абсолютної успішності студентів спеціальності 8.18010013 
"Управління проектами" знаходиться на рівні 100%, показники якісної 
успішності -  від 58% до 75%. Загальна якість виконання завдань з дисциплін 
складає 65%.

Такі результати засвідчують достатній рівень засвоєння студентами 
навчального матеріалу, що формує відповідні професійні компетентності 
майбутніх фахівців у сфері управління проектами.

Контрольне оцінювання залишкових знань для самоаналізу якості 
підготовки фахівців проведено за результатами виконання студентами 
комплексних контрольних робіт (ККР). Завдання ККР складені згідно вимог до 
змісту та порядку розроблення пакетів ККР. Критерії оцінки враховують 
повноту і правильність виконання завдань.

При цьому студенти виконували ККР з таких навчальних дисциплін: 
"Планування і виконання проектних дій", "Господарське право", "Фінансовий 
менеджмент в управлінні проектами", "Іноземна мова". Вибір саме цих 
дисциплін для перевірки знань студентів обумовлений тим, що їх вивчення 
закінчено в попередньому навчальному семестрі.

Пакет матеріалів з ККР є повним і включає: програму навчальної 
дисципліни; комплексні контрольні роботи з дисципліни; критерії оцінювання 
виконання завдань комплексної контрольної роботи; рецензію на комплексну 
контрольну роботу; перелік довідкової літератури, використання якої 
дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи. При цьому 
критерії оцінки виконання завдань ККР містять відповідність отриманих балів 
оцінкам за національною та 100-бальною шкалою.

7. Якість підготовки і використання випускників

Голова експертної комісії
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ККР з кожної дисципліни включає по 30 варіантів завдань, виконання 

яких дозволило виявити інтегровані знання програмного матеріалу. У 
виконанні ККР брали участь 100 % спискового складу групи магістрів.

За результатами самоаналізу загальна якість виконання завдань з 
дисциплін складає 63 %. Показники абсолютної успішності складають 100 %, 
що засвідчує високий рівень усвідомлення набутих студентами знань.

За результатами виконання ККР абсолютна успішність склала 100 %, а 
якісний показник -  63 %. Порівняння результатів виконання ККР студентами 
спеціальності 8.18010013 "Управління проектами", під час самоаналізу і 
акредитаційної експертизи наведено у додатку. В цілому відхилення 
абсолютної успішності і якісних показників знаходяться в межах встановлених 
нормативів. Аналіз результатів засвідчує якісний рівень професійної підготовки 
студентів.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця тісно співпрацює з потенційними роботодавцями, 
зокрема для випускників спеціальності 8.18010013 "Управління проектами".

Особливістю роботи університету та кафедри державного управління, 
публічного адміністрування та регіональної економіки є проведення постійних 
анкетувань роботодавців щодо якості навчальних планів підготовки магістрів та 
визначення тих компетентностей, якими має володіти майбутній магістр з 
управління проектами для його подальшої роботи на підприємствах 
(організаціях, установах). Результатами анкетування є корегування навчальних 
планів кожен рік з урахуванням наведених пропозицій.

З 2011 р. у 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, з підприємствами та установами незалежно від 
форми 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 бере участь близько 40 компаній.

Потенційними роботодавцями майбутніх випускників спеціальності
8.18010013 "Управління проектами" є підприємства, організації та установи 
всіх форм власності і напрямів діяльності.

Висновок: Результати екзаменаційної сесії та вибіркове порівняльне 
оцінювання виконання студентами комплексних контрольних робіт з 
навчальних дисциплін дозволяють зробити висновок, що рівень 
підготовки фахівців освітнього ступеня "магістр” за спеціальністю
8.18010013 "Управління проектами" знаходиться на достатньому рівні і 
відповідає вимогам щодо акредитації.

Голова експертної комісії



21
8. Характеристика наукової діяльності та роботи аспірантури й

докторантури

На випусковій кафедрі державного управління, публічного адміністрування 
та регіональної економіки наукова робота здійснюється відповідно до вимог 
підготовки і перепідготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Вона є 
основою навчального процесу та відповідає якісно новому теоретичному і 
практичному забезпеченню підготовки фахівців освітнього ступеня "магістр" за 
спеціальністю 8.18010013 "Управління проектами".

Науково-дослідна діяльність кафедри державного управління, публічного 
адміністрування та регіональної економіки спрямована на дослідження 
актуальних проблем реформування державної служби, формування економіки 
регіонів України та регіональної економічної політики, розробку науково- 
методичних основ управління проектами на макро-, мезо- та мікрорівнях, 
вирішення найскладніших проблем регіональних органів влади на основі 
застосуванням проектного підходу щодо їх діяльності.

Пріоритетними напрямами наукових досліджень кафедри є: методологічні 
засади реформування публічного управління в Україні; наукові засади управління 
соціально-економічним розвитком регіонів України; сучасні соціально-економічні 
проблеми розвитку регіонів України та шляхи їх вирішення; сучасні технології 
управління організаційними трансформаціями в регіонах країни; синтезований 
капітал в умовах модернізації та його капіталізація; удосконалення кадрової 
політики в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; 
застосування проектного підходу як основи забезпечення соціально-економічної 
ефективності кадрового менеджменту сучасних підприємств (організацій); 
використання інтегрального потенціалу транскордонного співробітництва на 
основі реалізації проектної діяльності у прикордонних територіях; дослідження 
проблем управління проектами в діяльності публічних установ.

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

бюджетна кафедральна тема "Управління регіональним розвитком: 
проблеми та перспективи" (науковий керівник -  д.е.н., проф. Гавкалова Н. Л.), 
за результатами досліджень якої видано у 2011 році підручник "Регіональна 
економіка" (автор Гавкалова Н. Л. -  у співавторстві) з грифом МОН України 
(лист № 14/18-Г-39.1 від 09.01.2009 p.), а у 2013 році -  монографію "Управління 
регіональним розвитком: проблеми та перспективи" (автор Гавкалова Н. Л. -  у 
співавторстві). Результати наукових досліджень зазначеної бюджетної 
кафедральної теми використано при розробці проекту Стратегії економічного 
та соціального розвитку Харківського регіону у Науково-дослідному центрі 
індустріальних проблем розвитку НАН України (довідка № 5 /244 від 
24.05.2013 p.);

бюджетна кафедральна тема "Теоретичні та методологічні засади 
управління трансформаційними процесами в соціально-економічних системах" 
(науковий керівник -  д.е.н., проф. Гавкалова Н. Л., к.е.н., доцент Гордієнко Л. Ю.), 
за результатами досліджень якої видано у 2012 році монографію "Теоретичні
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засади та організаційні механізми реформування державної служби в Україні" 
(автор ГавкаловаН. Л. — у співавторстві), розділ "Банк методів і моделей 
підтримки трансформаційно-управлінських рішень у соціально-економічних 
системах" монографії "Моделирование социально-экономических систем: теория 
и практика" (автор Кизим М. О. -  у співавторстві), розділ "Институциональные 
аспекты управления трансформационными процессами в социально- 
экономических системах" монографії "Постсоветский институционализм: десять 
лет спустя" (автор Гордієнко Л. Ю. -  у співавторстві);

госпдоговірна тема "Ефективне управління: екологічний аспект" (ХНЕУ/N- 
365/Юр) для замовника ТОВ "Акватек-Україна", за результатами якої розроблено 
проект впровадження локальних очисних систем на автозаправочних станціях та 
запропоновано основні етапи його реалізації й методи оцінки його ефективності;

госпдоговірна тема "Еколого-економічний та фінансовий моніторинг 
діяльності організацій у регіоні" (ЕУ№574) для замовника ТОВ "Акватек- 
Україна". У результаті зазначеної госпдоговірної теми здійснено розробку 
науково-методичних рекомендацій та наведено рекомендації з підвищення 
ефективності управління за рахунок еколого-економічного та фінансового 
забезпечення діяльності організації ТОВ "АКВАТЕК-УКРАЇНА" у межах 
еколого-економічного та фінансового забезпечення діяльності підприємства за 
рахунок впровадження інноваційних управлінських технологій;

госпдоговірна тема "Проект стратегії розвитку м. Мерефа до 2025 року", як 
складової Генерального плану м. Мерефа" (ЕУ 350-1) для замовника 
Мереф’янська міська рада. У результаті зазначеної госпдоговірної теми здійснено 
соціально-економічну оцінку і SWOT-аналіз м. Мерефа, а також проведено 
розробку комплексу стратегій розвитку м. Мерефа до 2025 року із формуванням 
комплексу індикаторів оцінки ефективності впровадження Стратегії розвитку м. 
Мерефа. За результатами досліджень госпдоговірної теми подано до друку у 2015 
році навчальний посібник "Вступ до публічного адміністрування" (автор 
Гавкалова Н. Л. -  у співавторстві викладачів кафедри), а також видано у 2016 році 
навчальний посібник "Публічне врядування" (автор Гордієнко Л. Ю. -  у 
співавторстві);

фундаментальна тема "Розроблення методології соціально-економічного 
розвитку регіону на підґрунті формування системного базису синтезованого 
капіталу та інформаційної інфраструктури" (№52/2015-2017). На першому етапі 
"Розроблення науково-теоретичних засад соціально-економічного розвитку 
регіону при створенні системного базису синтезованого капіталу" (2015 р.) 
зазначеної теми розроблено концепцію формування та ефективного використання 
синтезованого капіталу підприємств регіону для забезпечення соціально- 
економічного розвитку, а також удосконалено процедуру вибору сценаріїв 
визначення впливу чинників на формування та ефективне використання 
синтезованого капіталу, яка відрізняється від існуючих застосуванням методу 
когнітивного моделювання та враховує взаємовплив чинників різного рівня;

госпдоговірна тема "Проектно-орієнтований підхід як основа забезпечення 
ефективності менеджменту персоналу в організації" (ЕУ № 93 від 11.02.2016 р.) 
для замовника ТОВ "Аудиторська фірма "Ревізор". У результаті зазначеної
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госпдоговірної теми передбачено розробку та впровадження проектно- 
орієнтованого підходу як основи забезпечення ефективності менеджменту 
персоналу в організації.

Практичні та теоретичні результати проведеної науково-дослідної роботи на 
кафедрі державного управління, публічного адміністрування та регіональної 
економіки відображені в монографіях, підручниках і 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 37 монографій, 112 наукових статей, 196 тез доповідей.

Найбільш значними серед наукових видань кафедри є наступні праці: 
"Соціально-економічні аспекти ефективності кадрового менеджменту" (автори
-  Гавкалова Н. JL, Кайнова Т. В.), "Управління ефективністю менеджменту 
персоналу" (автори -  Гавкалова Н. JL, Власенко Т. А.), "Социально- 
экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики" 
(автор Кизим М. О. -  у співавторстві), "Неравномерность регионального 
развития в Украине: теоретические основы, инструментарий диагностики, 
тенденции" (автор Кизим М. О. -  у співавторстві), "Основи сталого розвитку 
Харківської області до 2020 року" (автор Кизим М. О. -  у співавторстві), 
"Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області до 2015 року" 
(автор Кизим М. О. -  у співавторстві), "Управління організаційними 
трансформаціями: теоретико-методологічні засади та управлінський
інструментарій" (автор Гордієнко JI. Ю. -  у співавторстві), "Теоретичні засади 
та організаційні механізми реформування державної служби в Україні" (автор 
Гавкалова Н. JL -  у співавторстві), "Управління витратами на персонал -  основа 
ефективності менеджменту персоналу" (автори -  Гавкалова Н. JL, Криворучко 
А. С.), "Моделирование социально-экономических систем: теория и практика" 
(автори Кизим М. О., Гордієнко JI. Ю. -  у співавторстві), "Особливості 
управління інтелектуальною власністю в умовах економіки знань" (автори -  
Гавкалова Н. JL, Чистякова А. В.), "Управління регіональним розвитком: 
проблеми та перспективи" (автор Гавкалова Н. JI. -  у співавторстві); "Сучасна 
економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку" (автор Гавкалова Н. 
JI. — у співавторстві), "Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства" 
(автор Кизим М. О. -  у співавторстві), "Забезпечення регіонального розвитку 
екологічного суспільства засобом створення системного базису синтезованого 
капіталу" (автор Гавкалова Н. JI. -  у співавторстві).

На кафедрі функціонує наукова школа "Сталий розвиток України та її 
регіонів: теорія, методологія, практика" д.е.н., професора Кизима М. О., члена- 
кореспондента Національної академії наук України, Заслуженого економіста 
України, директора Науково-дослідного центру індустріальних проблем 
розвитку Національної академії наук України. Загальна кількість підготовлених 
докторів та кандидатів наук у рамках цієї наукової школи складає: 5 -  докторів 
наук та 25 -  кандидатів наук.

На кафедрі щорічно, починаючи з 2009 року, проводиться науково- 
практична конференція "Регіональна політика: напрями її реалізації в Україні"



за участю студентів, аспірантів і молодих учених, а з 2011 року -  також і 
науково-практична конференція "Державне управління та державна служба". 
Крім того, кафедра брала активну участь у підготовці і проведенні міжнародних 
науково-практичних конференцій "Соціально-економічний розвиток України та 
її регіонів: проблеми науки та практики" (травень 2011 і 2012 років), "Сучасні 
проблеми управління підприємствами: теорія та практики" (листопад 2011 і
2012 років), а також спільно з Харківською обласною державною 
адміністрацією міжнародних конференцій "Державне регулювання соціального 
підприємництва та соціально відповідального бізнесу" (листопад 2011 і 2012 
років).

З квітня 2013 року щорічно кафедра бере активну участь в організації та 
проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції "Розвиток України 
очима молоді: соціальні, економічні та правові аспекти" (у 2015 році -  
Міжнародної науково-практичної конференції). За кафедрою закріплена робота 
секції "Регіональна політика в Україні: напрямки її реалізації", у рамках якої 
щорічно публікується понад 110 тез доповідей).

Протягом останніх п’яти років кафедра співпрацює з різними науково- 
дослідними організаціями та навчальними установами, у тому числі, 
Харківським регіональним інститутом державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України, Науково-дослідним 
центром індустріальних проблем розвитку НАН України, ДВНЗ "Київський 
національний економічний університет ім. В. Гетьмана" по лінії підготовки та 
захисту кандидатських дисертацій, участі у наукових конференціях, 
студентських олімпіадах, написанні монографій, навчально-методичних 
посібників і підручників.

Кафедра має угоди про співробітництво не тільки з ВНЗ України, але й на 
міжнародному рівні відповідно:

Угода про наукову співпрацю між Варшавським технологічним
університетом "Варшавська політехніка" та Харківським національним 
економічним університетом імені Семена Кузнеця;

Угода про наукову співпрацю між Шауляйським університетом
(м. Шауляй, Литва) та Харківським національним економічним університетом 
імені Семена Кузнеця та ін.

У 2012 році кафедра стала членом-учасником міжнародної асоціації "The 
network of institutes and schools of public administration in central and eastern 
Europe" (NISPA) ("Мережа інститутів і шкіл публічного управління у 
Центральній і Східній Європі"). Так, у травні 2013 року д.е.н., проф.
ГавкаловаН. Л. приймала участь у роботі "The 21st NISPAcee Annual
Conference" "Regionalization and Inter-regional Cooperation", яка проходила у м. 
Белград, Сербія), а у червні-липні 2014 року -  приймала участь у "The 22st 
NISPAcee Annual Conference" (м. Порт-Елізабет, Південно-Африканська 
Республіка).

Протягом 2012-2013 років кафедра державного управління, публічного 
адміністрування та регіональної економіки спільно із кафедрами туризму і 
управління фінансовими послугами Харківського націон ого економічного
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університету імені Семена Кузнеця приймала участь у проектах соціально- 
економічного розвитку співробітництва прикордонних територій спільно з 
Асоціацією європейських прикордонних регіонів, Інформаційний центр якої 
знаходиться на території Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця (відкрито у листопаді 2013 року). Кафедра 
приймає активну участь у роботі міжнародних заходів, що розглядають 
проблеми з управління проектами в публічних установах та підприємствах 
(організаціях).

З листопада 2014 року кафедра приймає активну участь та здобуває 
перемогу у номінаціях на Щорічній науково-освітній виставці "Публічне 
управління XXI" на базі Харківського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові 
України. Під керівництвом д.е.н., проф. Гавкалової Н. JI. кафедра виступила з 
презентацією модернових науково-методичних і освітніх розробок у галузі 
знань "Державне управління" за спеціальностями "Публічне адміністрування", 
"Державна служба" та спеціальністю "Управління проектами", а також 
приймала активну участь у роботі круглих столів, практичних семінарів, 
тренінгів та інших проектно-орієнтованих тематичних заходах у сфері 
публічного управління.

На кафедрі державного управління, публічного адміністрування та 
регіональної економіки також проводиться науково-дослідна робота студентів, 
яка реалізується у формі функціонування студентських наукових гуртків:

1) "Клуб дослідників регіоналістики" (діє з 2010 року). Керівник гуртка -  
к.е.н., доц. Мельник В. І. Напрями роботи гуртка: проблеми розвитку регіонів 
України на сучасному етапі; ефективна діяльність підприємств як основа 
розвитку регіону. Кількість студентів, що бере участь в роботі гуртка, -  близько 
50 осіб;

2) "Клуб проектних менеджерів" (діє з 2015 року). Керівник гуртка -  
д.е.н., проф. Гавкалова Н. JI. Напрями роботи гуртка: сучасні проблеми 
управління проектами на регіональному рівні; застосування проектно- 
орієнтованого підходу як основи ефективної діяльності підприємств. Кількість 
студентів, що бере участь в роботі гуртка, -  близько 25 осіб.

За результатами діяльності студентських наукових гуртків студенти 
беруть активну участь у щорічних науково-практичних конференціях 
"Регіональна економіка в Україні: механізми її реалізації", "Державне 
управління та державна служба", "Розвиток України очима молоді: соціальні, 
економічні та правові аспекти", беруть участь та отримують дипломи 
переможців у щорічній Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної 
дисципліни "Регіональна економіка" (щорічно з 2011 року проводиться у ДВНЗ 
"Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"), 
міжнародних конкурсах студентських наукових робіт та ін.

За останні роки студентами кафедри державного управління, публічного 
адміністрування та регіональної економіки підготовлено до друку 736 праць 
загальним обсягом 184,7 ум. друк. арк. їх кількість склала: в 2012 році -  103; в
2013 році -  134; в 2014 році -  210, в 2015 році -  179, в 2016 році -  110.
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Робота докторантури й аспірантури Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця забезпечує підготовку 
науково-педагогічних кадрів та підвищення якості кадрового складу.

Аспіранти кафедри захищають дисертаційні роботи на здобуття ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальностями:

08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності);

08.00.08 -  гроші, фінанси і кредит.
Протягом 2012-2016 pp. на кафедрі захищено 6 кандидатських дисертацій 

за спеціальностями 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності) та 08.00.08 -  гроші, фінанси і кредит. Протягом 
наступних двох років заплановано захист 3 кандидатських дисертацій за 
спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності).

Висновок: Наукова діяльність кафедри державного управління, 
публічного адміністрування та регіональної економіки визначається 
напрямами фундаментальних наукових досліджень, відповідно до 
держбюджетної тематики, міжнародними проектами, регіональними 
теоретичними та практичними дослідженнями. Робота докторантури й 
аспірантури Харківського національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця забезпечує підготовку науково-педагогічних кадрів та 
підвищення якості кадрового складу. Рівень наукової діяльності та роботи 
аспірантури й докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця свідчать про наявність 
бази для якісної підготовки фахівців освітнього ступеня "магістр" за 
спеціальністю 8.18010013 "Управління проектами". Разом з тим, експертна 
комісія рекомендує ХНЕУ ім. С. Кузнеця відкрити аспірантуру й 
докторантуру за спеціальністю 05.13.22 -  "Управління проектами і 
програмами".

9. Міжнародні зв’язки та виховна робота

Відповідно до концепції розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця, що має у своїй 
основі збереження традицій вищої освіти в Україні та орієнтацію на 
європейські та світові навчальні стандарти й цінності, партнерство з 
іноземними вищими навчальними, науковими та культурними установами 
через поглиблення інтеграції в європейський та світовий освітній простір, 
міжнародне наукове співробітництво належить до числа пріоритетних завдань 
випускаючої кафедри державного управління, публічного адміністрування та 
регіональної економіки.

Слід зазначити, що 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
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шкіл та інститутів адміністрації (2013), Організація економічного 
співробітництва та розвитку (OECD у 2012 р.) тощо.

Також серед іноземних міжнародних організацій -  партнерів ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця -  слід зазначити Представництво Світового Банку в Україні, 
Представництво Європейської Комісії в Україні. Результатом співпраці стало 
відкриття відповідних Інформаційно-аналітичного центру Світового банку та 
Інформаційного центру Європейського союзу в науково-бібліотечному корпусі 
університету, що дає можливість випускаючій кафедрі при підготовці магістрів 
за спеціальністю 8.18010013 "Управління проектами" мати доступ до світової 
інформаційної мережі.

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

Також важливим є питання створення інформаційних і інноваційних 
центрів. Сьогодні в університеті успішно працюють 5 центрів, а саме: 
Інформаційно-аналітичний центр Світового банку, Інформаційний центр 
Європейського Союзу, Інформаційний центр Асоціації європейських 
прикордонних регіонів (АЄПР), Центр університетської успішності, Start-up 
центр.

Випускаюча кафедра державного управління, публічного адміністрування 
та регіональної економіки приймає активну участь у міжнародній діяльності в 
рамках інформаційного центру Асоціації європейських прикордонних регіонів 
на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця, заступником Президента Харківської громадської 
організації "Єврорегіон "Слобожанщина" є завідувач кафедри державного 
управління, публічного адміністрування та регіональної економіки д.е.н., проф. 
Гавкалова Н. JI. Підтримка проектів, що продукуються на базі інформаційного 
центру здійснюється на рівні генерального секретаря АЄПР.

Випускаюча кафедра на протязі декількох років приймає участь у 
соціально-економічному розвитку співробітництва прикордонних територій 
(Харківської області України та Бєлгородської області Російської Федерації) у 
рамках Харківської громадської організації "Єврорегіон "Слобожанщина".

Міжнародне наукове співробітництво кафедри у період 2012 -  2016 pp. 
здійснювалося відповідно до Угоди про наукову співпрацю між Варшавським 
технологічним університетом "Варшавська політехніка" та Харківським 
національним економічним університетом імені Семена Кузнеця.

Основні напрями міжнародної співпраці між вищеназваними 
навчальними закладами у вказаному періоді наступні:

- обмін результатами досліджень у сфері освіти і науки, а також супутній 
діяльності;

- надання взаємних консультацій, а також стимулювання всебічної 
співпраці у проведенні теоретичних і експериментальних робіт;

- спільна організація наукових конференцій, науково-методичних 
семінарів, нарад, виставок, презентацій відповідно до змісту Угоди;

- обмін досвідом у науково-методичній роботі та видавничій діяльності;
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- формування спільних науково-дослідних колективів для реалізації 

спільних досліджень;
- здійснення спільних публікацій наукових праць.
Результати спільних наукових робіт були впроваджені у навчальний 

процес у вищих навчальних закладах Польщі та України, у тому числі у ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця на кафедрі державного управління, публічного адміністрування 
та регіональної економіки у такі навчальні дисципліни, як: "Планування і 
виконання проектних дій", "Формування проектної команди", "Управління 
проектами у сфері регіонального розвитку", що викладаються для студентів 
спеціальності 8.18010013 "Управління проектами".

Протягом 2012-2016 pp. кафедра брала активну участь в організації та 
проведенні наступних міжнародних науково-практичних конференцій:

-  Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічний 
розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики" (10-11 травня

-  Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми 
управління підприємствами: теорія та практики" (8-9 листопада 2012 p.);

-  Міжнародна науково-практична конференція "Регіональний розвиток 
туризму: теорія та практика" (15-16 травня 2014 p.);

-  Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток європейського 
простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти" (24 квітня

Виховна робота в ХНЕУ ім. С. Кузнеця, у якій беруть активну участь 
співробітники кафедри державного управління, публічного адміністрування та 
регіональної економіки, 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.

З 1999 року в університеті діє Молодіжна організація, яка стала 
флагманом студентського громадського життя в університеті. Молодіжна 
організація університету та її факультетські осередки і ' ~ беруть участь у

2012 р.);

2015 р.).
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семінарах та форумах за підтримки Фонду народонаселення ООН в межах 
реалізації програми "Цілі розвитку тисячоліття" та у проведенні щорічних 
міжнародних науково-практичних конференцій "Розвиток європейського 
простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти", які 
спрямовано на вирішення проблем молоді в Україні.

Первинна профспілкова організація студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця на 
сьогодні є найчисельнішою громадською організацією університету, що 
виступає потужним чинником, інтегруючим студентів.

В університеті приділяється значна та постійна увага естетичному та 
культурному вихованню. Студенти, що є учасниками молодіжного культурного 
центру ХНЕУ ім. С. Кузнеця, постійно стають лауреатами українських та 
міжнародних конкурсів. Також невід’ємною частиною програми виховної 
роботи в університеті серед студентів та важливою складовою формування 
здорового способу життя у студентському та викладацькому складах є заняття 
спортом.

Висновок: Експертна комісія засвідчує, що Харківський
національний економічний університет імені Семена Кузнеця проводить 
активну роботу по встановленню та розвитку партнерських відносин із 
закордонними навчальними закладами, установами та організаціями. 
Викладачі кафедри державного управління, публічного адміністрування та 
регіональної економіки активно співпрацюють з науковими партнерами 
зарубіжжя, приймають активну участь у міжнародних наукових 
конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах тощо.

Виховна робота, до якої залучаються усі співробітники кафедри 
державного управління, публічного адміністрування та регіональної 
економіки, спрямована на формування соціально-активної освіченої 
молоді завдяки залученню студентів до участі в освітянських, наукових, 
громадських і культурних заходах.

У висновках експертної комісії Міністерства освіти і науки з ліцензійної 
експертизи щодо підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010013 "Управління 
проектами" галузі знань 1801 "Специфічні категорії" у Харківському 
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця (з 2 по 4 
квітня 2015 року) було зроблено наступні рекомендації:

1) активізувати діяльність викладачів кафедри державного управління, 
публічного адміністрування та регіональної економіки щодо підготовки 
підручників та навчальних посібників за фаховими дисциплінами;

2) посилити кооперацію з професійною Українською асоціацією 
управління проектами (представником Всесвітньої асоціації управління 
проектами) щодо підготовки до незалежної міжнародної сертифікації 
професійних проектних менеджерів;

10. Перелік зауважень контролюючих органів 
та заходи з їх усунення
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3) встановити зв’язки з провідними ВНЗ України та Європи для 

постійного удосконалення системи підготовки магістрів з управління 
проектами;

4) розпочати підготовку студентів до участі в олімпіадах, конкурсах на 
отримання державних премій та грантів у галузі управління проектами.

Для усунення наданих рекомендацій кафедрою державного управління, 
публічного адміністрування та регіональної економіки було здійснено наступні 
заходи.

1. Включено до перспективного плану видання науково-методичної 
літератури на 2016-2017 pp. навчальні посібники за фаховими дисциплінами:

Формування проектної команди. Автор -  д.е.н., проф. Гавкалова Н. Л., 
обсяг -.15 ум.-др. арк., рік видання -  2016;

Планування і виконання проектних дій. Автор -  к.е.н., доц. Власенко Т. А., 
обсяг -  25 ум.-др. арк., рік видання -  2016;

Фінансовий менеджмент в управлінні проектами. Автор -  к.е.н., доц. 
Мельник В. І., обсяг -  20 ум.-др. арк., рік видання -  2016;

Господарське право. Автор -  к.ю.н., викл. Липко О. Ю., обсяг -  25 ум.-др. 
арк., рік видання -  2017;

Управління проектами у сфері регіонального розвитку. Автор -  к.е.н., доц. 
Шумська Г. М., обсяг -  20 ум.-др. арк., рік видання -  2017;

Захист прав інтелектуальної власності в управлінні проектами. Автор -  
к.е.н., викл. Єрмоленко О. О., обсяг -  17 ум.-др. арк., рік видання -  2017.

2. Кафедра державного управління, публічного адміністрування та 
регіональної економіки знаходиться в процесі посилення кооперації з 
професійною Українською асоціацією управління проектами (представником 
Всесвітньої асоціації управління проектами) щодо підготовки до незалежної 
міжнародної сертифікації професійних проектних менеджерів.

3. Кафедрою встановлено зв’язки з провідними ВНЗ України, де 
здійснюється підготовка фахівців з управління проектами, зокрема Київським 
національним університетом будівництва і архітектури, Черкаським 
національним технологічним університетом, Дніпропетровським регіональним 
інститутом державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України, Харківським національним 
університетом радіоелектроніки, Харківським національним університетом 
міського господарства імені О. М. Бекетова. Серед закордонних університетів 
слід виокремити Варшавський технологічний університет "Варшавська 
політехніка", Університет "Св. Климент Охридски" -  Битола (Македонія), 
Університет Ліон-2 ім. Люм'єр (м. Ліон, Франція), з якими укладено договори 
та здійснюється академічна мобільність.

4. Розпочато підготовку студентів до участі в олімпіадах, конкурсах на 
отримання державних премій та грантів у галузі управління проектами.

У грудні 2015 року студенткою 1 курсу навчання магістратури за 
спеціальністю "Управління проектами" Хаджиновою Ю. Ю. подано студентську 
наукову роботу на тему: "Використання методів проектного менеджменту в 
стратегічному плануванні" на Всеукраїнський конкурс студентських наукових

С.Д. Бушуєв



робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом "Управління 
проектами". Науковий керівник -  к.е.н., доц. Власенко Т. А.

У лютому 2016 року кафедрою державного управління, публічного 
адміністрування та регіональної економіки проведено перший етап 
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Управління 
проектами", в якому взяли участь студенти 1 курсу навчання магістратури за 
спеціальністю "Управління проектами".

В першому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 
"Управління проектами" взяло участь 12 студентів, з них 2 стали переможцями. 
Перше місце зайняв Приймак І. В. (керівник -  д.е.н., проф. Гавкалова Н. JL), 
друге -  Воробйова О. С. (керівник -  к.е.н., доц. Власенко Т. А.).

Переможці першого етапу брали участь у другому етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності "Управління проектами", що відбулася 
14-15 квітня 2016 року у Харківському національному університеті міського 
господарства імені О. М. Бекетова.

Всі рекомендації ліцензійної експертної комісії було враховано при 
впровадженні освітньої діяльності щодо підготовки фахівців зі спеціальності
8.18010013 "Управління проектами" освітнього ступеня "магістр" в 
Харківському національному економічному університету імені Семена 
Кузнеця.

Висновок: Експертна комісія вважає, що кафедрою державного 
управління, публічного адміністрування та регіональної економіки 
проведено достатню роботу з усунення зауважень контролюючих органів.

11. Загальні висновки і пропозиції

На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і проведеної на 
місці акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього ступеня 
"магістр" спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" у Харківському 
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця експертна 
комісія дійшла висновку:

програма освітньої діяльності та умови її здійснення щодо підготовки 
фахівців зі спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" освітнього ступеня 
"магістр" у ХНЕУ ім. С. Кузнеця відповідають вимогам до освітньо-професійних 
програм такого рівня і забезпечують державну гарантію якості вищої освіти;

рівень науково-педагогічних кадрів, навчально-методичне та 
інформаційне забезпечення, матеріально-технічна база, зміст та якість 
підготовки магістрів спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" 
відповідають встановленим законодавством критеріям та нормативним вимогам.

Разом з тим експертна комісія вважає за необхідне висловити зауваження, 
що не впливають на загальне позитивне рішення, але дозволять поліпшити 
якість підготовки фахівців:

1. Продовжити підготовку навчальних посібників та електронних 
мультимедійних підручників для забезпечення базових дисциплін навчального 
плану магістрів спеціальності 8.18010013 "Управління проектами".

Голова експертної комісії С.Д. Бушуєв
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2. Розширити тематику наукової роботи викладачів кафедри державного 

управління, публічного адміністрування та регіональної економіки у напрямку 
досліджень актуальних питань управління проектами та програмами з 
урахуванням спеціалізації університету та регіональних особливостей.

3. Зміцнити кадровий потенціал кафедри державного управління, 
публічного адміністрування та регіональної економіки шляхом підвищення 
кваліфікації та стажування в провідних вищих навчальних закладах країни та 
за кордоном за спеціальністю "Управління проектами".

4. Для забезпечення підвищення науково-педагогічного рівня викладачів 
кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної 
економіки шляхом захисту кандидатських та докторських робіт за спеціальністю 
05.13.22 -  "Управління проектами і програмами" експертна комісія рекомендує 
відкрити в Харківському національному економічному університеті імені 
Семена Кузнеця аспірантуру й докторантуру за зазначеною спеціальністю.

На підставі вищевикладеного та порівняння фактичних показників 
діяльності Харківського національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця і вимог до акредитації експертна комісія МОН України 
прийшла до висновку про можливість акредитації спеціальності 8.18010013 
"Управління проектами" освітнього ступеня "магістр" з ліцензованим обсягом 
25 осіб денної форми навчання та 25 осіб заочної форми навчання.

Голова експертної комісії
доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри управління проектами 
Київського національного університету

Член експертної комісії
доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри економічної кібернетики 
і маркетингу Черкаського державного 
технологічного університету

будівництва і архітектури С. Д. Бушуєв

О. В. Коломицева

З висновками експертної комісії ознайомлений 
і отримав примірник: .

В. С. Пономаренко
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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 
спеціальності 8.18010013 ’’Управління проектами"

Значення показників за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем

Магістр
Назва показника

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 25 -

- заочна форма навчання 25 25 -

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин 
соціально-гуманітарного циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від кількості 
годин)

95 Дисципліни не 
передбачено 

навчальним планом

у тому числі які працюють у даному навчальному 
закладі за основним місцем роботи 50

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

95 Дисципліни не 
передбачено 

навчальним планом

у тому числі які працюють у даному навчальному 
закладі за основним місцем роботи 50

зних:
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)

40,
але не 
менше 
ніж 1 

доктор 
наук або 
професор 
на 25 осіб 
ліцензо
ваного 
обсягу

Дисципліни не 
передбачено 

навчальним планом

Голова експертної комісії С.Д. Бушуєв



Продовження таблиці
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 (% від кількості 
годин)

95 100 +5

у тому числі які працюють у даному навчальному 
закладі за основним місцем роботи 50 99 +49
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)

40,
але не 

менше ніж 
1 доктор 
наук або 

професор на 
25 осіб 

ліцензо
ваного 
обсягу

55,4 
(6 осіб) +15,4

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 експертної комісії / j f / j  /  У ///С .Д . Бушуєв
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Продовження таблиці
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 -

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних читальних 
залах до загальної чисельності студентів (% від потреби) 5 6,2 + іа

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними 
виданнями 8 26 +18

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернету 
як д жерела 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 д исциплін, години, форми контролю, % 100 100

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

- чисельність НІШ, 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 під готовки фахівців), не менше:
6.2.1 Рівень знань студентів з гуманітарної та соціально- 

економічної підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, % дисцип

ліни не 
передба

чені 
навчаль

ним 
планом

дисцип
ліни не 

передба
чені 

навчаль
ним 

планом

-

- якісно виконані контрольні завдання (на «відмінно» і 
«добре»), % -

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

-

-- якісно виконані контрольні завдання (на «відмінно» і 
«добре»), %

Голова експертної комісії С.Д. Бушуєв
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Закінчення таблиці
1 2 3 4 5

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 63 +13

6.3 Організація наукової роботи:
- наявність у структурі 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 технічних наук, професор, 
завідувач кафедри управління проектами 
Київського національного університету 
будівництва і архітектури / \  С. Д. Бушуєв

Член експертної комісії
доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри економічної кібернетики 
і маркетингу Черкаського державного
технологічного університету __——' О. В. Коломицева

З порівняльною таблицею ознайомлений:

Ректор ХНЕУ ім. С. Кузн^
доктор економічних наук,

17 червня 2016 року

В. С. Пономаренко
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Порівняльна таблиця дотримання Харківським національним 

економічним університетом імені Семена Кузнеця 
технологічних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
за спеціальністю 8.18010013 "Управління проектами"

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
1. Забезпеченість 
приміщеннями для 
проведення навчальних занять 
та контрольних заходів (кв. 
метрів на одну особу для 
фактичного контингенту 
студентів та заявленого 
обсягу з урахуванням 
навчання за змінами)

2,4 3,93 +1,53

2. Забезпеченість 
мультимедійним обладнанням 
для одночасного 
використання в навчальних 
аудиторіях (мінімальний 
відсоток кількості аудиторій)

30 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

Голова експертної комісії /7 Ш / / / /  С.Д. Бушуєв



38
Закінчення таблиці

1 2 3 4
5. Забезпеченість 
комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідними 
для виконання навчальних 
планів

+ + -

Голова експертної комісії
доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри управління проектами 
Київського національного університету 
будівництва і архітектури

¥Т •• • •••Член експертної КО М ІСІЇ

доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри економічної кібернетики 
і маркетингу Черкаського державного
технологічного університету —----- =■ О В. Коломицева

(№
С. Д. Бушуєв

В. С. Пономаренко

17 червня 2016 року

З порівняльною таблицею

Ректор ХНЕУ ім. С.
доктор економічних наук,
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Порівняльна таблиця дотримання Харківським національним 
економічним університетом імені Семена Кузнеця 

технологічних вимог щодо навчально-методичного забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

за спеціальністю 8.18010013 "Управління проектами"

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
1. Наявність опису освітньої 
програми + + -

2. Наявність навчального 
плану та пояснювальної 
записки до нього + + -

3. 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

+ + -

Голова експертної комісії / Д. Бушуєв
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Закінчення таблиці

1 2 3 4
7. Наявність методичних 
матеріалів для проведення 
атестації здобувачів + + -

Голова експертної комісії
доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри управління проектами 
Київського національного університету 
будівництва і архітектури

Член експертної комісії
доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри економічної кібернетики 
і маркетингу Черкаського державного ^  
технологічного університету

С. Д. Бушуєв

О. В. Коломицева

17 червня 2016 року

З порівняльною таблицею ознайомлений:

Ректор ХНЕУ ім. С.
доктор економічних В. С. Пономаренко



Порівняльна таблиця дотримання Харківським національним 
економічним університетом імені Семена Кузнеця 

технологічних вимог щодо навчально-методичного забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

за спеціальністю 8.18010013 "Управління проектами"

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
1. Забезпеченість бібліотеки 
вітчизняними та 
закордонними фаховими 
періодичними виданнями 
відповідного або 
спорідненого профілю, в тому 
числі в електронному вигляді

5 26 +21

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

+ + -

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)

+ + -

Голова експертної комісії /> у ,, //f/{  С.Д. Бушуєв
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Закінчення таблиці

1 2 3 4
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)

60 70 +10

Голова експертної комісії
доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри управління проектами 
Київського національного університету 
будівництва і архітектури

Член експертної комісії
доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри економічної кібернетики 
і маркетингу Черкаського державного 
технологічного університету

С. Д. Бушуєв

О . В. Коломицева

17 червня 2016 року

З порівняльною таблицею ознайомлений:

Ректор ХНЕУ ім. С.
доктор економічних В. С. Пономаренко
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Порівняльна відомість 
результатів самоаналізу та комплексних контрольних робіт перевірки рівня знань 

студентів спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" 
в Харківському національному економічному університету імені Семена Кузнеця

№
з/п Цикл дисциплін

Результати самоаналізу Результати ККР Відхилення результатів ККР і самоаналізу
Абсолютна
успішність,

%

Якісна
успішність,

%

Середній
бал

Абсолютна
успішність,

%

Якісна
успішність,

%
Середній

бал

Абсолютна
успішність,

%

Якісна
успішність,

%

Середній
бал

Цикл дисциплін професійної підготовки

1
Планування і 

виконання 
проектних дій

100 58 3,75 100 58 3,67 - - -0,08

2 Господарське право 100 67 3,92 100 67 3,83 - - -0,09

3

Фінансовий 
менеджмент в 

управлінні 
проектами

100 67 3,83 100 67 3,83 - - -

4 Іноземна мова 100 58 3,67 100 58 3,67 - - -
Всього 100 63 3,79 100 63 3,75 - - -0,04

Голова експертної комісії /ґ7 /И /І/Ч  д.т.н., проф. С. Д. Бушуєв

д.е.н., проф. О. В. Коломицева

д.е.н., проф. В. С. Пономаренко

Голова експертної комісії С.Д. Бушуєв

Член експертної комісії

Ректор ХНЕУ ім. С.

17 червня 2016 року
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Анкетні дані експертів:

Бушуєв Сергій Дмитрович
доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри управління проектами
Київського національного університету будівництва і архітектури 
Тел.: 050-469-38-39

Коломицева Олена Віталіївна
доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри економічної кібернетики і маркетингу 
Черкаського державного технологічного університету 
Тел.: 097-195-87-00

Голова експертної комісії


