
висновки
експертної комісії щодо первинної акредитаційної експертизи 

підготовки бакалаврів за напрямом 6.030206 «Міжнародний бізнес» 
галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» 

у Харківському національному економічному університеті 
імені Семена Кузнеця

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 16-Л від 09 січня 
2019 року з метою проведення первинної акредитаційної експертизи експертна комісія 
Міністерства освіти і науки України у складі:

Орловської Юлії Валеріївни -  завідувача кафедри міжнародної економіки Державного 
вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури», доктора економічних наук, професора -  голови комісії;

Молчанової Еллани Юріївни -  заступника декана факультету міжнародної економіки 
і менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидата економічних наук, доцента -  
члена комісії

у період з 21 по 23 січня 2019 р. включно, безпосередньо у навчальному закладі 
розглянула подану Харківським національним економічним університетом імені Семена 
Кузнеця акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності освітньої 
діяльності закладу вищої освіти державним вимогам щодо акредитації напряму підготовки 
6.030206 «Міжнародний бізнес» галузі знань 0302 «Міжнародні відносини».

Експертизу проведено у відповідності до вимог, передбачених Державними вимогами 
до акредитації, Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978 «Про 
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», Постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти».

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 первинної 
акредитаційної експертизи підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030206 
«Міжнародний бізнес»;

2) виявлення повноти організаційного та навчально-методичного забезпечення 
освітнього процесу підготовки бакалаврів;

3) підтвердження відповідності встановленим законодавством вимогам щодо якісного 
складу кадрового забезпечення напряму підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес», 
науково-методичного рівня та підвищення кваліфікації викладачів, забезпечення 
нормативних вимог до чисельності, рівня науково-дослідної діяльності випускової кафедри 
міжнародного бізнесу та економічного аналізу ХНЕУ ім. С. Кузнеця;

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

У підсумку перевірки та оцінювання матеріалів експертна комісія констатує таке.

1. Загальна характеристика ХНЕУ ім. С. Кузнеця та напряму підготовки
6.030206 «Міжнародний бізнес»

1.1. Загальна характеристика навчального закладу
Повна назва закладу вищої освіти: Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця.
Поштова адреса: 61166, м. Харків, пр. Науки, 9-А.

Голова комісії: Ю. В. Орловська, д.е.н., професор
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Юридична адреса, адреса електронної пошти, адреса Web-сайту закладу вищої освіти: 

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

здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти станом на 04.06.2018 p.), наказ МОН 
України № 69-J1 від 31.03.2017 р.

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.

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.

Комісією були перевірені Відомості про право здійснення освітньої діяльності в 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця станом на 04.06.2018 p., сертифікат про акредитацію університету за
IV рівнем РД-IV № 2171877.

v 1.2. Загальна характеристика напряму підготовки
Підготовка бакалаврів за напрямом підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес» 

здійснюється кафедрою міжнародного бізнесу та економічного аналізу ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
з 2015 р.

Кафедру міжнародного бізнесу та економічного аналізу очолює доктор економічних 
наук, професор Отенко Ірина Павлівна, яка є членом Підкомісії НМК МОН України з 
міжнародних економічних відносин з 2016 р. Є членом Вчених рад з захисту кандидатських 
та докторських дисертацій. За період роботи Отенко І. П. підготовлено більше 150 наукових 
та навчально-методичних праць, у тому числі 10 монографій (з них 3 одноосібні), 
20 навчальних посібників і підручників (з них 8 -  з грифом МОН України). Під її 
керівництвом захищено 19 кандидатських дисертацій. Є членом редакційної колегії фахових 
видань України: «Економіка розвитку», «Стратегія економічного розвитку України». За 
бездоганну наполегливу та сумлінну працю, особистий внесок у розвиток економіки країни 
та в підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність 
Отенко І. П. отримала почесне звання «Заслужений економіст України» (2010 p.), 
нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 p.), Почесними 
грамотами Харківської міської ради (2010 р.) та Дзержинської районної у м. Харкові ради 
(2010 p.). Отенко І. П. нагороджена Золотим Знаком ХНЕУ (2005 p.), отримала нагороду за 
перемогу в конкурсі Харківської обласної державної адміністрації «Вища школа Харківщини
—  кращі імена» у номінації «Завідувач кафедри» (2014).

Кафедра має угоди про співробітництво з ЗВО України та суб’єктами господарювання, 
здійснює постійне вдосконалення змісту навчальних дисциплін, що корелює з останніми 
досягненнями в області міжнародних відносин.

Висновок. Експертна комісія перевірила оригінали документів про право 
здійснення освітньої діяльності в ХНЕУ ім. С. Кузнеця І констатує, що матеріали 
акредитаційного аналізу за переліком, обсягом та повнотою відповідають Державним 
вимогам до акредитації.

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця має 
усі підстави для підготовки фахівців за напрямом 6J30206 «Міжнародний бізнес» галузі 
знань 0302 «Міжнародні відносини» згідно з діючими акредитаційними вимогами.

Голова комісії: Ю. В. Орловська, д.е.н., професор
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2. Звіт-аналіз за результатами освітньої діяльності відповідно до звітного навчального

плану 

2.1. Відповідність державним вимогам щодо якісних характеристик підготовки 
фахівців

На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і проведеної на місці 
акредитаційної експертизи підготовки фахівців напряму підготовки 6.030206 «Міжнародний 
бізнес» у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця 
експертна комісія дійшла висновку, що якість підготовки фахівців відповідає Державним 
вимогам до акредитації (таблиця дотримання ХНЕУ ім. С. Кузнеця нормативних вимог щодо 
якісних характеристик підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030206 «Міжнародний 
бізнес» наведена у Додатку А).

2.2. Якість підготовки і використання випускників
Експертна комісія перевірила обсяг та динаміку контингенту студентів та підтверджує 

його відповідність заявленому ліцензованому обсягу.
Аналіз результатів освітньої діяльності, проведений за показниками успішності 

навчання студентів напряму підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес» (екзаменаційна сесія та 
за контрольними вимірюваннями залишкових знань) підтверджує достатній рівень 
підготовки фахівців з дисциплін різних циклів.

У процесі акредитаційної експертизи здійснені комплексні контрольні роботи з циклів:
загальної підготовки, а саме з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)»;
професійної підготовки, а саме з дисциплін «Світова економіка та міжнародні економічні 

відносини», «Міжнародні організації та міжнародна діяльність», «Міжнародна інформація» та 
«Бізнес-аналіз».

Контроль проведений за завершеними навчальними дисциплінами відповідно до 
діючих програм із використанням пакетів комплексних контрольних робіт, які розроблені 
відповідними кафедрами університету. У виконанні комплексних контрольних робіт брали 
участь студенти денної форми навчання груп 6.01.70.15.01 та 6.01.70.15.02.

Рівень підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес» 
відповідає необхідним вимогам, про що свідчать порівняльні результати виконання комплексних 
контрольних робіт при проведенні самоаналізу та акредитаційної експертизи студентами денної 
форми навчання підготовки бакалаврів напряму 6.030206 «Міжнародний бізнес» (Додаток В). 
Показники абсолютної успішності студентів напряму підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес» 
за результатами комплексних контрольних робіт знаходяться на рівні 100%, показники якісної 
успішності коливаються від 55 % до 71 %. Загальна якість виконання завдань з дисциплін складає

За результатами самоаналізу за навчальною дисципліною «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» якісна успішність складає -  71%, середній бал -  4. За результатами перевірки 
експертної комісії якісна успішність складає -  65%, відхилення -  6%. За результатами самоаналізу 
за навчальною дисципліною «Світова економіка та міжнародні економічні відносини» якісна 
успішність складає -  55%, середній бал -  3,8. За результатами перевірки експертної комісії якісна 
успішність складає- 55%, відхилення- 0%. За результатами самоаналізу за навчальною 
дисципліною «Міжнародні організації та міжнародна діяльність» якісна успішність складає -  58%, 
середній бал -  3,9. За результатами перевірки експертної комісії якісна успішність складає -  52%, 
відхилення- 6%. За результатами самоаналізу за навчальною дисципліною «Міжнародна 
інформація» якісна успішність складає- 58%, середній б а л -  3,8. За результатами перевірки 
експертної комісії якісна успішність складає -  52%, відхилення -  6%. За результатами самоаналізу 
за навчальною дисципліною «Бізнес-аналіз» якісна успішність складає -  55%, середній бал -  3,7. 
За результатами перевірки експертної комісії якісна успішність складає -  52%, відхилення -  3%.

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

59,4 %,

Голова комісії: Ю. В. Орловська, д.е.н., професор



2.3. Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності
Внутрішня система забезпечення якості у ХНЕУ ім. С. Кузнеця базується на основі 

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

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
у ХНЕУ ім. С. Кузнеця передбачає здійснення відповідних процедур та заходів за 
напрямами: управління якістю освітньої діяльності, формування політики якості;
забезпечення якості освітніх програм, розроблення, затвердження, моніторинг та 
періодичний перегляд освітніх програм; забезпечення якості професорсько-викладацького 
складу, підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників; 
студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання здобувачів вищої освіти; 
формування академічної культури, запобігання та виявлення академічного плагіату; 
забезпечення навчальними ресурсами, необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, підтримка студентів; інформаційний менеджмент, використання інформаційних 
систем для ефективного управління освітнім процесом; забезпечення публічності інформації; 
циклічне зовнішнє забезпечення якості.

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

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

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

Основні нормативні документи, що регулюють внутрішнє забезпечення якості:
Інтегральний документ: Положення «Про внутрішнє забезпечення якості освітньої 

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

Документи, що описують забезпечення якості студентоцентрованого навчання та 
викладання:

Тимчасове Положення про організацію освітнього процесу в Харківському 
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця (2016 р.);

Положення "Про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників 
освітнього процесу в ХНЕУ ім. С. Кузнеця» (2016 р.);

Кодекс професійної етики та організаційної культури працівників і студентів 
Харківського національного економічного університету (2008 р.).

Документи, що описують забезпечення якості освітніх та навчальних програм: 
Методичні підходи до формування варіативної складової освітніх програм в Харківському 
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця (2016 р); Положення «Про 
робочу програму навчальної дисципліни у ХНЕУ ім. Є. Кузнеця» (2018 р ).
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Документи, що описують забезпечення якості ресурсного забезпечення освітнього 
процесу: Положення «Про інституційний репозитарій ХНЕУ ім. С. Кузнеця (2012 р.); 
Положення «Про персональну навчальну систему як складову управління самостійною 
роботою студентів ХНЕУ» (2013 р.); Положення «Про структуру, зміст та обсяги навчально- 
методичних видань» (2008 р.), Положення «Про порядок проходження рукопису від його 
підготовки до видання у ХНЕУ ім. С. Кузнеця» (2016 р.).

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

Документи, що описують забезпечення якості професорсько-викладацького складу:
Положення «Про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця та укладання з 
ними трудових договорів (контрактів)» (2015 р.);

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних і педагогічних 
працівників (2015 р.);

Методика кількісної оцінки науково-педагогічної діяльності викладачів університету 
(2012 р.);

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

Документи, що регламентують визнання кваліфікацій студентів: Положення «Про 
порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту в Харківському 
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця» (2016); Опис документів 
про вищу освіту державного зразка та додатків до них, академічної довідки (ухвалено 
Вченою радою, 2016 р.).

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

Корпоративно-інформаційна система ХНЕУ ім. С. Кузнеця забезпечує збір, аналіз і 
використання відповідної інформації для ефективного управління якістю освітньої 
діяльністю на основі використання інформаційних систем та містить підсистеми: 
«Управління роботою приймальної комісії», «Управління персоналом» (модулі «Деканат», 
«Співробітники», «Гуртожиток», «Рейтинг»; «Управління навчальним процесом», 
«Управління фінансово-економічною діяльністю», «Електронний журнал»).

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

2.4. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів та заходи щодо їх 
усунення

Оскільки акредитація підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030206 
«Міжнародний бізнес» у Харківському національному економічному університеті імені 
Семена Кузнеця є первинною, то зауваження (приписи) контролюючих органів відсутні, 
відповідно, заходи щодо їх усунення в акредитаційній справі не зазначаються.

Висновок. Експертна комісія зазначає, що показники успішності та якості 
виконання комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін знаходяться на 
рівні, який відповідає Державним вимогам до акредитації. Розбіжності в показниках 
успішності та якості виконання комплексних контрольних робіт при проведені
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самоаналізу та під час проведення зрізів знань експертною комісію знаходяться в 
межах допустимих показників.

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця відповідає встановленим стандартам і забезпечує якісну 
підготовку фахівців напряму підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес».

3. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

Організація освітнього процесу здійснюється кафедрою міжнародного бізнесу та 
економічного аналізу ХНЕУ ім. С. Кузнеця на основі освітньо-професійної програми, 
навчальних планів, що розроблені та затверджені згідно діючих норм та вимог Міністерства 
освіти і науки України.

Комісія перевірила навчально-методичне забезпечення навчального процесу 
підготовки бакалаврів, яке включає: навчальний план, робочі програми навчальних 
дисциплін з усіх базових і вибіркових дисциплін, програми навчальної, виробничої практики, 
навчальні посібники, підручники, наукову літературу, методичні матеріали до лабораторних 
та практичних занять, контрольні завдання, контрольні роботи з навчальних дисциплін, 
текстові та електронні варіанти тестів, тренувальних вправ, методичні матеріали з 
управління самостійною роботою студентів, виконання курсових робіт.

Студенти напряму підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес» 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, програмних продуктів. В цілому 
експертна комісія відзначає позитивну практику комплексного підходу до робочих програм 
навчальних дисциплін (робочі програми містять складові методичних рекомендацій, 
затверджуються та рекомендуються до видання відповідно до "Положення про порядок 
проходження рукопису від його підготовки до видання у ХНЕУ ім. С. Кузнеця", 
затвердженим наказом № 59 від 30.03.2016 р.).

За всіма навчальними дисциплінами розроблені методичні рекомендації до 
лабораторних та практичних занять (за потребою). Викладання дисциплін здійснюється у 
формі проведення лекцій, лабораторних і практичних занять, через виконання 
індивідуальних завдань під керівництвом викладача. Найбільше годинне навантаження за 
формами занять у розрізі годин, які передбачені навчальним планом, припадає на 
лабораторні та практичні заняття. В ХНЕУ ім. С. Кузнеця запроваджена система самостійної 
роботи студентів з використанням комп’ютерної техніки та відповідного програмного 
забезпечення на сайті університету: персональні навчальні системи з кожної дисципліни 
(ПНС), які студенти широко використовують у процесі підготовки до лекцій, лабораторних 
занять, практичних занять, контролю знань.

Для комплексної перевірки знань з навчальних дисциплін розроблено необхідні 
засоби діагностики якості вищої освіти.

Навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом 6.030206 «Міжнародний 
бізнес» передбачено виконання курсових робіт з навчальних дисциплін «Міжнародна 
інформація» та «Основи зовнішньоекономічної діяльності». В рамках підсумкової атестації -  
виконання комплексного консультаційного проекту.

Для забезпечення підготовки студентами комплексного консультаційного проекту 
викладачами кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу підготовлено перелік 
тем проектів для бакалаврів та розроблені методичні рекомендації щодо їх виконання.

Оцінювання знань і вмінь студентів в ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснюється відповідно 
до Тимчасового 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), спеціальностей, рівнів підготовки студентів.

З метою оцінювання компетентностей за кожною навчальною дисципліною
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розроблено «Технологічну карту накопичувальних рейтингових балів з навчальної 
дисципліни» та «Рейтинг-план дисципліни».

Основним джерелом навчально-методичного забезпечення підготовки бакалаврів з 
напряму підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес» є бібліотечний та кафедральний фонди, 
електронні засоби інформації. Читальні зали університету забезпечені фаховими 
періодичними виданнями, студенти мають вільний доступ до цифрового репозитарію 
Світового банку. У навчальному процесі використовуються прикладні комп’ютерні 
програми (графічні та текстові редактори), електронні посібники, мультимедійні засоби. 
Студенти мають доступ до електронної бази даних із законодавства України «Ліга-закон», 
що дозволяє використовувати в навчальному процесі чинні нормативні акти і відстежувати 
відповідні зміни.

Комп’ютерна мережа ХНЕУ ім. С. Кузнеця підключена до мережі М етеї;, що дає 
доступ до нього викладачам та студентам. Викладачами кафедри міжнародного бізнесу та 
економічного аналізу лекційні заняття проводяться в формі мультимедійних презентацій з 
використанням відповідного обладнання.

Висновок. Стан організаційного та навчально-методичного забезпечення 
освітнього процесу напряму підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес» відповідає 
Державним вимогам до акредитації. Експертна комісія рекомендує активізувати роботу
з підготовки навчальних посібників з фахових дисциплін.

Підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес» 
забезпечують 24 провідних фахівців, які працюють на постійній основі у ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими 
званнями, які забезпечують викладання лекційних годин дисциплін навчального плану, 
складає 100%. У складі науково-педагогічного персоналу 8 докторів наук, професорів; 1 
кандидат наук, професор; 15 кандидатів наук, серед яких -  11 доцентів. Усі викладачі за 
своїм рівнем підготовки та кваліфікацією відповідають займаним посадам.

Група забезпечення за напрямом підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес» складає
4 особи: Отенко І. П. -  д.е.н., професор, Липов В. В. -  д.е.н., професор, Шталь Т. В. -  д.е.н., 
професор, Пархоменко Н. О. -  к.е.н., доцент.

Кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу є випусковою за напрямом 
підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес». Кафедру очолює Отенко Ірина Павлівна, доктор 
економічних наук, професор.

На кафедрі міжнародного бізнесу та економічного аналізу працює 24 фахівця, з яких: 
З доктора наук, професора; 17 кандидатів наук, з них -  3 професора, 6 доцентів; 4 особи без 
наукових ступенів та вчених звань; за сумісництвом -  5 осіб. Усі викладачі за своїм рівнем 
підготовки відповідають займаним посадам.

За період 2015-2018 рр. викладачі кафедри міжнародного бізнесу та економічного 
аналізу проходили міжнародні стажування, брали участь у Міжнародних науково- 
практичних конференціях з міжнародного бізнесу та міжнародних проектах.

На кафедрі проводиться підготовка трьох аспірантів за спеціальністю 056 (292) 
Міжнародні економічні відносини.

Із загального складу науково-педагогічних працівників викладання лекційних 
дисциплін за напрямом підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес» забезпечують 22 
викладачі, які 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.

Експертна комісія зазначає про наявність технічних помилок:
щодо підвищення кваліфікації у таких викладачів, як: Черемська О.C., Тесленко О.В., 

Сєрова I.A., Протасенко О.Ф., Лисиця Н.М., Дороніна К.С., Шемаєва Л.М.. Безпосередньо на 
місці було перевірено наявність актуальних свідоцтв про підвищення кваліфікації 
Черемської О.С., Тесленка О.В., Сєрової I.A., Протасенко О.Ф., Лисиці Н.М. (Додаток Д) та

4. Кадрове забезпечення освітнього процесу
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на момент подачі акредитаційної справи Дороніна К.С., Шемаєва Л.М. не були включені до 
Плану підвищення кваліфікації ХНЕУ ім.. С. Кунеця на 2019 календарний рік у зв’язку з тим, 
що засідання кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу відбулося 28.12. 2018 р. 
(витяги з протоколу засідання кафедри додаються (Додаток Е);

щодо використання підпунктів п. 30 Постанова КМУ «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187» від 10 травня 2018 р. 
№ 347 у Перепелюкової О.В. та Степаненко Н.О. Виправлення представлені у Додатку Ж;

щодо визначення кількості підпунктів п. ЗО Постанова КМУ «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187» від 10 травня 2018 р. 
№ 347 у Азаренкова Г.Ф. Виправлення представлені у Додатку Ж.

Експертна комісія наголошує по необхідності збільшення кількості видів та 
результатів професійної діяльності відповідно до п. 30 Постанова КМУ «Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187» від 10 травня 2018 р. 
№ 347 для Шемаєвої Л.М. та Дороніної К.С. до кінця 2019 року.

Експертна комісія зазначає, що чисельність науково-педагогічних (педагогічних) 
працівників, що обслуговують спеціальність і працюють у навчальному закладі за основним 
місцем роботи, які займаються вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, 
науковими дослідженнями, підготовкою підручників та навчальних посібників, складає

Висновок. Кадрове забезпечення освітнього процесу підготовки бакалаврів за 
напрямом 6.030206 «Міжнародний бізнес» у Харківському національному 
економічному університеті імені Семена Кузнецм в цілому відповідає Державним 
вимогам до акредитації, Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. 
Експертна комісія звертає увагу на необхідність моніторингу кількості видів та 
результатів професійної діяльності викладачів, які забезпечують освітній процес.

5. Матеріально-технічне забезпечення
ХНЕУ ім. С. Кузнеця розташований у центрі міста Харкова, де компактно розміщені 

шість навчальних корпусів, господарчі споруди, фізкультурно-оздоровчий комплекс та 
науково-бібліотечний корпус.

Загальна площа приміщень становить 75320 м2, з яких навчальна -  11690,57 м2. 
Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів для 
фактичного контингенту студентів з урахуванням навчання за двома змінами становить 4,4 м2 
на одного здобувача вищої освіти, що відповідає нормі.

Університет має сім гуртожитків.
Результати проведеної перевірки свідчать, 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 планів.

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.

Запити навчального процесу в автоматизованому обслуговуванні забезпечує 
інформаційно-керуюча система університету (підсистеми «Поточний контроль», «Сесія», 
«Бібліотека», «Навчальний відділ», «Кадри» тощо).

У ХНЕУ ім. С. Кузнеця працює їдальня, буфети. Медичне обслуговування студентів 
здійснюють медичні пункти.

При організації фахової підготовки бакалаврів використовується комп'ютерна техніка 
із застосуванням як стандартного програмного забезпечення, так й спеціалізованих пакетів. 
Студенти використовують комп'ютерну техніку не тільки для виконання лабораторних 
занять, але й для виконання тестових завдань та програм перевірки знань. Студенти напряму
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підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес» мають можливість користуватися сучасною 
комп'ютерною технікою у комп'ютерних класах ХНЕУ ім. С. Кузнеця, а також у 
комп'ютерних класах гуртожитку.

Окрім закріплених безпосередньо за кафедрою комп'ютерних лабораторій, які 
використовується під час викладання навчальних дисциплін, де нормативно передбачений 
обов’язковий доступ до робочого місця ПЕОМ, студентам надаються інші ресурси ХНЕУ ім. 
С. Кузнеця для забезпечення підготовки до інших дисциплін навчального плану, зокрема, 
мультимедійне обладнання для проведення лекційних занять, аудиторії, комп’ютерні 
лабораторії для виконання практичних завдань тощо.

Таким чином, університет достатньо забезпечений комп’ютерною технікою для 
підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес».

Висновок. Як засвідчують результати перевірки, у ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 
достатній кількості наявні навчальні приміщення, стан яких відповідає вимогам до 
санітарно-гігієнічних умов праці, що підтверджує можливість підготовки фахівців 
напряму 6.030206 «Міжнародний бізнес».

6. Інформаційне забезпечення
Інформаційне забезпечення освітнього процесу підготовки бакалаврів з галузі знань 

0302 «Міжнародні відносини» за напрямом 6.030206 «Міжнародний бізнес» у ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця засновується на створенні необхідних умов як для ефективного навчального 
процесу в аудиторіях, кабінетах і лабораторіях згідно з розкладом занять, так і для плідної 
позааудиторної роботи студентів під час підготовки до практичних занять, написання 
курсових і випускної робіт, а також у процесі підготовки викладачів до проведення занять.

У ХНЕУ ім. С. Кузнеця працює сучасна науково-технічна бібліотека, основні 
завдання якої полягають у накопиченні, створенні, збереженні та організації власних і 
світових інформаційних ресурсів, що відповідають вимогам навчального процесу й науково- 
дослідної роботи в університеті; забезпеченні інформаційних потреб студентів, викладачів і 
співробітників відповідно до принципів доступності, оперативності, інформативності і 
комфортності, що дозволяє займатись науковими дослідженнями та розробкою методичних 
рекомендацій в галузі знань 0302 «Міжнародні відносини».

Бібліотека університету нараховує понад 850 тис. томів. Загальна площа бібліотеки і 
читальних залів складає 1985,47 м2. Наразі бібліотека продовжує комплектування фонду 
шляхом співробітництва з вітчизняними та закордонними видавництвами.

Кількість користувачів за єдиним читацьким квитком складає понад 10 500, загальний 
книжковий фонд складає 851 475 примірників. Електронний каталог фонду бібліотеки 
містить 168 083 записи.

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

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

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

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

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця має 
офіційний веб-сайт за посиланням http://www.hneu.edu.ua/, на якому розміщена основна 
інформація про його діяльність (структуру, ліцензію та сертифікати про акредитацію,
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освітню /освітньо-наукову/ діяльність, зразки документів про освіту, умови для доступності 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень, видавничу 
діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, контактна інформація).

Також на офіційному веб-сайті університету розміщена основна інформація про 
діяльність англійською, французькою, німецькою, російською мовами, що включає 
структуру, ліцензію та сертифікати про акредитацію, освітні/освітньо-наукові програми, 
зразки документів про освіту, правила прийому іноземців та осіб без громадянства, умови 
навчання та проживання іноземців та осіб без громадянства, контактна інформація.

Інформація щодо підготовки бакалаврів з галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» 
за напрямом підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес» міститься на сайті кафедри 
міжнародного бізнесу та економічного аналізу -  http://www.ea.hneu.edu.ua, де представлено 
навчальну роботу кафедри, наукові праці викладачів, ступеневу структуру підготовки 
студентів, умови вступу та іншу необхідну інформацію стосовно підготовки бакалаврів 
напрямом 6.030206 «Міжнародний бізнес» у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Висновок. Стан інформаційного забезпечення щодо підготовки фахівців за 
напрямом підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес» відповідає Державним вимогам 
до акредитації.

7. Зауваження, що були зроблені під час попередньої експертизи поданих
акредитаційних матеріалів

1. Звернути увагу на навчальний план 2015 р. напряму підготовки 6.030206: 
кількість аудиторних годин подисциплінарно за семестр не відповідає загальній кількості 
аудиторних годин на тиждень. З'ясувати та відобразити в експертних висновках 
відповідність по виконанню аудиторних годин згідно робочих навчальних планів і розкладів 
навчальних занять до діючого навчального плану.

Експертна комісія безпосередньо на місці перевірила діючий навчальний план 2015 р. 
напряму підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес», робочі навчальні плани, розклад 
навчальних занять за кожним семестром за кожною навчальною дисципліною.

Комісія зазначає, що виконання аудиторних годин кожної навчальної дисципліни за 
розкладом навчальних занять повністю відповідає діючому навчальному плану 2015 р., 
робочим навчальним планам

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

На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і проведеної на місці 
акредитаційної експертизи підготовки фахівців напряму підготовки 6.030206 «Міжнародний 
бізнес» галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» у Харківському національному 
економічному університеті імені Семена Кузнеця експертна комісія дійшла висновку:

1. У ХНЕУ ім. С. Кузнеця підготовка фахівців за напрямом підготовки 6.030206 
«Міжнародний бізнес» проводиться на належному рівні.

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

3. Загальний професорсько-викладацький склад університету та якісний склад 
вйпускової кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу дають змогу забезпечити 
належну підготовку майбутніх фахівців. На кафедрі ведеться активна науково-дослідна 
робота, напрям якої відповідає напряму підготовки, що акредитується. Це дозволяє 
підвищити наукоємність навчального процесу. Кафедру очолює доктор економічних наук, 
професор.
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4. Наявність потужної матеріально-технічної бази, що характеризується широкими 
перспективами розвитку, значної видавничої бази, доступу до ресурсів мережі Інтернет, 
фундаментальної наукової бібліотеки, високий рівень навчально-методичного та 
програмного забезпечення, безперервність комп’ютерного навчання студентів сприяють 
широкій навчально-методичній підтримці студентів.

5. Якість підготовки фахівців відповідає державним вимогам, в університеті і на 
кафедрі міжнародного бізнесу та економічного аналізу реалізуються комплексні заходи щодо 
забезпечення працевлаштування випускників.

Таблиця відповідності Державним вимогам до акредитації наведена у Додатку А.
Таблиця відповідності вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (із змінами, 
внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 347) 
наведена у Додатку Б.

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

1) активізувати діяльність викладачів кафедри з підготовки навчальних посібників за 
фаховими дисциплінами;

2) удосконалити науково-дослідну діяльність професорсько-викладацького складу 
кафедри щодо публікації статей у міжнародних наукометричних базах даних;

3) забезпечити відповідність наукових статей професорсько-викладацького складу 
навчальним дисциплінам, що викладаються;

4) звернути увагу на необхідність моніторингу кількості видів та результатів 
професійної діяльності викладачів, які забезпечують освітній процес.

*
На підставі вищевикладеного та порівняння фактичних показників діяльності 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Державних 
вимог до акредитації та Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності експертна 
комісія МОН України зробила висновок про можливість акредитації напряму підготовки
6.030206 «Міжнародний бізнес» освітнього ступеня «бакалавр» з ліцензованим обсягом 50 
осіб денної форми навчання та 25 осіб заочної форми навчання.
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Голова експертної комісії
доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародної 
економіки Державного вищого 
навчального закладу «Придніпровська 
державна академія будівництва та 
архітектури»

Член експертної комісії
кандидат економічних наук, доцент, 
заступник декана факультету
міжнародної економіки і менеджменту 
Державного вищого навчального 
закладу «Київський національний
економічний університет імені Вадима 
Гетьмана

З висновками експертної комісії ознайом, 
і отримав примірник:

Ю. В. Орловська

Ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця
доктор економічних наук, професор 
23 січня 2019 року 

Голова комісії:

Е. Ю. Молчанова

В. С. Пономаренко

'рловська, д.е.н., професор
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Додаток А

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
Відповідність державним вимогам щодо якісних характеристик підготовки фахівців 

за напрямом підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес» 
у ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Назва показника (нормативу)
Значення
показника
бакалавр

Фактично

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4

Якісні характеристики підготовки фахівців

1. Умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних дисциплін, 
години, форми контролю, %

100 100
Гі-

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 100 100 -

1.3. Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що обслуговують 
спеціальність і працюють у навчальному 
закладі за основним місцем роботи, які 
займаються вдосконаленням навчально- 
методичного забезпечення, науковими 
дослідженнями, підготовкою підручників та 
навчальних посібників, %

100 100

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з загальної 
підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, 
% 100 100

2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 65 ■ 15

2.2. Рівень знань студентів з природничо- 
наукової (фундаментальної) підготовки:

Дисципліни не передбачено 
навчальним планом

2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, 
% 90

2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50

2.3. Рівень знань студентів з професійної 
підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, 
%

90 100 +10

2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 52,8 + 2,8

Голова комісії: Ю. В. Орловська, д.е.н., професор
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1 2 3 4

3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів

+ + -

3.2. Участь студентів у науковій роботі 
(наукова робота на кафедрах та в лабораторіях, 
участь в наукових конференціях, конкурсах, 
виставках, профільних олімпіадах тощо)

+ + -

Г олова експертної комісії
доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародної 
економіки Державного вищого 
навчального закладу «Придніпровська 
державна академія будівництва та 
архітектури»

Член експертної комісії
кандидат економічних наук, доцент, 
заступник декана факультету
міжнародної економіки і менеджменту 
Державного вищого навчального 
закладу «Київський національний
економічний університет імені Вадима 
Г етьмана

З висновками експертної комісії ознайомлений 
і отримав примірник:

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

23 січня 2019 року

Ю. В. Орловська

Е. Ю. Молчанова

В. С. Пономаренко

Голова комісії: Ю. В. Орловська, д.е.н., професор
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Додаток Б
Відповідність вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу) за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Значення
показника
(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника 

від нормативного
1. Кадрові вимоги

щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1.1 Наявність групи забезпечення 
спеціальності

+ + -

1.2 На одного члена групи 
забезпечення припадає не більше ЗО 
здобувачів вищої освіти всіх рівнів, 
курсів та форм навчання з відповідної 
спеціальності

■+ + -

1.3 Склад групи забезпечення 
(мінімальний відсоток від загальної 
кількості членів групи забезпечення)
1.3.1 які мають науковий ступінь 
та/або вчене звання 60 100 + 40

1.3.2 які мають Науковий ступінь 
доктора наук та/або вчене звання 
професора

зо 75 + 45

1.4 Науково-педагогічні та наукові 
працівники, які здійснюють освітній 
процес і мають стаж науково- 
педагогічної діяльності понад два 
роки

100 100 -

1.5 Рівень наукової та професійної 
активності науково-педагогічних 
працівників, які здійснюють освітній 
процес засвідчується виконанням не 
менш чотирьох видів та результатів з 
перелічених у п. ЗО Ліцензійних умов

100 100 -

1.6 Наявність трудових договорів 
(контрактів) з усіма науково- 
педагогічними (науковими) 
працівниками та наказів про 
прийняття їх на роботу

+ + -

2. Технологічні вимоги 
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

2.1. Матеріально-технічне забезпечення
2.1.1 Забезпеченість навчальними 
приміщеннями для проведення 
освітнього процесу (кв. метрів на, 
одного здобувана вищої освіти з 
урахуванням не більше трьох змін

2,4 4,4 + 2

Голова комісії: Ю. В. Орловська, д.е.н., професор
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навчання, але не менше 2000 кв. 
метрів для закладу освіти)
2.1.2 Забезпеченість комп’ютерними 
робочими місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, що необхідні для 
виконання освітніх програм

+ + -

2.1.3 Забезпеченість навчальних 
аудиторій мультимедійним 
обладнанням (мінімальний відсоток 
кількості аудиторій)

ЗО 48 + 18

2.1.4 Доступність навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення

+ + -

2.1.5 Забезпеченість здобувачів вищої 
освіти гуртожитком (мінімальний 
відсоток потреби)

100 100

2.2 Інформаційне забезпечення
2.2.1 Забезпеченість бібліотеки 
вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними виданнями 
відповідного або спорідненого 
спеціальності профілю у бібліотеці (у 
т.ч. в електронному вигляді).

Не менше 
шести 

найменувань
24 ■ 18

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

+ + -

2.2.3 Наявність офіційного веб-сайта 
закладу освіти, на якому розміщена 
основна інформація про його 
діяльність

+ + -

2.2.4 Наявність сторінки на 
офіційному веб-сайті англійською 
мовою, на якому розміщена основна 
інформація про діяльність

+ + -

2.3 Соціально-побутова інфраструктура
2.3.1 Наявність:
бібліотеки, у тому числі читальної зали

+ + -

2.3.2 Наявність медичного пункту + + -

2.3.3 Наявність пунктів харчування + + —

2.3.4 Наявність . актової чи концертної 
зали

+ + -

2.3.5 Наявність спортивної зали + + —

2.3.6 Наявність . стадіону та/або 
спортивних майданчиків

+ + -

2.4 Навчально-методичне забезпечення
2.4.1 Наявність освітньої програми + +

Голова комісії: Ю. В. Орловська, д.е.н., професор
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2.4.2 Наявність навчальних планів, за 
якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти

+ + —

2.4.3 Наявність робочих програм з усіх 
навчальних дисциплін навчальних 
планів

. + + -

2.4.4 Наявність програм з усіх видів 
практичної підготовки

+ + -

2.4.5 Наявність методичних матеріалів 
для проведення підсумкової атестації 
здобувачів вищої освіти

+ + -

2.4.6 Наявність навчальних планів з 
обов’язковим вивченням української 
мови як окремої навчальної дисципліни 
“Українська мова як іноземна” у разі 
підготовки іноземців та осіб без 
громадянства незалежно від мови 
навчання

+ + -

3. Організаційні вимоги 
щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

3.1 Електронний вигляд відомостей 
про кадрове та матеріально-технічне 
забезпечення закладу освіти до 
СДКБО

+ + -

Голова експертної комісії
доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародної 
економіки Державного вищого 
навчального закладу «Придніпровська 
державна академія будівництва та 
архітектури»

Член експертної комісії
кандидат економічних наук, доцент, 
заступник декана факультету
міжнародної економіки і менеджменту 
Державного вищого навчального 
закладу «Київський національний
економічний університет імені Вадима 
Г етьмана

З висновками експертної комісії ознайомлений 
і отримав примірник:

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

Ю. В. Орловська

23 січня 2019 року

Голова комісії:

Е. Ю. Молчанова

В. С. Пономаренко

Ю. В. Орловська, д.е.н., професор
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Додаток В

Порівняльна таблиця 

результатів виконання ККР при проведенні аналізу та акредитаційної експертизи 

студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес»

першого (бакалаврського) рівня

Назва 
дисциплін, за 

якими 
проводились 
комплексні 
контрольні 

роботи

Гр
уп

а

Кі
ль

кі
ст

ь 
ст

уд
ен

ті
в,

ос
іб 3 них одержали під час сесії 3 них одержали оцінки при проведенні ККР

Відхилен
ня

5 4 3 2

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

%

Як
іс

ть
, 

%

Се
ре

дн
ій

 
ба

л

5 4 3 2

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

%

Як
іс

ть
, 

%

Се
ре

дн
ій

 
ба

л

ос
іб О4 ос
іб х°о4 ос
іб ©\. ос
іб о4 ос
іб О4 ос
іб ох ос
іб о4 ос
іб о4

Як
ос

ті
, 

%

С
ер

ед
нь

ог
о

ба
лу

Дисципліни циклу загальної підготовки

Іноземна мова 
(за професій
ним спряму
ванням)

6.
01

.7
0.

15
.0

1,
6.

01
.7

0.
15

.0
2

31 9 29 13 42 9 29 0 0 100 71 4,0 6 20 14 45 11 35 0 0 100 65 3,4 6 0,6

Середнє 
значення за 
циклом

31 9 29 13 42 9 29 0 0 100 71 4,0 6 20 14 45 11 35 © 0 100 65 3,4 6 0,6

Дисципліни циклу прос )ЄСІЙНОЇ підготовки
Світова 
економіка та 
міжнародні 
економічні 
відносини

6.
01

.7
0.

15
.0

1,
6.

01
.7

0.
15

.0
2

31 9 29 8 26 14 45 0 0 100 55 3,8 7 23 10 32 14 45 0 0 100 55 3,5 0 0,4

Міжнародні 
організації та 
міжнародна 
діяльність

31 9 29 9 29 13 42 0 0 100 58 3,9 7 23 9 29 15 48 0 0 100 52 3,5 6 0,4

Ю. В. Орловська, д.е.н,, професор
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Закінчення додатку В

Назва 
дисциплін, за 

якими 
проводились 
комплексні 
контрольні 

роботи

Гр
уп

а

Кі
ль

кі
ст

ь 
ст

уд
ен

ті
в,

ос
іб 3 них одержали під час сесії 3 них одержали оцінки при проведенні ККР

Відхилен
ня

5 4 3 2

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

%

Як
іс

ть
, 

%

Се
ре

дн
ій

 
ба

л
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Міжнародна VI 6 19 12 39 П 42 0 0 100 58 3,8 5 16 11 35 15 48 0 0 100 52 3 3 6 0,5інформація

Бізнес-аналіз 31 4 13 13 42 14 45 0 0 100 55 3,7 4 13 12 39 15 48 0 0 100 52 3,3 3 0,4
Середнє
значення за з і 7 22,6 11 33,8 14 43,6 0 0 100 57 3,8 6 18,6 11 33,8 15 47,6 0 0 100 52 3,4 4 0.4
циклом

Голова експертної комісії
доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри міжнародної економіки Державного вищого 
навчального закладу «Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури»

Член експертної комісії
кандидат економічних наук, доцент, 
заступник декана факультету міжнародної економіки 
і менеджменту Державного вищого навчального 
закладу «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»

З висновками експертної комісії ознайомлений 
і отримав примірник:
Ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
доктор економічних наук, професор 
23 січня 2019 року

Голова комісії:

Ш. В. Орловська

Е. Ю. Молчанова

В. С. Пономаренко

ька, д.е.н., професор
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УКРАЇНА

с в ід о ц т в о
п р о  п і д в а д е н ш ^ і ^ ш і ф ж а й і ї

«ШС 0207І211/000047-18»

ТЕСЛЕМКО
ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

підвищ ував кваліфікацію 

з 21  «листопада» 2017 р. до 31 «травня» 2018 р.

відділі заочної, дистанційної та післздщїйоміїої

ревіти

ц
IV".

*■т и 7^
О̂ г̂ ЧИйЙУд,. ХА .

/  г т п  \% А 'Ш\ \г%кгйлі і з >< і!
програмою:

Т*"/<П£ ■і%4гг̂ ґ̂ -0̂.іП ттл ТТГ-ТГв'ТТГТ ІГХГ /СЬ ГГОіТҐГ̂гіҐ̂ /ПГУГ̂ГХЛГ

УКРАЇНА

Назва теми (курсу) Години Кредити
єктс ,

Аудитор.1
Ні

Самоетій
ні

Сучасні технології: в освіті/ 
Електронні ’дарсУнальнІ, ■ 
навчал ьнісіастем у. . , ;;;

90 .. : 60

г

О

Основи компетентісно- 
орІєнтованого навчання у ■/, 
врщій ІДІСОЛІ

■ з о і 20 10

| Рйзом 120 4 80 40

Виконав випускну роботу на тему:

Створення інтерактивних електронних навчальних;Курсів 
за Начальною дисципліною «Інформатика у сфері 

комунікацій» з оцінкою відмінне (95)



М ІН ІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Х АРКІВСЬКИ Й  Н А Ц ІО Н А ЛЬН И Й  У Н ІВЕРС И ТЕТ 
ІМЕНІ ВЛ.КА РА ЗІН А
ЦЕНТР ПІСЛЯДИШІОМНОЇ ОСВІТИ І

Свідоцтво

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF
UKRAINE

V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY 
CENTRE OF ADVANCED STUDIES

Certificate
Це.свідоцтво дано ЛИСИЦІ Надії

Михайлівні в тому, ідо вона з 15 березня 2018р.

по 15 травня 2018р. пройшла стажування на 

кафедрі маркетингу та менеджменту зовнішньо

економічної діяльності за спеціальністю 

«маркетйнг» (075).

Індивідуальний план виконаний в повному . 

обсязі (120 годин).

Проректор з науково-педагйгічї^й 
Vice-President for Research apd

/" 'Ч  Директор Центру .иіслядиН
% ,^/\p irec to r o f  the Centre o f AdN

JUjf/.v Г
г/о fa.
щ

ш

This Certificate is given to Lysyisid Nadiitt
to prove that she had an internship at the 

Marketing and Management of Foreign 

Economic Activity Department on the 

specialty "marketing" (075) 

from March 15, 2018, to May 15, 201 8. 

She fully executed her individual plan of 

120 academic hours

А. В. Пантелеймонов 
A. Panteieimonov

Реєстраційний
Registration

М. В. Татаринов 
Tatarynov

№ 1035

П
родовження 

додатку 
Д
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Додаток Е

Витяг з протоколу №6а 
засідання кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу

від 28.12.2018 року

Головуючий на засіданні: Отенко І.П.
Секретар: Калінкіна Н.С.

ПРИСУТШ: Азаренков Г.Ф., Айорінде М.Б., Булкіна I.A., Гронь О.В., 
Дороніна К.С., Євдокімова-Лисогор JI.A., Іващенко Г.А., Іванієнко В.В., 
Коротков Д.С., Мішин О.Ю., Калінкіна Н.С., Отенко І.П., Пастушенко А.О., 
Пархоменко Н.О., Петряєва З.Ф., Савенко К.С., Ус М.І., Цукан О.М., 
Чепелюк М.І., Шемаєва Л.М.

Порядок денний: *
1. Про підвищення кваліфікації викладачів кафедри міжнародного 

* бізнесу та економічного аналізу

СЛУХАЛИ: Про підвищення кваліфікації викладача кафедри Дороніної К.С. 
ВИСТУПИЛА: завідувач кафедри, проф. Отенко І.П. з інформацією щодо 
підготовки кадрів вищої кваліфікації на кафедрі.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати викладачу кафедри Дороніній К.С. пройти 
підвищення кваліфікації в 2019 році.

Г оловуючий

Секретар



Закінчення додатку Е

Витяг з протоколу №6а 
засідання кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу

від 28.12.2018 року

Головуючий на засіданні: Отенко І.П.
Секретар: Калінкіна Н.С.

ПРИСУТНІ: Азаренков Г.Ф., Айорінде М.Б., Булкіна I.A., Гронь О.В., 
Дороніна К.С., Євдокімова-Лисогор Л.А., Іващенко Г.А., Іванієнко В.В., 
Коротков Д.С., Мішин О.Ю., Калінкіна Н.С., Отенко І.П, Пастушенко A.Q., 
Пархоменко Н.О., Петряєва З.Ф., Савенко К.С., Ус М.І., Цукан О.М., 
Чепелюк М.І., Шемаєва Л.М.

Порядок денний: 4
1. Про підвищення кваліфікації викладачів кафедри міжнародного

'бізнесу та економічного аналізу

СЛУХАЛИ: Про підвищення кваліфікації викладача кафедри Шемаєвої Л.М. 
ВИСТУПИЛА: завідувач кафедри, проф. Отенко І.П. з інформацією щодо 
підготовки кадрів вищої кваліфікації на кафедрі.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати викладачу кафедри Шемаєвій Л.М. пройти 
підвищення кваліфікації в 2019 році.

Г оловуючий

Секретар
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Додаток Ж

Інформація про Степаненко Наталю Олексіївну, яка забезпечу*' навчальний план 
за напрямом підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес»

Наймену
вання

навчальної
дисципліни
(кількість
лекційних

годин)

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

викладача

Наймену
вання посади 

(для 
сумісників 

— місце 
основної 
роботи, 

наймену
вання 

посади)

Найменування закладу, 
який закінчив викладач, 

рік закінчення, спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу освіту

Науковий ступінь, 
шифр і найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, вчене 
звання, за якою кафедрою 
(спеціальністю) присвоєно

Відомості про підвищення 
кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 
документа, тема, дата видачі)

Примітки*

1 2 3 4 5 6 7
II. Цикл професійної підготовки

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Політична 
економія (32)

Мікро-,
макроекономіка

(32)

Степаненко
Наталя

Олексіївна

Доцент 
кафедри 

економічної 
теорії, ста
тистики та 
прогнозу

вання

Харківський державний 
економічний університет, 1997, 
спеціальність «Облік і аудит», 

кваліфікація «економіст», 
диплом ЛЕ № 010116 від 

17.06.1997р.

Кандидат економічних наук, 
спеціальність 051 «Економіка»., (08.06.01 

«Підприємництво, менеджмент та 
маркетинг»,) тема дисертації: 

«Внутрішньофірмове планування 
діяльності промислових підприємств» 

Диплом ДК №010529 ВІД 16.05.2001 р.

доцент кафедри економічної теорії, 
атестат ДЦ №009863 ВІД 16 .12.2004 р.

ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, 
Центр післядипломної освіти, 

тема: «Технології роботи з 
аудиторією», 

свідоцтво про підвищення 
кваліфікації ПК 

02071211/000024-16, 
від 02.06.2016 р

пп. 2, 3, 6, 13 
п. 30 Ліцензійних 

умов провадження 
освітньої 

діяльності

Ю. В. Орловська, д.е.н., професор
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Продовження додатку Ж
Види і результати професійної діяльності Степаненко Н.О. відповідно до п. ЗО 

Постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від ЗО 
грудня 2015 р. № 1187», від 10 травня 2018 р. № 347

Рівень наукової та професійної активності відповідає 4 пунктам

2) Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових 
фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять 
досягнень.

1. Степаненко Н.О. Характеристика добробуту населення на сучасному етапі розвитку суспільства. 
Бізнес Інформ. -  2015. -  №4. -  С. 17-21.

2. Stepanenko N.O. Evaluation of the intellectual capital of the country / K.V.Chmelova, N.O. Stepanenko // 
Приднепровский научный вестник: Научный журнал.- №1 (123), 2012. -  с. 86-90.

3. Степаненко Н.О. Розвиток туристичної діяльності України в умовах євроінтеграції / Степаненко Н.О. 
// Збірник наукових праць «Міжнародні відносин. Серія «Економічні науки»« -  Київ. 2017, -  № 10 -  
http://joumals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/178.

4. Степаненко Н.О. Інтеграція України до європейського союзу: переваги та недоліки / Степаненко
Н.О., Степаненко В.О. // Вісник УкрДАЗТ. № 61 -  2018. -  С. 62-67.

5. Степаненко Н.О. Особливості фінансового аналізу малих промислових підприємств у процесі 
залучення позикових коштів / Степаненко В.О. Степаненко Н.О. // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. 
наук. Праць. -2008 . -  Том 1. -  С. 188-203

3) Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим 
центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії

1. Степаненко Н.О. Навчальний посібник до самостійного вивчення дисципліни «Економіка 
добробуту» / Степаненко Н.О., Степаненко В .О ,. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. -  156 с.

6) Проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних навчальних дисциплін) в обсязі 
не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік:

1. Проведення навчальних занять іноземною мовою з дисциплін: Політекономія, Макро- та 
мікроекономіка, 2017-2018 н.р. -2 5 6  год.

13) Наявність виданих навчально-методичних посібників /  посібників для самостійної роботи 
студентів та дистанційного навчання / конспектів лекцій /  практикумів / методичних вказівок 
/рекомендацій загальною кількістю три найменування:

1. Попов О. С., Н.О. Степаненко, В.О. Степаненко Робоча програма навчальної дисципліни «Політична 
економія» для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання X.: Вид. ХНЕУ, 2014. -  54 с. (Укр.мов.)

2. Степаненко Н.О., В.О. Степаненко. Робоча програма навчальної дисципліни «Глобальна економіка» 
Для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання X . : Вид. ХНЕУ, 2014. -  64 с.

3. Степаненко Н.О. Робоча програма навчальної дисципліни «Політична економія» для студентів усіх 
напрямів підготовки всіх форм навчання : [Електронне видання] / уклад. Н. О. Степаненко, В. О. Степаненко, 
М. А. Мащенко. -  Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. -  62 с

4. Степаненко Н. О. Макро і мікроекономіка: робоча програма для студентів спеціальності 073 
“Менеджмент” першого (бакалаврського) рівня / укл. M. А. Мащенко, Степаненко Н. О., Черкащина T.C. -  X. : 
Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. -  65 с.

5. Макро і мікроекономіка: методичні рекомендації до практичних завдань для студентів усіх 
спеціальностей першого (бакалаврського) рівня / укл. M. А. Мащенко, Н. О. Степаненко, В. О. Степаненко. -  
X.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. -  113 с.

Голова комісії: Ю. В. Орловська, д.е.н., професор

http://joumals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/178
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Продовження додатку Ж

Інформація про Перспелюкова Олену Василівну, яка забезпечує навчальний план 
за напрямом підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес»

Наймену
вання

навчальної
дисципліни
(кількість
лекційних

годин)

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

викладача

Наймену
вання посади 

(для 
сумісників 

— місце 
основної 
роботи, 

наймену
вання 

посади)

Найменування закладу, 
який закінчив викладач, 

рік закінчення, спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу освіту

Науковий ступінь, 
шифр і найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, вчене 
звання, за якою кафедрою 
(спеціальністю) присвоєно

Відомості про підвищення 
кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 
документа, тема, дата видачі)

Примітки*

1 2 3 4 5 6 7
II. Цикл професійної підготовки

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Менеджмент
(32)

Перепелю- 
кова Олена 
Василівна

Доцент 
кафедри 

міжнарод
ного бізнесу 
та економіч
ного аналізу

Східноукраїнський 
національний 

університет імені Володимира 
Даля, 2008 рік, спеціальність 
«Економіка підприємства» 

кваліфікація «магістр з 
економіки підприємства» 

Диплом АН № 35109860 від 
30.06.2008 року.

Кандидат економічних 
наук, 051 Економіка 

(08.00.05 -  Розвиток продуктивних сил та 
регіональна економіка). Тема -  
«Організаційне забезпечення 

ефективного використання трудового 
потенціалу регіону», диплом - ДК № 

029291 від 30.06.2015 р.

Підвищення кваліфікації у 
Харківському національному 

університеті 
радіоелектроніки, програма 

«Управління фінансово- 
економічною безпекою»,

16.10.2018 по теперішній час

пп. 1, 2, 3, 13, 15, 
18 п. 30 

Ліцензійних умов 
провадження 

освітньої 
діяльності

Ю. В. Орловська, д.е.н., професор
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Продовження додатку Ж
Види і результати професійної діяльності Перепелюкової О.В. відповідно до п. ЗО 

Постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від ЗО 
грудня 2015 р. № 1187», від 10 травня 2018 p. № 347

Рівень наукової та професійної активності відповідає 6 пунктам

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

1. Perepeliukova О. V. Study on the state of international competitive positions of Ukraine. - Financial and credit 
activity: problems of theory and practice. - Vol 3, No 26 (2018). -  p.236-244.

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 
наукових фахових видань України;

1. Перепелюкова О.В. Сучасний стан ресурсно-сировинних зв’язків між об’єктами енергетичної 
інфраструктури / О.В. Перепелюкова // Економіка і суспільство. - №2 -  2016. -  С.381-385.

2. Перепелюкова О.В Роль соціальної інфраструктури регіону в розвитку транскордонного 
співробітництва України / О.В .Перепелюкова // Ефективна економіка. Випуск 2 -  2016. [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=l&z=5008

3. Перепелюкова О.В. Сучасні ризики промислової галузі в контексті розвитку міжнародного 
бізнесу / О.В. Перепелюкова // Регіональний збірник наукових праць з економіки / Інститут економіко-правових 
досліджень НАН України. Прометей. -  Вип.1(47). -  Дружківка: ДЕГІ - 2016. -  С.83-88.

4. Перепелюкова О.В Геоекономічна стратегія України та її регіонально-інтеграційні пріоритети /
О.В. Перепелюкова//Економіка і право. / №2 (44). -  2016. -  С.40-46. *

5. Перепелюкова О.В. Деякі аспекти вдосконалення соціальної інфраструктури регіонів / О.В. 
Перепелюкова // Моделювання регіональної економіки. Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. -  Івано- 
Франківськ: № 6 -  2015 -  С.57- 60.

в. Перепелюкова О.В. Москаленко Н.О. Інституціональне середовище міжнародного бізнесу /
О.В. Перепелюкова, Н.О. Москаленко // Економіка і право. -  Вип.3(45). -. 2016.

7. Перепелюкова О. Дослідження стану стратегічних знань підприємства // Бізнес Інформ. -  2016.
-  № 12.-С .265-269.

8. Перепелюкова О.В Теоретичні аспекти формування складових організаційно -  економічного
механізму управління інноваційним розвитком регіонів в Україні / О.В. Перепелюкова // Економіка і право. / 
№1 (4 8 ) .-2 0 1 7 ,-С.З 5-40.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
1. Перепелюкова О.В. Формування та використання трудового потенціалу / О.В. Перепелюкова // 

Монографія / Формування та використання трудового потенціалу, -  Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2014. -217с.

13) Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи 
студентів та дистанційного навчання / конспектів лекцій /  практикумів / методичних вказівок 
/рекомендацій загальною кількістю три найменування:

1. Менеджмент. Робоча програма для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні
відносини» першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. О.В. Перепелюкова; Харківський 
національний економічний університет ім. С. Кузне ця. - Електрон, текстові дан. (192 КБ). - X. : ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2017. - 49 с.

2. Менеджмент організацій: міжнародний аспект. Робоча програма для студентів спеціальності 
073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою» другого (магістерського) 
рівня [Електронний ресурс] / укл. О.В. Перепелюкова; Харківський національний економічний університет ім. 
С. Кузнеіщ. - Електрон, текстові дан. (707 КБ). - X. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. - 46 с.

3. Робоча програма навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент та страхування бізнесу» для 
студентів спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» усіх форм навчання 
[Електронний ресурс] / укл. О.В. Перепелюкова; Харківський національний економічний університет ім. С. 
Кузнеця. - Електрон, текстові дан. (655 КБ). - X. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 41 с.

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних 
публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Перепелюкова О.В. Аналіз змін попиту та пропозиції на регіональних ринках праці України - 
О.В. Перепелюкова // Тенденції сталого розвитку економіки країни: прогнози та пропозиції: матеріали 
Міжнародної науково-практичної - конференції (Львів, 28-29 серпня 2015року). / «Львівська економічна 
фундація». -  Львів: ЛЕФ, 2015. -  140с.

2. Перепелюкова О.В. Стратегічне управління соціально-економічним розвитком регіонів. - О.В.

Голова комісії: /  .г 'і-— Ю. В. Орловська, д.е.н., професор

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=l&z=5008
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3. Перепелюкова // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І 
Міжнародної науково-практичної конференції -  Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган- Барановського, 2016. -  С. 249-252.

4. Перепелюкова О.В. Основні напрями реалізації проектів щодо відновлення Донбасу / О.В. 
Перепелюкова // Міжнародна наукова конференція «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця». -  26- 
28 травня 2016р. -  Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. -  С.84-88.

5. Перепелюкова О.В. Проблеми розвитку територіальних громад Харківського регіону / О. В. 
Перепелюкова // Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку: Матеріали доповідей VI 
науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2017 року).: Збірник. - X.: Монограф. - 
С.285-287.

6. Перепелюкова О.В. Сучасні проблеми формування потенціалу трудових ресурсів об’єднаних 
територіальних громад / О. В. Перепелюкова // Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: 
очікування та реалії: Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції 29-30 листопада 2017 р. (Рівне- 
Луцьк). -  Рівне : Волин. обереги, 2017. -  С. 227-229

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.
Інститут економіко-правових досліджень Національної академії Наук України

Закінчення додатку Ж

Голова комісії: Ю. В. Орловська, д.е.н., професор



Додаток З
Види і результати професійної діяльності Азареикова Г.Ф. відповідно до п. ЗО 

Постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від ЗО 
груднм 2015 р. № 1187», від 10 травня 2018 р. № 347

Рівень наукової та професійної активності відповідає 6 пунктам

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових фахових видань України

1. Азаренков Г. Ф. Аналіз стану факторингового ринку в Україні / Г. Ф. Азаренков, С. 
М. Сердечна // Управління розвитком. -  2011. -  № 5 (102). — С. 132-134 (0,18 ум.-др. арк. /
0,09 ум.-друк. арк. власного внеску).

2. Азаренков Г. Ф. Аналіз можливостей впровадження аутсорсингу в установах 
охорони здоров’я / Г. Ф. Азаренков // Наукові праці Кіровоградського НТУ. Економічні 
науки, вип. 19 -  Кіровоград: КНТУ, 2 0 1 1 - С. 257-261.

3. Азаренков Г. Ф. Особливості трансформаційних перетворень в бюджетних 
установах соціальної сфери, спрямованих на їх розвиток / Г. Ф. Азаренков // Глобальні та 
національні проблеми економіки. Електронний журнал. -  2 0 1 5 .-  № 4. -  Режим доступу: 
http://global-national.in.ua/issue-4-2015.

4. Азаренков Г. Ф. Формування системи інформаційного забезпечення логістико- 
орієнтованого управління промисловим підприємством / Г. Ф. Азаренков, І. П. Дзьобко ?1 
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Вісник ЧДТУ 
Серія: Економічні науки. Випуск № 37: / Черкаси: ЧДТУ, 2014. -  С. 48-55 (0,5 ум.-др. арк. /
0.25 ум.-друк. арк. власного внеску).

5. Азаренков Г. Ф. Методичний підхід до впровадженння логістичного підходу до 
управління промисловим підприємством / Г. Ф. Азаренков, І. П. Дзьобко // Бізнес Інформ. - 
Харків : ВД "ІНЖЕК", 2015. -  № 3. -  С. 268-274 (0,44 ум.-др. арк. / 0,22 ум.-друк. арк. 
власного внеску).

6. Азаренков Г. Ф. Методичні підходи щодо ефективності застосування логістичного 
підходу до управління промисловим підприємством / Г. Ф. Азаренков, І. П. Дзьобко // 
Економічний Нобелівський вісник. -2015. - №  1. -  С. 21-27 (0,44 ум.-др. арк. / 0,22 ум.-друк. 
арк. власного внеску).

7. Азаренков Г. Ф. Удосконалення організації економічної безпеки підприємницької 
діяльності / Г. Ф. Азаренков, О. В. Писарчук, С. М. Сердечна// Економіка і фінанси. — 2017. — 
№ 5. -  С.4-17 (0,89 ум.-др. арк. / 0,29 ум.-друк. арк. власного внеску).

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії
1. Отенко І.П. Теорія управління безпекою соціальних систем: навчальний посібник /

1. П. Отенко, Н. О. Москаленко, Г. Ф. Азаренков. -  Харків : Вид. ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2014.
-  220 с. (13,8 ум.-др. арк.7 4,6 ум.-друк. арк. власного внеску).

2. Отенко В. І. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник для студентів- 
іноземців / В. І. Отенко, В. В. Іванієнко, Г. Ф. Азаренков. -  Харків: ВД "ІНЖЕК", 2015. -  336 
с. (21,0 ум.-др. арк. / 7 ум.-друк. арк. власного внеску).

3. Отенко І. Ц. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / 1. П. Отенко, Г. А. Іващенко, 
Г. Ф. Азаренков. -  Харків : Вид. ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2015. -  186 с. (12,0 ум.-др. арк. / 4,0 
ум.-друк. арк. власного внеску).

4. Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту: 
монографія / Під заг. ред. А. А. Пилипенка та Г. Ф. Азаренкова. -  X.: ВД "ІНЖЕК", 2 0 1 2 - 
640 с. (40 ум.-др. арк. /1,3  ум.-друк. арк. власного внеску).

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня

Ю. В. Орловська, д.е.н., професор
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Продовження додатку З

1. Наукове керівництво кандидата наук: Котов Антон Миколайович. Формування 
капіталу акціонерного товариства. Диплом ДК № 038104, рішення президії ВАК України від 
09.11.2006 р.

2. Наукове керівництво кандидата наук: Мішин Олександр Юрійович. Управління 
економічними ризиками підприємств. Диплом ДК № 038218, рішення президії ВАК України 
від 09.11.2006 р.

3. Наукове керівництво кандидата наук: Дзьобко Ірина Петрівна. Управління 
потоковими процесами підприємства на основі логістичного підходу. Диплом ДК № 030800, 
рішення президії ВАК України від 29.09.2015 р.

4. Наукове керівництво кандидата наук: Тирінов Андрій Вікторович. Формування 
механізму підвищення ефективності діяльності промислового підприємства. Диплом ДК № 
033959, рішення президії ВАК України від 25.02.2016 р.

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового 
видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 
рецензованого наукового видання;

1. Керівник госпдоговірної НДР № 26/05-06 "Вдосконалення системи стратегічного 
управління стійким розвитком підприємства", ДР№0105Ш06404, 2005-2006 рр.

2. Керівник госпдоговірної НДР № 17/2010-2011 "Удосконалення системи управління 
виробничим підприємством", ДР№ 0110U006974, 2010-2011 рр.

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника 
керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ 
філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти 
підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління 
(відділу)/лабораторії /іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 
підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 
секретаря приймальної комісії та його заступника

Декан факультету та голова вченої ради факультету консалтингу і міжнародного 
бізнесу з 2000 року по теперішній час

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, 
який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, 
який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та 
Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера 
національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного 
секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

1. Участь у складі оргкомітету та голова журі II етапу Всеукраїнської студентської 
олімпіади зі спеціальності "Облік і аудит" у 2008, 2009, 2010 роках( накази МОН України № 
1150. від 18.12.2007 року, № 1188 від 23.12.2008 року, № 1052 від 20.11.09 року)
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2. Участь у складі оргкомітету та заступник голови журі II етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності "Управління фінансово-економічною безпекою" у 
2014, 2015, 2016 роках, (накази Міністерства освіти і науки України № 1820 від 23.12. 2013 
р . ,№ 1506 від 23.12. 2014 р., № 1247 від 27.11.2015 р . ) .

3. Робота у складі конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт за напрямом "Управління фінансово-економічною безпекою" у 2018 р., 2019 
р. (накази Міністерства освіти і науки України № 1364, від 10.10. 2017р., № 1010, від 
18.09.2018р.).
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