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висновок
експертної комісії про підсумки первинної акредитації

освітньо-професійної програми «М енеджмент» зі спеціальності 
073 «М енеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

за другим (магістерським) рівнем вищ ої освіти у 
Вінницькому соціально-економічному інституті 

Вищ ого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. №978 «Про 
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах», згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 
22.01.2019 р. №74-л «Про проведення акредитаційної експертизи» з метою 
проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної 
програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем у 
Вінницькому соціально-економічному інституті вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (далі -  
Вінницький інститут Університету «Україна») експертна комісія у складі:

Голова комісії:
Маркіна Ірина Анатоліївна -  завідувач кафедри менеджменту 

Полтавської державної аграрної академії, доктор економічних наук, 
професор;

Член комісії:
Лазоренко Лариса Віталіївна -  професор кафедри менеджменту 

Державного університету телекомунікацій, доктор економічних наук, доцент

у період з 30 січня по 01 лютого 2019 р. включно, безпосередньо на 
місці розглянула матеріали акредитаційної справи, перевірила та встановила 
відповідність поданої інформації щодо можливості первинної 
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент» зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» за другим (магістерським) рівнем у Вінницькому інституті 
Університету «Україна».

Акредитаційна експертиза проведена за такими напрямами:
1) достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки 

України навчальним закладом разом із заявою щодо акредитації освітньо- 
професійної програми;
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2) підтвердження відповідності встановленим законодавством вимогам 
щодо кадрового складу, забезпечення нормативних вимог до чисельності, 
рівня науково-дослідної діяльності випускової кафедри економіки та 
менеджменту;

3) виявлення повноти навчального та методичного забезпечення 
дисциплін навчального плану, наявності навчальної документації та рівня 
забезпечення літературними джерелами, використання комп’ютерної 
техніки;

4) підтвердження відповідності нормативам Міністерства освіти і науки 
України щодо матеріально-технічного забезпечення спеціальності та 
освітньо-професійної програми, що акредитується;

5) підтвердження відповідності встановленим законодавством вимогам 
щодо організації освітнього процесу, рівня знань студентів з дисциплін 
навчального плану.

Висновки експертів підготовлені на основі вивчення відповідних 
документів, що регламентують діяльність Вінницького інституту 
Університету «Україна», навчально-методичної та іншої документації 
спеціальності, спілкування з керівництвом, науково-педагогічними 
працівниками випускової кафедри економіки та менеджменту, студентами, 
що здобувають освіту за другим (магістерським) рівнем за освітньо- 
професійною програмою «Менеджмент» (спеціальністю 073 «Менеджмент»), 
а також проведення контрольних вимірів знань.

За результатами проведеної роботи комісія встановила наступне:

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІННИЦЬКОГО СОЦІАЛЬНО- 
ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ ВНЗ «ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

Вінницький соціально-економічний інститут ВНЗ «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Вінниця) є 
відокремленим структурним підрозділом самостійного навчального закладу 
приватної форми власності.

Вінницьке територіальне представництво Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна» (далі -  Університет «Україна») 
створене відповідно до наказу Президента Університету «Україна» №12/1 від
20.07.1999 р. Наказом Президента Університету «Україна» від 26.12.2002 р. 
№217 Вінницьке територіальне представництво було перетворено у 
Вінницьку філію Університету «Україна». Наказом Президента Університету 
«Україна» № 214 від 27.08.2004 р. Вінницьку філію було реорганізовано у 
територіально відокремлений структурний підрозділ «Вінницький соціально- 
економічний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна».

Основні установчі документи, що ви ови та зміст
діяльності вищого навчального закладу
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університет розвитку людини «Україна»:
1) Статут і Установчий договір ВНЗ «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна», зареєстровані Подільською 
районною державною адміністрацією м. Києва № 10711050009000579 від
03.10.2014 р. у новій редакції;

2) Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної 
особи ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна» (серія А00 №04048 від 07.05.1999 p.), ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ 30373644;

3) Сертифікат про акредитацію ВНЗ «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна», за яким університет (в тому числі 
Вінницький інститут Університету «Україна») акредитований за IV рівнем 
акредитації (серія PI- IV №1124604, рішення ДАК від 30.05.2013 p., протокол 
№104, наказ МОН України від 04.06.213 р. за №2070-Л);

4) Ліцензія МОН України про надання освітніх послуг ВНЗ «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна» (серія АЕ №636816 від
19.06.2015 p., рішення Акредитаційної комісії від 28.05.2015 p., протокол 
№116, наказ МОН України від 10.06.2015 р. №1415л) та відомості про право 
здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (акт узгодження 
переліку спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти на 86 сторінках).

Юридична адреса Вінницького інституту: 21036, Вінницька обл., м. 
Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, б. 23а. Тел. (0432) 32-70-50. Сайт: 
http://vsei.vn.ua, e-mail: vsei.vn.ua@ukr.net.

Організаційно-правова форма: територіально відокремлений 
структурний підрозділ юридичної особи - вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ).

Комісія розглянула і перевірила такі установчі та інші документи, на 
підставі яких здійснюється освітній процес у Вінницькому інституті 
Університету «Україна»:

1) Положення про Вінницький соціально-економічний інститут ВНЗ 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» в останній 
редакції від 21.06.2018 p.;

2) Довідка про внесення до ЄДРПОУ Вінницького соціально- 
економічного інституту ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» з присвоєнням ідентифікаційного коду 25508975 (серія АБ 
№69405 від 29.04.2013 p.);

3) Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію 
відокремленого підрозділу юридичної особи Вінницький соціально- 
економічний інститут ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» (№22858637 від 15.05.2017 p.);

4) Довіреність на виконання представницьких функцій Давиденко Г.В. 
директору Вінницького соціально-економічного 13 «Відкритий
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міжнародний університет розвитку людини «Україна» (№01/17-59 від
26.12.2018 р.);

5) Концепція діяльності Університету «Україна», яка затверджена 
рішенням Київської міської ради народних депутатів № 146/247 від
18.02.1999 р., що включає такі розділи: загальні положення, мету та 
стратегію розвитку університету, організацію навчального процесу, основні 
напрями діяльності університету і головних підрозділів, кадрове 
забезпечення, матеріально-технічну базу, міжнародні зв'язки і 
зовнішньоекономічну діяльність;

6) Концепція діяльності з підготовки фахівців спеціальності 
«Менеджмент» освітнього ступеня «магістр» Вінницького інституту 
Університету «Україна» (затверджено рішенням Вченої ради, протокол №5 
від 24.12.2013 р.), яка погоджена головою Вінницької обласної державної 
адміністрації 13.04.2014 р. та включає такі розділи, як обґрунтування потреб 
у фахівцях заявленої спеціальності, наявні та потенційні можливості з 
підготовки фахівців, особливості організації навчально-виховного процесу у 
закладі за заявленим напрямом підготовки, основні напрямки навчально- 
виховної діяльності закладу;

7) Сертифікат про акредитацію підготовки фахівців галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» 
освітнього ступеня «магістр» (серія НІ №1196788 від 11.12.2017 р., наказ 
МОН України від 19.12.2016 р. №1565).

Наявність зазначених документів засвідчується та відповідає вимогам 
акредитації.

Основна мета діяльності Вінницького соціально-економічного 
інституту Університету «Україна» -  забезпечити громадянам України 
можливість отримати вищу освіту за різними освітніми та освітньо- 
кваліфікаційними рівнями на основі традиційних та новітніх форм організації 
навчання, включаючи дистанційні, що надає можливість отримувати освіту 
безпосередньо за місцем їхнього проживання та праці.

Вінницький інститут Університету «Україна» є закладом, що навчає 
студентів за 8 ліцензованими напрямами підготовки освітнього ступеня 
«бакалавр» та за освітнім ступенем «магістр» -  з 6 спеціальностей. На 
момент перевірки достовірності інформації, поданої у звіті про 
акредитаційний самоаналіз, контингент студентів становить 828 особи, в 
тому числі 299 здобувачів вищої освіти денної форми навчання, 529 -  
заочної.

Навчальну структуру Вінницького інституту Університету «Україна» 
складають соціально-економічний факультет, 5 випускових кафедр, до штату 
яких входять 53 науково-педагогічних працівника, з яких 40 осіб є штатними 
викладачами, з них професорів -  1 (всього - 3), докторів наук -  4 (всього - 6), 
доцентів -  9 (всього - 11), кандидатів наук -  15 (всього -  23).

Загальна характеристика Вінницького інституту Університету
■в

«Україна» наведена в табл. 1.1.
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Таблиця 1.1

Загальна характеристика Вінницького соціально-економічного інституту
ЗНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

№
з/п Показники діяльності

Кількісні параметри
Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

1.

Ліцензований обсяг закладу вищої освіти (осіб) 
у т.ч. за освітніми рівнями: 635

- бакалавр (осіб) 485
- магістр (осіб) 150

2.

Кількість здобувачів вищої освіти, разом: 
у т. ч. за формами навчання: 828

- денна (очна) (осіб) 299 -

- заочна (осіб) - 529
3. Кількість навчальних груп (одиниць) 42 56

4.

Кількість напрямів підготовки та спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка фахівців за освітніми рівнями:

- бакалавр (одиниць) 8 8
- магістр (одиниць) 6 4

5.
Кількість кафедр (одиниць), 5
з них випускових (одиниць): 5

6. Кількість факультетів (одиниць) 1

7.
Загальні навчальні площі будівель (кв. м), з них: 3459,0

- власні (кв. м) -

- орендовані(кв. м) 3459,0

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

У Вінницькому інституті Університету «Україна» ефективно працює 
студентське самоврядування, яке має відповідне представництво у складі 
Вченої ради, де приймає активну участь у обговоренні та вирішенні завдань 
закладу вищої освіти. Основними завданнями органів студентського 
самоврядування є: забезпечення та захист прав та інтересів студентів, 
насамперед щодо організації навчального процесу; забезпечення виконання 
студентами своїх обов’язків; сприяння навчальній, науковій та творчій 
діяльності студентів, створення відповідних умов для їх проживання та 
відпочинку, допомога у працевлаштуванні та вирішенні особистих питань 
студентів. Студентський парламент активно залучається до 
профорієнтаційної та виховної роботи інституту.

Виховна робота в інституті здійснюється на основі Концепції 
національного виховання.

Директор інституту - Давиденко Ганна Віталіївна, доктор педагогічних 
наук, доцент, яка у 2005 р. закінчила Вінницький державний педагогічний 
університет імені М. Коцюбинського (диплом з відзнакою ВН №28098073 
від 30.06.2005 р.) за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. 
Мова та література (англійська, німецька)», а у 2006 р./''М іжрегіональну
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академію управління персоналом (диплом КВ №30642516 від 15.11.2006 р.) 
за спеціальністю «Банківська справа».

Захист кандидатської дисертації на тему «Німецька народна побутова 
казка: тематичні, структурно-композиційні та лінгвокультурні 
характеристики» за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови» відбувся в 
Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка у 2009 р. 
(кандидат філологічних наук: диплом ДК № 058939 від 14.04.2010 p.). У 2014 
р. отримала вчене звання доцента кафедри іноземної філології (атестат 
доцента ДЦ №  039201 від 26.06. 2014 p.).

Захист докторської дисертації на тему «Теоретико-методичні засади 
організації інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах країн 
Європейського союзу» за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та 
історія педагогіки» відбувся у 2015 р. в Інституті вищої освіти Національної 
академії педагогічних наук (доктор педагогічних наук, диплом доктора наук 
ДЦ№  004994 від 15.12.2015 p.).

Стаж науково-педагогічної роботи -  12 років.
З 08 квітня 2013 р. займає посаду директора Вінницького соціально- 

економічного інституту ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна». До того працювала на посадах завідувача кафедри 
українознавства Вінницького інституту Міжрегіональної академії управління 
персоналом; завідувача кафедри гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін 
Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна». 
Також виконує функції голови Науково-експертної ради Університету 
«Україна».

Веде активну громадську та представницьку діяльність: голова ради 
громадської організації «Соціальна перспектива», член Національної спілки 
журналістів України, член президії Вінницької обласної організації 
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури; обрана 
депутатом Вінницької міської ради на чергових виборах депутатів місцевих 
рад 25.10. 2015 р.

Автор понад 100 праць (монографій, навчальних посібників, статей і 
тез у вітчизняних та закордонних виданнях), зокрема за останні 5 років 54 
найменування (з них, 4 монографії, 2 навчальних посібники, 21 стаття у 
фахових виданнях, 8 статей -  у міжнародних наукометричних базах, 19 тез).

Керівник науково-дослідної теми, що виконувалась на базі 
Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна»: 
«Методологія інклюзивного навчання осіб з інвалідністю в умовах вищого 
навчального закладу» (державний реєстраційний номер 0114U001028, період 
виконання 2014-2017 pp.). Також веде активну грантову діяльність, так тільки 
за останні 2 роки є учасником та виконавцем наступних грантів: 
«Покращення рівня навиків спілкування суддів у роботі з людьми з 
інвалідністю» (грантодавець: USAID), «Розробка та впровадження 
навчальної програми для працівників нової поліції щодо покращення рівня 
спілкування та роботи із особами з інвалідністю» (грацтодавець: USAID), 
«Програма розвитку лідерського потенціалу -університетів України»

Голова комісії ' / х  ^_______I.A. Маркіна
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(грантодавець: British council, бюджет: 6000 фунтів стерлінгів), проведення 
майстер-класів «Інклюзивна освіта: досвід та перспективи» (грантодавець: 
Представництво фонду Фрідріха Еберта в Україні, бюджет: 12500 грн.), 
проведення практичного тренінгу «Інклюзія у сучасному навчальному 
закладі: практичні аспекти впровадження» (грантодавець: Представництво 
фонду Фрідріха Еберта в Україні, бюджет: 13500 грн.), IVLP Women to Lead, 
США (грантодавець: USAID, стипендіальна програма), «Місцеві політичні 
лідери -  підтримка жінок у політиці» (грантодавець: уряд Швеції, 
стипендіальна програма), Смарт Університет («smart learning»); Австрійський 
Університет, Об'єднані Арабські Емірати (стипендіальна програма).

Висновок. Експертна комісія відзначає, що достовірність  
інформації акредитаційної справи, поданої до МОН України Вінницьким  
соціально-економічним інститутом ВНЗ «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна» перевірена на підставі 
легітимних оригіналів відповідних документів, підтверджує право на 
провадження діяльності у сфері вищої освіти та відповідає державним  
вимогам.

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Вінницький інститут Університету «Україна» є багатопрофільним 
підрозділом ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна», який здійснює підготовку високопрофесійних фахівців з 
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, психології, 
соціальної роботи, інформаційної та архівної справи, фізичної терапії та 
ерготерапії, права.

Формування контингенту студентів Вінницького інституту 
Університету «Україна» здійснюється відповідно до основних положень 
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Правил прийому до 
закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна», що розробляються Приймальною комісією університету щорічно 
відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 
України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, 
Положенням про Приймальну комісію Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна», а також Положення про відбіркові 
комісії Університету «Україна»: інститутів, факультетів, філій.

Контингент здобувачів-магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за освітньо-професійною 
програмою «Менеджмент» формується за рахунок випускників освітнього 
ступеня «бакалавр» із зазначеної та інших спеціальностей, які отримали 
освіту за денною та заочною формами навчання, в т.ч. з випускників інших 
закладів вищої освіти. Щороку до інституту вступають абітурієнти пільгових 
категорій: діти-сироти, військовослужбовці, що брали уча^ь  в АТО та особи 
з інвалідністю (для яких організовано навчання в^цтегрованих групах).

Голова комісії^ Ш  І.А. Маркіна



8

З метою формування контингенту здобувані в вищої освіти кафедрою 
економіки та менеджменту здійснюється профорієнтаційна та виховна 
робота. Проводиться інформування широких верств населення про різні 
напрямки діяльності Вінницького інституту Університету «Україна» в сфері 
науки, освіти, виховання, культурних і спортивних досягнень, громадської 
діяльності та підтримка позитивного іміджу інституту та університету.

Основними видами профорієнтаційної роботи кафедри економіки та 
менеджменту є: зустрічі (виїзні та на місці) адміністративного та науково- 
педагогічного персоналу з учнями загальноосвітніх шкіл, коледжів, 
технікумів, училищ під час їхнього навчання та участь у батьківських зборах; 
залучення військовослужбовців, учасників бойових дій, працівників 
підприємств, установ та організацій різних форм власності, які не мають 
вищої освіти або відповідної фахової освіти; запрошення абітурієнтів до 
Вінницького інституту Університету «Україна» під час проведення Днів 
відкритих дверей, різноманітних семінарів, круглих столів, майстер-»класів; 
участь у Ярмарках професій та освітянських виставках; співпраця з 
районними державними адміністраціями, обласним, міським та районними 
управліннями освіти, обласним, міським та районними центрами зайнятості 
Вінницької області.

Підготовка магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 
07 «Управління та адміністрування» за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент» забезпечується 3 кафедрами: економіки та менеджменту, 
правознавства, соціальних технологій.

Згідно ліцензії МОН України про надання освітніх послуг ВНЗ 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (серія АЕ 
№636816 від 19.06.2015 р., рішення Акредитаційної комісії від 28.05.2015 р., 
протокол №116, наказ МОН України від 10.06.2015 р. №1415л) та відомостей 
про право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (акт 
узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти на 86 сторінках), ліцензійний обсяг підготовки 
здобувачів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем складає 
10 осіб денної форми навчання.

Необхідність підготовки магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування», що подана на акредитацію, 
обґрунтована потребами ринку праці, адже менеджмент -  це важлива 
система управління і засіб вирішення задач економічного та соціального 
розвитку України.

Фактичний прийом на освітній ступінь «магістр» зі спеціальності 073 
«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» становить 
100% ліцензованого обсягу.

Показники формування контингенту здобувачів вищої освіти за 2017 та
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Таблиця 2.1
Показники формування контингенту здобувачів вищої освіти 

за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 
073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

№ Показники
Роки

2017-2018 2018-2019
1 Ліцензований обсяг підготовки: 

за спеціальністю (денна / заочна форма) 1 0 / - 1 0 /-
за освітньо-професійною програмою (денна /  заочна форма) 1 0 /- 1 0 /-

2 Прийнято на навчання, всього (осіб) 10 9
-  денна форма 10 9
в т.ч. за держзамовленням - -
-  нагороджених медалями, або тих, 
що отримали диплом з відзнакою _ _

-  таких, які проишли довгострокову підготовку 1 

профорієнтацію . • .

-  зарахованих на пільгових умовах, з якими укладені 
договори на підготовку . .

3 Подано заяв на одне місце 
-  денна форма 1,1 1,3
-  заочна - -

4 Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення 
-  денна форма _ _

-  заочна - -

На час перевірки кількість студентів-магістрів зі спеціальності 073 
«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» складає 17 
осіб: 8 осіб 1-го року підготовки (випуск 2020 р.), 9 осіб 2-го року підготовки 
(випуск 2019 р.) за денною формою навчання.

За останні роки спостерігається виконання ліцензованого обсягу 
контингенту зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління 
та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти при 
наборі, хоча згодом є втрати контингенту, що зумовлено нестабільним 
економічним, соціальним та військовим станом у країні. Низький рівень 
добробуту призвів до зниження можливостей молоді щодо отримання вищої 
освіти за рахунок позабюджетних коштів, оскільки Вінницький інститут 
Університету «Україна» формує контингент переважно за рахунок залучення 
на навчання студентів, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб.

Висновок. Експертна комісія зазначає, що формування 
контингенту студентів зі спеціальності 073 «М енеджмент» галузі знань 
07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти здійснюється з дотриманням законодавчих і нормативних 
вимог та ліцензованих обсягів прийому.

Голова комісії І.А. Маркіна
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3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Експертна комісія безпосередньо в інституті перевірила наявність 
документів, які забезпечують зміст підготовки за освітньо-професійною 
програмою Менеджмент спеціальності 073 Менеджмент за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти.

Організація освітнього процесу у Вінницькому інституті Університету 
«Україна» базується на основі Закону України «Про освіту», Закону України 
«Про вищу освіту» та Положення про організацію освітнього процесу у 
Відкритому університеті розвитку людини «Україна».

Підвищення ефективності освітнього процесу відбувається шляхом 
постійного удосконалення форм і методів навчання та виховання. Освітній 
процес здійснюється з урахуванням принципів гуманізації, демократизації, 
неперервності, практичності, адаптивності, оновлення змісту освіти з 
урахуванням нових освітньо-професійних програм та програм навчальних 
дисциплін.

Організація освітнього процесу, самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти, контролю їхніх знань, організація та порядок проведення різних видів 
практик, оформлення та видання методичних розробок здійснюється згідно 
до вимог відповідних нормативних документів.

Освітньо-професійна програма «Менеджмент», опис освітньої 
програми та навчальний план підготовки здобувачів зі спеціальності 073 
«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти відповідають вимогам та рекомендаціям 
МОН України щодо підготовки відповідних фахівців.

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів визначає 
нормативний термін та обов’язкову частину змісту навчання за 
спеціальністю відповідного освітнього ступеня, встановлює вимоги до 
змісту, обсягу та рівня освіти й професійної підготовки фахівця.

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» та навчальний план 
підготовки здобувачів зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти розроблена робочою групою та затверджена Вченою Радою 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 
протокол № 2 від 28.04.2017 р. та протокол № 2 від 30.03.2018 р.

Структура освітнього процесу підготовки фахівців спрямована на 
досягнення визначених компетентностей фахівця за освітньо-професійною 
програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 
07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти, яка розроблена на підставі сучасного вітчизняного та міжнародного 
досвіду.

Сформований перелік дисциплін навчального плану, їх тематичне 
наповнення формує професійну спеціалізацію фахівців, відповідний рівень 
загальної та професійної підготовки. Структура ' плану наведена
в табл. 3.1.

Голова комісії І.А. Маркіна
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Таблиця 3.1

Структура навчального плану освітньо-професійної програми 
«Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти Вінницького соціально-економічного інституту ВНЗ «Відкритий 

_________ міжнародний університет розвитку людини «Україна»__________
Термін навчання 1 рік 6 місяців

Загальний навчальний час підготовки Академічних
годин

Кредитів
ЕСТБ

У відсотках 
загального 

навчального 
часу 

підготовки
Навчальний час за циклами (академічних 
годин/національних кредитів/кредитів 
ЕСТБ)

2700 90 100%

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬН ОІ ПІДГОТОВКИ
Обов’язкові компоненти освітньої програми 270 9 10%
Вибіркові компоненти освітньої програми 210 7 7,78%

II. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ П ІД ГО Ю в к и
Обов’язкові компоненти освітньої програми 750 25 27,78%
Педагогічна та науково-дослідницька 
практика

180 6 6,67%

Переддипломна практика 180 6 6.67%
Випускова (підсумкова) атестація 45 1,5 1,66%
Підготовка та захист магістерської роботи 495 16,5 18,33%
Вибіркові компоненти освітньої програми 570 19 21,11%

В цілому навчальний план забезпечує підготовку фахівців освітнього 
ступеня «магістр» у відповідності до затвердженої освітньо-професійної 
програми.

Висновки. Експертна комісія констатує, що освітньо-професійна 
програма «М енеджмент» зі спеціальності 073 «М енеджмент» галузі знань 
07 «Управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня 
вищої освіти, що акредитується, забезпечена відповідними документами, 
які визначають зміст підготовки фахівців, а саме: освітньо-професійною  
програмою, пояснювальною запискою та навчальним планом, 
розробленими проектною групою та затвердженими Вченою радою ВНЗ 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Зміст 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «М енеджмент» 
зі спеціальності 073 «М енеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти у 
Вінницькому соціально-економічному інституті ВНЗ «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна» відповідають 
державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми.

Голова комісії /' г  ~ ______ І.А. Маркіна
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4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Експертна комісія безпосередньо в навчальному закладі ознайомилась з 
наказами щодо особового складу стосовно призначення науково- 
педагогічних працівників на посади, перевірила наявність трудових книжок, 
дипломів про науковий ступінь та атестати щодо присвоєння вченого звання 
в особових справах науково-педагогічних працівників, які забезпечують 
освітню діяльність здобувачів за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем, а також 
проаналізувала документи про підвищення кваліфікації науково- 
педагогічних працівників.

Підбір і використання науково-педагогічних кадрів у Вінницькому 
інституті Університету «Україна» здійснюється відповідно до існуючих 
потреб з урахуванням оптимальних критеріїв їх співвідношення.

Навчальний процес за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем 
забезпечує кафедра економіки та менеджменту до складу якої входить 9 
викладачів, у тому числі 7 осіб -  на постійній основі (77,77%), на засадах 
сумісництва працює 2 особи (22,23%). Кадровий склад випускової кафедри: 2 
доктори наук (22,22%), 4 кандидати наук (44,44%), 3 старших викладача

Кафедра економіки та менеджменту на даний час складається із: зав. 
каф., д.е.н., доц. Балахонової О.В.; заст. зав. каф., к.е.н, доц. Ткаченко М.І.; 
д.пед.н., проф. Яблочнікова С.Л.; к.е.н., доц. Шведа В.В.; к.е.н., доц. 
Крупельницької І.Г.; к.е.н. Задорожної Л.М.; ст. викл. Євась Т.В., ст. викл. 
Жукової O.A.; ст. викл. Омельченко О.В. Усі викладачі мають відповідну 
кваліфікацію та/або досвід роботи за профілем дисциплін, які вони 
викладають.

Очолює кафедру економіки та менеджменту Балахонова Олеся 
Василівна - доктор економічних наук, доцент, яка у 2000 р. закінчила 
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету за спеціальністю «Облік і аудит» та 
здобула кваліфікацію економіста з обліку та аудиту.

У 2014 р. Балахонова О.В. захистила докторську дисертацію на тему 
«Формування механізмів сучасного соціально-економічного розвитку 
регіону» та отримала диплом доктора економічних наук зі спеціальності
08.00.05 «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка» (диплом 
доктора наук ДД № 003783 від 31.10.2014 р.).

У 2015 р. Балахоновій О.В. присвоєно вчене звання та видано атестат 
доцента кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін (атестат доцента 
12 ДЦ№  042121 від 28.04.2015 р.).

Із 01.04.2017 р. по 03.10.2017 р. пройшла підвищення кваліфікації з 
курсу «Теорія та методика фінансового менед Східноукраїнському

(33,34%).

Голова комісії I.A. Маркіна
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національному університеті ім. В. Даля (свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 12 СПВ 132978 від 03.10.2017 p.). Також у 2017 р. вона 
пройшла закордонне стажування на тему: «Nowoczesny Uniwersytet: 
wspolpraca miedzynarodowa і mobilinosc na rzecz innowacji poprezez podejscie 
projektowe», організоване Університетом Суспільних Наук (UNS) у співпраці 
з Фундацією Central European Academy Studies and Certification (CEASC), 
Польща, м. Лодзь (сертифікат №2017/09/21). Крім того, у 2018 р. Блахонова 
О.В. пройшла підвищення кваліфікації без відриву від навчального процесу у 
ПрАТ «ВУМ-547» з питань розробки методичних матеріалів, методів і 
засобів для викладання дисциплін «Ділове адміністрування», 
«Адміністративний менеджмент», «Менеджмент та адміністрування», 
«Публічне адміністрування» (довідка про підвищення кваліфікації №43 від

Балахонова О.В. є автором та співавтором понад 100 наукових праць, з 
них 5 монографій, зокрема: «Розвиток стратегічних підходів до управління 
підприємством у нестабільних умовах», «Теоретико-методологічні аспекти 
підвищення конкурентоспроможності прикордонного регіону», «Актуальні 
питання інноваційного розвитку держави, регіонів, підприємств»; співавтор 
навчального посібника «Управління проектами в трансформаційній 
економіці».

Балахонова О.В. має два свідоцтва на авторське право №59716, №59715 
від 18.05.2015 р. «Оцінювання та забезпечення ефективного соціально- 
економічного розвитку регіону», «Економічна оцінка рівня якості, технічного 
рівня та конкурентоспроможності промислової продукції».

Балахонова О.В. є керівником магістерських та науково-дослідних робіт 
здобувачів вищої освіти; входить до складу редакції науково-практичного 
журналу «Подільський науковий вісник»; була членом спеціалізованої вченої 
ради К.26.139.02 Відкритого університету розвитку людини «Україна» 
Міністерства освіти і науки України по захисту кандидатських дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями
08.00.03 -  економіка та управління національним господарством та 08.00.04
-  економіка та управління підприємствами, виступає офіційним опонентом 
на захистах докторських та кандидатських дисертацій, є рецензентом 
авторефератів дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата 
і доктора наук та рецензентом навчальних посібників, навчальних програм 
дисциплін тощо.

Підбір науково-педагогічного складу кафедри економіки та 
менеджменту здійснюється за фаховим принципом і рівнем кваліфікації. При 
підборі враховується базова спеціальність, досвід виробничої та наукової 
діяльності, підвищення кваліфікації (стажування), науково-методичні 
здобутки.

До складу групи забезпечення (робочої групи) за освітньо-професійною 
програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» входять З 
особи, що мають науковий ступінь та вчене : 1 доктор наук,

03.12.2018 р.).

Голова комісії 1.А. Маркіна
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доцент; 2 кандидати наук, з них 1 доцент), що відповідає Ліцензійним умовам 
(тобто, відхилень немає):

- Швед Вадим Валерійович (гарант освітньої програми) -  кандидат 
економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності)» (диплом кандидата наук 
ДК №055712 від 18.11.2009 р.); доцент кафедри менеджменту (атестат 
доцента 12 ДЦ №030306 від 17.02.2012 р.);

- Балахонова Олеся Василівна - доктор економічних наук зі 
спеціальності 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» 
(диплом доктора наук ДД №003783 від 31.10.2014 р.); доцент кафедри обліку 
та загальноекономічних дисциплін (атестат доцента 12 ДЦ №942121 від
28.04.2015 р.);

- Задорожна Лариса Михайлівна - кандидат економічних наук зі 
спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним 
господарством» (диплом кандидата наук ДК №033765 6 від 25.02.2016 р.); 
магістр з менеджменту організацій (диплом магістра з відзнакою ВН 
№43752258 від 31.05.2012 р.).

До групи забезпечення підготовки фахівців за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» входить також науково-педагогічний 
персонал кафедр правознавства, соціальних технологій, у чисельності 2 
викладачів, з них: 1 доктор наук, 1 доктор філософії.

Рівень наукової та професійної активності науково-педагогічних 
працівників, які забезпечують навчальний процес за освітньо-професійною 
програмою «Менеджмент» із спеціальності 073 Менеджмент за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти, засвідчується відповідністю за останні 
5-ть років не менше як чотирьом умовам п. 30 Ліцензійних вимог (табл. 4.1).

Таблиця 4.1
Рівень наукової та професійної активності викладачів кафедри

економіки та менеджменту і науково-педагогічних працівників, які 
забезпечують навчальний процес за освітньо-професійною програмою

«Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 
07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем

Прізвище, ім’я, по батькові викладача Підпункти (1-18)

Балахонова Олеся Василівна 1 ,2 , 3 ,8 , 10, 11, 13, 14, 15
Швед Вадим Валерійович 1 ,2 ,3 , 8, 10, 13, 15
Задорожна Лариса Михайлівна 2 ,3 ,8 ,  13, 15
Давиденко Ганна Віталіївна 2 ,3 ,8 ,  10, 14, 15
Яблочніков Сергій Леонтійович 1,2 , 3 ,8 , 10, 13, 15, 16
Ваколюк Сергій Миколайович 2 ,3 ,8 ,  13, 14, 15, 17
Ткаченко Мирослав Іванович 3 ,8 , 10, 13, 15, 17
Крупельницька Ірина Г еннадіївна 2 ,3 , 8, 13, 15, 16
Євась Тетяна Володимирівна 3, 8, 10, 13, 14, 15
Ж укова Ольга Анатоліївна 2 ,3 ,8 ,  10, 13, 15
Омельченко Олена Валеріївна 2 ,3 ,8 ,  10, 13, 14, 15

Голова комісії І.А. Маркіна
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Кількість лекційних годин на одного викладача не перевищує 250 
годин на рік при загальній кількості дисциплін не більше 5.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями 
та/або вченими званнями, які забезпечують проведення лекцій з навчальних 
дисциплін плану підготовки за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент», що акредитується, становить 100% від кількості годин (292 
год.):

- частка науково-педагогічних працівників відповідної спеціальності за 
основним місцем роботи, які мають науковий ступінь та/або вчене звання та 
забезпечують викладання лекційних годин (216 год.) з навчальних дисциплін, 
становить 73,9% при нормативі 60 % (відхилення + 13,9%);

- частка науково-педагогічних працівників відповідної спеціальності за 
основним місцем роботи, які мають науковий ступінь доктора наук або вчене 
звання професора та забезпечують викладання лекційних годин (84 год.) з 
навчальних дисциплін, становить 28,7% при нормативі 20% (відхилення +

- частка науково-педагогічних працівників з досвідом практичної 
роботи за фахом, які забезпечують викладання лекційних годин (58 год.) з 
навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних 
компетентностей становить 19,8% при нормативі 15% (відхилення + 4,8%);

- рівень наукової та професійної активності усіх науково-педагогічних 
працівників, які забезпечують проведення лекцій, практичних та 
семінарських занять, здійснюють наукове керівництво курсовими та 
магістерськими роботами.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
відбувається не рідше 1 разу на кожні 5 років відповідно до плану, що 
розробляється на кожний навчальний рік. Щорічно підвищення кваліфікації 
(стажування) проходять 20-30% викладачів кафедри, за результатами якої 
отримують сертифікати (посвідчення, довідки) про підвищення кваліфікації. 
Зокрема, у 2018 р. пройшли підвищення кваліфікації (стажування): 
Балахонова О.В. у ПрАТ «ВУМ-547» з питань розробки методичних 
матеріалів, методів і засобів для викладання дисциплін «Ділове 
адміністрування», «Менеджмент та адміністрування», «Адміністративний 
менеджмент», «Публічне адміністрування» (довідка про підвищення 
кваліфікації №43 від 03.12.2018 р.); Швед В.В. у Східноукраїнському 
національному університеті ім. В.Даля з курсу «Управління навчальним 
закладом» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 146252 від
29.08.2018 р.); Ткаченко М.І. у ТОВ «Вінницький регіональний 
Бізнесцентр» з питань розробки методичних матеріалів, методів і засобів для 
викладання дисциплін «Фінансовий менеджмент», «Інвестиційний 
менеджмент» (довідка про підвищення кваліфікації №155 від 03.12.2018 р.).

Для підвищення рівня професійної підготовки та педагогічної 
майстерності науково-педагогічних працівників регулярно проводяться 
відкриті заняття, їх результати визначають напрями роботи з удосконалення 
педагогічної діяльності науково-педагогічних працівниківжафедр.

Голова комісії I.A. Маркіна
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Науково-педагогічні працівники, які задіяні в освітньому процесі, 
постійно працюють над вдосконаленням його методичного забезпечення, 
методики викладання дисциплін: активно проводиться робота з оновлення 
навчальних та робочих програм, тематики курсових, дипломних робіт, 
методичних рекомендацій до практичних занять, виконання курсових та 
магістерських робіт, для проведення підсумкового контролю та державної 
атестації тощо.

Висновок. Експертна комісія вважає, що за підсумками експертизи 
документів і матеріалів, поданих Вінницьким соціально-економічним  
інститутом ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна», кількісний та якісний склад науково-педагогічних 
працівників дає можливість забезпечувати підготовку здобувачів за 
освітньо-професійною програмою «М енеджмент» зі спеціальності 073 
«М енеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти та відповідає Ліцензійним  
умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним  
вимогам до акредитації, а також нормативним актам, що регулюють 
трудові відносини та забезпечують належний рівень підготовки 
фахівців.

5. НАУКОВО-ДОСЛІДНА І МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність кафедри економіки та менеджменту Вінницького 
інституту Університету «Україна» ведеться у тісному зв'язку з навчальною 
роботою, участю членів кафедри у наукових з’їздах, конференціях, 
симпозіумах.

Співробітники кафедри є опонентами та рецензентами докторських і 
кандидатських дисертацій на здобуття наукових ступенів, організовують 
наукову роботу студентів.

Наукові дослідження, що виконувались викладачами кафедри економіки та 
менеджменту, проводились у руслі ініціативних науково-дослідних тем: 
«Управління бюджетуванням підприємства Вінницького регіону в умовах 
нестабільного ринкового середовища» (керівник: д.е.н., доц. Балахонова 
О.В., термін виконання 2014-2017 pp.); «Діагностика стратегічного 
протистояння підприємств-конкурентів» (виконавець: ст. викл. Омельченко
О.В., термін виконання 2017-2019 pp.); «Фінансові та управлінські аспекти 
підприємницької діяльності в Україні» (керівник: д.пед.н., проф. Яблочніков 
С.Л., термін виконання 2017-2019 pp.);

Співробітники кафедри у межах даних науково-дослідних тем 
публікують дослідження у фахових виданнях з менеджменту та економіки та 
у виданнях, які внесено до міжнародних наукометричних баз даних (Web of 
Science, Scopus).

Голова комісії________ • - - ________ І.А. Маркіна
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За звітний період професорсько-викладацьким складом кафедри 
опубліковано 386 наукових статей та тез доповідей у різноманітних збірниках 
наукових праць та наукових фахових журналах в Україні та за кордоном. Загалом 
штатними працівниками кафедри видрукувано близько 100 фахових наукових 
статей в українських та закордонних виданнях, 3 статті у Scopus.

За досліджуваний період викладачі кафедри економіки та менеджменту 
прийняли участь у більш, ніж шістдесяти міжнародних, всеукраїнських, 
регіональних, університетських та інститутських конференціях, як в Україні так і 
за кордоном, зокрема: «System approaches’16. Responsible development of 
systems» (Чеська республіка, 2016); «Проблемы прогнозирования и 
государственного регулирования социально-экономического развития» 
(Республіка Білорусь, 2016); «Perspective trends in scientific research» 
(Словаччина, 2016); «Formation of Modem Economic Area: Benefits, Risks, 
Implementation Mechanisms: Conference Proceedings» (Грузія, 2016); «Modem 
transformation of economics and management in the era ofgloabalization» (Литва,
2016); «From the Baltic to the Black sea region: the national modeis of economic 
systems» (Латвія, 2016, 2017, 2018); «Perspective directions of scientific 
researches» (Велика Британія, 2016); «Economic Innovative potential of socio
economic systems: the challenges of the global world» (Португалія, 2016, 2018); 
«Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, 
наука» (Республіка Білорусь, 2017); «Формування сучасного економічного 
простору: переваги, ризики, механізми реалізації» (Грузія, 2016), 
«International Scientific Conference Modem Economic Research: Co-operation, 
Banking, Public Administration in a Decentralized Environment» (Польща, 2017), 
«Економічні перспективи підприємництва в Україні» (Україна, 2017); 
«ГОІМТ-2017. Digitalization in Management, Society and Economy» (Чехія,
2017), «ІСТ in Education, Research and Industrial Applications. Integration, 
Harmonization and Knowledge Transfer» (Україна, 2018), «Актуальні проблеми 
економіки та менеджменту» (Україна, 2018), «Перспективні напрямки 
розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика» 
(Україна, 2018); «Фінансові та економічні аспекти підприємництва» (Україна, 
2016,2017, 2018) тощо.

Також у результаті наукової діяльності викладачами кафедри опубліковано 
більше 406 друкованих праць. З них 10 монографій та 5 навчальних посібників, З 
з яких мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. 
Заслуговують уваги такі монографії, як: «Розвиток стратегічних підходів до 
управління підприємством у нестабільних умовах»; «Актуальні питання 
інноваційного розвитку держави, регіонів, підприємств», «Інноваційні, 
фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств», «Теоретико- 
методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності прикордонного 
регіону» (автор та співавтор: Балахонова О.В.); «Інклюзивна освіта: досвід і 
перспективи», «Інклюзивне навчання осіб з інвалідністю у системі вищої 
освіти України» (автори та співавтори: Балахонова О.В., Яблочніков С.Л., 
Швед В.В., Свась Т.В., Жукова О.А., Омельченко О.В.); «Management of the 
2 Г' century: globalization challenges» (співав^ 3.B., Омельченко
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О.В.); «Strategy of development of science, education and industry» (співавтор: 
Швед В.В.); «Кластерні трансформації мезологістичних систем» (співавтор: 
Євась Т.В.), «Financial-economic and innovative support of entrepreneurship 
development in the spheres of economy, tourism and hotel-restaurant business» 
(співавтори: Євась T.B., Жукова O.A.) тощо.

За звітний період викладачами кафедри економіки та менеджменту 
підготовлено та видано такі навчальні посібники, як: «Управління проектами 
у трансформаційній економіці» (співавтор д.е.н., доц. Балахонова О.В.); 
«Міжнародна інвестиційна діяльність» (автори та співавтори; к.е.н., доц. 
Швед В.В. та ст. викл. Омельченко О.В.), «Управління логістичними 
системами», «Управління персоналом» (автор та співавтор к.е.н., доц. Швед 
В.В.); «Ринок фінансових послуг» (автори та співавтори: к.е.н., доц. 
Крупельницька І.Г., к.е.н., доц. Ткаченко М.І., ст. викл. Жукова O.A.). Всі з 
наведених посібників рекомендовані до використання у вищих навчальних 
закладах.

У 2016 р. кафедрою започатковано та проводиться всеукраїнська 
конференція з міжнародною участю «Фінансові та економічні аспекти 
підприємництва», у якій в середньому щорічно беруть участь більше 100 
учасників із України та з-за кордону.

У 2016 р. співробітниками кафедри засновано науково-практичний журнал 
«Подільський науковий вісник» (Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ №22469- 
12369Р від 26.12.2016 p.).

У журналі висвітлюються актуальні проблеми економіки, міжнародних 
економічних відносин, менеджменту, маркетингу, підприємництва, фінансів, 
банківської справи, страхування, обліку, оподаткування, публічного 
управління, економічної та педагогічної кібернетики, педагогіки.

До редакційної колегії журналу увійшли видатні науковці України та 
зарубіжжя.

Періодичність виходу журналу -  4 рази на рік. Створено офіційний 
інформаційний сайт журналу www.pnv.in.ua.

Журнал «Подільський науковий вісник» індексується у науковометричних 
базах РІНЦ, Google Scholar та Index Copernicus.

Кафедрою економіки та менеджменту налагоджені стосунки з 
провідними закладами вищої освіти України; встановлені міжнародні зв’язки 
з навчальними закладами та організаціями інших країн з метою співпраці та 
координації наукових досліджень, обміну науковою і методичною 
інформацією; здійснюється співпраця з підприємствами, установами й 
організаціями.

Невід’ємною складовою роботи кафедри є організація та проведення 
науково-дослідної роботи студентів.

Результатом такої роботи за останні 5-ть років стало більше 400 
студентських публікацій у збірниках наукових праць різного рівня та у наукових 
журналах.

Щорічно студенти кафедри беруть участь в університетських та 
всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, так за останні 5-ть років
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подано 6 робіт. Найкращі роботи відзначено грамотами та подяками на 
конкурсах різних рівнів:

-  Заремблюк В.І. «Вдосконалення процесу оцінювання персоналу в 
соціальних організаціях» - Університетський конкурс наукових робіт за 
тематикою XV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні 
проблеми навчання та виховання людей в інтегральному освітньому середовищі 
у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів» у 2015-2016 н.р.

-  Шафар В.В. «Розв’язування оптимізаційних управлінських задач на 
основі методів і моделей лінійного програмування» - Університетський конкурс 
наукових робіт студентів з інвалідністю за тематикою XV міжнародної науково- 
практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в 
інтегральному освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про 
права інвалідів» у 2015-2016 н.р.

-  Сідорова P.A. «Впровадження матричного аналізу при позиціонуванні 
підприємств» - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015-2016 н.р.

-  Олексюк A.A. «Аналіз економічної ефективності діяльності 
підприємства» - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р.

-  Баглай P.O. «Бізнес-планування на підприємстві» - Всеукраїнський 
конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних 
наук у 2016-2017 н.р.

- Гунявий В.В. «Кадрова політика підприємства» - Конкурс 
студентських наукових робіт за тематикою наукових досліджень навчально- 
виховних підрозділів університету з нагоди святкування Дня науки в Україні 
у 2017-2018 н.р.

Кафедрою економіки та менеджменту у 2015 р. організовано студентський 
науковий гурток «Успішний бізнесмен», за результатами роботи якого було 
підготовлено 9 наукових робіт на конкурси різних рівнів та заслухані 
виступи на засіданнях гуртка, а також опубліковано 15 статей, 26 тез 
доповідей на 11-ти конференціях різних рівнів

Висновок. Експертна комісія констатує, що науково-дослідна 
діяльність кафедри економіки та менеджменту Вінницького соціально- 
економічного інституту ВНЗ «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» здійснюється в рамках наукових тем, на 
належному рівні, згідно з критеріями та вимогами акредитації освітньо- 
професійної програми «М енеджмент» зі спеціальності 073 «М енеджмент» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим  
(магістерським) рівнем вищ ої освіти.
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6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вінницький соціально-економічний інститут вищого навчального 
закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
розташований в орендованому приміщенні, загальним обсягом площ 3459,0 
кв.м., що використовуються інститутом. Будівлі розташовані у центральній 
частині міста за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23а (договір 
оренди №96/01 від 28.07.2016 р. до 07.07.2019 р.) та вул. 600-річчя, 9 (угода 
№30 від 05.11.2018 р. до 05.04.2021 р.).

Вінницький інститут Університету «Україна» має відповідні документи 
оренди приміщень та права користування, які введені до ЄДЕБО.

Загальна площа навчально-лабораторних приміщень становить 2192,0 
кв.м, що відповідає встановленим нормативам розрахунку. Забезпеченість 
приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів 
(кв. м. на одну особу для фактичного контингенту студентів) відповідає 
нормативам Ліцензійних умов (результати наведені у табл. 6.1).

Таблиця 6.1
Забезпечення приміщеннями навчального призначення 
_____________ та іншими приміщеннями_______________________

№ Найменування приміщення Площа приміщень кв. метрів
усього у тому числі

власних орендованих зданих в 
оренду

1. Навчальні приміщення, усього 
у тому числі: 3459,0 - 3459,0 -

1.1 приміщення для занять студентів, 
курсантів, слухачів (лекційні, 
аудиторні приміщення, кабінети, 
лабораторії тощо)

2192,0 - 2192,0 -

1.2 комп’ютерні лабораторії 130,0 - 130,0 -

1.3 Спортивні зали 290,0 - 290,0 -

2. Приміщення для науково- 
педагогічних (педагогічних) 
працівників

281,0 - 280,1 -

3. Службові приміщення 54,0 - 54,0 -

4. Бібліотека
у тому числі читальні зали 4221,0 - 4221,0 -

5. Гуртожитки на 120 
осіб - + -

6. їдальні, буфети 286,0 - 286,0
7. Профілакторії, бази відпочинку - - - -

8. Медичні пункти 32,0 - 32,0 -

9. Інші - - - -

Комісією було перевірено наявність та робочий стан обладнання, 
устаткування, програмне забезпечення спеціалізованих кабінетів та 
комп’ютерних класів, які забезпечують виконання начального плану за 
спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та

Голова комісії________ - ^  _______I.A. Маркіна
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адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (результати 
наведені у табл. 6.2 та 6.3).

Таблиця 6.2
Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів___________

Найменування 
лабораторії, 

спеціалізованого 
кабінету, 
їх площа

Найменування
навчальної
дисципліни

Найменування обладнання, 
устаткування, їх кількість

Опис
обладнання,

устаткування

Спеціалізована 
навчальна 
аудиторія з 
підприємництва 
та управління, 
24 кв.м.

Ділове
адміністрування,
Фінансовий
менеджмент

- Ноутбук Acer 1,73GHz -1 шт.
- Персональні комп’ютери Sempron 
2,7GHz/DDR lGb/160 GbMoH. TFT 
"16" АсегХІбЗН- 12 шт.
- мультимедійний проектор EPSNEB- 
Х92 LCO (VI1H390140) 3 LCD, 2300 
Lm 806 -  1 шт.
- проекційний екран 
ELITSCREENST85WS 1,1:1,800-1 шт.
- принтер CanonPixmaMG 2440 - 1 шт.

Лабораторія із 
вказаним 
обладнанням та 
устаткуванням 
розрахована на 
заняття у малих 
академічних 
групах (до 15 
студентів)

Таблиця 6.3
Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за 
_________  спеціальністю 073 «Менеджмент» _________

№ Найменування 
комп’ютерної 
лабораторії, її 

площа

Навчальна
дисципліна

Кількість персональних 
комп’ютерів із строком 
використання не більше 

восьми років

Найменування 
пакетів 

прикладних 
програм (у т.ч. 
ліцензованих)

Наявність
каналів
доступу

ДО
Інтернету
(так/ні)

1. Комп’ютерний
клас,
35,5 м2

Інтелектуальна
власність

- Ноутбук Acer 1,73GHz -1 
шт.
nKSempron 2,7GHz/DDR 
lGb/160 GbMoH. TFT "16" 
АсегХІбЗН - 12 шт.

MSWord 
2007/2011 
MS Excel 
2007/2011 
MS Access 
2017/2011 
Fine Reader 10 
Coogle Chrome 
Анти вірус на 
програма Esset 
NOD Antivirs 
3/4/7
Програма- 
apxieaTopWin 
Rar 3/5

так

2. Комп’ютерний
клас,
30,5 м2

Планування
підприємницької
діяльності

- Ноутбук Acer 1,73GHz -1 
шт.
- nKSempron 2,7GHz/DDR 
lGb/160 GbMoH. TFT "16" 
АсегХІбЗН - 12 шт.
- мультимедійний проектор 
EPSNEB-X92 LCO
(VI1Н390140) 3 LCD, 2300 
Lm 806 -  1 шт.
- проекційний екран 
ELITSCREENS T85WS 1, 
1:1, 800 -  1 шт.

так

3. Комп’ютерний
клас,
40,0 м2

Інформаційні 
технології в 
управлінні 
організаціями

- Ноутбук Acer l,73G H z-l 
шт.
- nKSempron 2,7GHz/DDR 
1Gb/160 GbMoH. TFT "16" 
АсегХІбЗН - 12 шт.

так

Голова комісії_________ • ______ I.A. Маркіна
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Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями (загальна кількість 
комп’ютерів становить 184 одиниці), лабораторіями, необхідними для 
виконання навчальних планів відповідає вимогам Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності та Державним вимогам до акредитації. 
Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання 
в навчальних аудиторіях становить 35% при нормативі 30% (відхилення 
+5%).

Соціально-побутові умови у Вінницькому інституті Університету 
«Україна» відповідають встановленим нормативним вимогам.

Студенти інституту забезпечені належним чином гуртожитком, 
їдальнею та спортивним залом відповідно до договору оренди із ФПО 
«Профспілкове» (договір №27/1 від 30.08.2018 р. до 31.08.2019 р.) та із 
Підприємством-об’єднанням громадян «Вінницьке учбово-виробниче 
підприємство Українського товариства сліпих (УТОС)» (угода про спільну 
діяльність №30 від. 05.11.2018 р. до 05.04.2021 р.).

Вінницький інститут має можливість розміщення студентів у 
гуртожитку блочної системи з 2-х та 3-х місними кімнатами (на 120 осіб, що 
відповідає нормативу забезпеченості здобувачів вищої освіти гуртожитком 
не менше 70%) з туалетними кімнатами, кімнатами для приготування їжі з 
побутовою технікою, з наявними кімнатами самопідготовки, холом.

У розпорядженні студентів Вінницького інституту Університету 
«Україна» є їдальня та буфет, що обладнані із розрахунку 1 місце на З 
відвідувачів, загальною площею 286,0 кв. м. Є актова зала площею 170,0 
кв.м. У наявності є медичний пункт площею 32,0 кв.м.

Для студентів інституту обладнані тренажерна та спортивна зала, 
загальною площею 290,0 кв.м., укомплектована універсальними тренажерами 
(з розрахунку на одночасне тренування 30 осіб), зокрема: тренажери для 
підняття різних ваг, веслування, велоергометр, а також тренажери для 
виконання гімнастичних та силових вправ (результати наведені в табл. 6.4).

Таблиця 6.4
Інформація про соціальну інфраст эуктуру

№ Найменування об’єкта соціальної інфраструктури 
(показника, нормативу)

Кількість Площа, 
кв. метрів

1. Гуртожитки для студентів 1 на 120 осіб
2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку - 6,0
3. їдальні та буфети 1 286.0
4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах 3 -
5. Актові зали 1 170,0
6. Спортивні зали 1 290,0
7. Плавальні басейни - -

8.

Інші спортивні споруди:
- стадіони
- спортивні майданчики
- корти
- тощо

- -

9. Студентський палац (клуб) - -

10. Інші - у? -

Голова комісії І.А. Маркіна
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Отже, матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності 
Вінницького інституту Університету «Україна» відповідає вимогам щодо 
ефективної організації та проведення освітнього процесу для підготовки 
здобувачів за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Висновок. Експертна комісія відзначає, що матеріально-технічна 
база для підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою  
«М енеджмент» зі спеціальності 073 «М енеджмент» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти у Вінницькому соціально-економічному інституті ВНЗ 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 
закладів освіти та Державним вимогам до акредитації та забезпечує 
можливість ефективної організації навчального процесу.

7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Рівень навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної 
програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти у кількісному співвідношенні складає 100%, тобто з усіх навчальних 
дисциплін обов’язкової (нормативної) та варіативної складових, 
передбачених навчальним планом, розроблені навчально-методичні 
комплекси (навчальна програма, робоча програма, курси (опорні конспекти) 
лекцій, плани практичних (семінарських, лабораторних) занять, методичні 
рекомендації та завдання для самостійної та індивідуальної роботи, 
методичні вказівки до виконання курсової роботи, перелік рекомендованої 
літератури, засоби для діагностики і контролю навчальних досягнень 
студентів).

Здобувачі за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» за другим (магістерським) рівнем повністю забезпечені 
підручниками, навчальними посібниками та іншою навчально-методичною 
літературою, яка знаходиться в бібліотеці Вінницького інституту 
Університету «Україна» у паперовому та/або електронному вигляді.

На засіданнях кафедри постійно розглядаються питання вдосконалення 
змісту, організації та методичного забезпечення підготовки фахівців.

На кафедрі розроблено контрольні пакети завдань за всіма 
дисциплінами, що дозволяє здійснювати поточний, семестровий, 
підсумковий і залишковий контроль знань, набутих студентами. Зміст 
контрольних пакетів завдань відповідає освітньо-професійній програмі
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«Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування».

Розроблене викладачами кафедри навчально-методичне забезпечення 
узгоджено і затверджено в установленому порядку та розміщено в 
електронному варіанті для вільного доступу студентів інституту на 
платформі підтримки навчання Моосіїе за посиланням http://vo.ukraine.edu.ua.

З метою формування компетентного фахівця та забезпечення високого 
професіоналізму випускників Вінницького інституту Університету 
«Україна», формування системи знань і навичок відповідно до галузевих 
потреб організовується практика здобувачів вищої освіти зі спеціальності 073 
«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим 
(магістерським) рівнем. Науково-педагогічними працівниками кафедри 
розроблено наскрізну програму практики та робочі програми у яких 
відображено систематичність, неперервність та послідовність формування 
практичних компетенцій магістрів з менеджменту відповідно до. вимог 
освітньо-професійної програми.

З установами та підприємствами, що виступають базами практики, 
укладені як двосторонні (інститутом) так й індивідуальні (студентом) 
договори на проведення переддипломної практики здобувачів вищої освіти, 
які визначають взаємні зобов’язання сторін та оформлені належним чином. 
Ступінь забезпечення студентів місцями практики становить 100%.

Підсумкова атестація студентів спеціальності 073 «Менеджмент» 
освітнього ступеня «магістр» здійснюється у формі комплексного 
атестаційного іспиту за фахом та захисту магістерської роботи.

Метою даних заходів є виявлення рівня засвоєння теоретичних знань та 
практичних навичок студентів, їх відповідності кваліфікаційним вимогам.

Для якісної підготовки та проведення підсумкової атестації та виконання і 
захисту магістерської роботи науково-педагогічними працівниками кафедри 
розроблено та затверджено відповідним чином все необхідне методичне 
забезпечення (програма, робоча програма, завдання до комплексного 
атестаційного іспиту, тематика та методичні рекомендації до виконання 
магістерської роботи).

Основним джерелом інформаційного забезпечення викладачів та 
студентів Вінницького інституту Університету «Україна» є власна бібліотека 
та фонди Вінницької державної обласної наукової бібліотеки ім. К.А. 
Тімірязєва.

Бібліотека інституту має фонд 56295 примірників, з них 4021 
примірник зі спеціальності «Менеджмент». Загальна кількість наукових 
фахових видань- 25 назв, зі спеціальності -  8. Щорічно здійснюється 
підписка на основні періодичні фахові видання, збірки нормативно-правових 
актів (в поточному році була здійснена підписка на 8 фахових періодичних 
видань), формується комп'ютерна бібліотечна інформаційно-пошукова 
система, працює комп’ютерний каталог. За останні роки бібліотека інституту 
поповнилась значною КІЛЬКІСТЮ примірників УПИПЇ літератури, як в 
друкованому, так і в електронному вигляді.

Голова комісії І.А. Маркіна
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Всі необхідні навчально-методичні матеріали (текстові, аудіо, відео, 
інтерактивні) з дисциплін, які викладаються у Вінницькому інституті 
Університету «Україна», розміщені для вільного доступу студентів інституту 
на платформі підтримки навчання Moodle за посиланням 
http://vo.ukraine.edu.ua.

Впродовж року в бібліотеці Вінницького інституту Університету 
«Україна» постійно діє та оновлюється виставка нових надходжень, книг 
видавництва університету, підручників та науково-популярної літератури з 
фондів абонементу; проводяться тематичні книжкові виставки, на яких 
демонструються книги та періодичні видання з окремих тем, що допомагає 
студентам в освітньому процесі.

У бібліотеці забезпечено доступ до мережі Інтернет, а також 
безпровідний доступ (WiFi) для роботи в Інтернет.

В інституті відкрита філія Вінницької державної обласної наукової 
бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва, бібліотечний фонд якої нараховує понад 900
000 одиниць літератури.

Бібліотека має електронний каталог, віртуальну довідку, цифрову 
бібліотеку, ресурси Інтернет (електронні видання, бібліотеки України, 
тематичні інтернет-ресурси, бібліотеки країн світу, регіональні ресурси. 
еКниги). Інформаційна комп’ютерна мережа обласної бібліотеки підключена 
до мережі інституту.

Вінницька державна обласна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва - 
одна з найбільших книгозбірень області, інформаційний, культурно- 
просвітницький, науково-методичний, координаційний центр для бібліотек 
всіх систем і відомств регіону, що відрізняється сучасним підходом до 
організації діяльності та бібліотечно-інформаційного обслуговування читачів 
та активним запровадженням новітніх інформаційних технологій. Будучи 
науковим, навчально-допоміжним, інформаційним, культурно-освітнім 
осередком, вона забезпечує науковою, навчальною, довідковою та 
статистичною літературою, інформаційними матеріалами навчальний процес, 
студентів, діяльність викладачів та співробітників інституту.

Також, здобувачі вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» 
освітнього ступеня «магістр» Вінницького соціально-економічного інституту 
Університету «Україна» мають доступ до баз даних періодичних наукових 
видань англійською мовою відповідного профілю як користувачі Вінницької 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва (договір №20 
від 20.09.2017 p.), яким відкритий доступ в режимі on-line до ресурсів 
Віртуальної Бібліотеки eLibraryUSA (http ://е 1 і braryu sa. state. go v/ho wto. h tm 1 ) -  
це доступ до англомовних бібліографічних та повнотекстових електронних 
баз даних в галузі науки, технології, медицини, освіти та бізнесу, що містить 
реферативні описи та повні тексти публікацій. На базі Virtual Library 
доступні електронні версії наукових, академічних журналів, більшість з яких 
є у відкритому доступі. Virtual Library пропонує розширений пошук за 9 
інформаційними розділами (General Resources, Current Events, Business News 
and Information, Arts & Culture, Health Resourc« Technology, Non-
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English Language Resources, Educational Resources, Resources For Kids) з 40 
базами даних.

Вінницький інститут Університету «Україна» має офіційний веб-сайт: 
http://vsei.vn.ua, на якому розміщена основна інформація про його діяльність 
(структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо- 
наукова/ видавнича/атестаційна (наукових працівників) діяльність, зразки 
документів про освіту, умови для доступності осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до приміщень, навчальні та наукові 
структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила 
прийому, контактна інформація). Також інформація про Вінницький інститут 
Університету «Україна» розміщена на веб-сайті базової структури за 
адресою: http://uu.edu.ua.

Аналіз наданих експертній комісії даних свідчить, що забезпеченість 
освітньо-професійної програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 
«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти, яка акредитується, навчальною та 
науковою літературою, рекомендованою освітньо-професійною програмою, 
відповідає акредитаційним вимогам.

У наявності є електронний ресурс закладу освіти (Moodle), який 
містить навчально-методичні матеріали з дисциплін навчального плану 
освітньо-професійної програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 
«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти. Ступінь наповненості ресурсу 
становить 88,5% при нормативі 60% (відхилення + 28,5%).

За освітньо-професійною програмою, що акредитується, наявні такі 
періодичні фахові видання: «Економіка України», «Вісник КНТЕУ», «Освіта 
України», «Економіка. Фінанси. Право», «Економіка і прогнозування», 
«Економіка: проблеми теорії та практики», «Фінанси України», «Вісник 
Хмельницького національного університету». Забезпеченість бібліотеки 
інституту вітчизняними та закордонними фаховими періодичними 
виданнями відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в 
електронному вигляді становить 8 найменувань при нормативі 5 (відхилення

Висновок. Експертна комісія відзначає, що зміст та організація 
освітнього процесу, його навчально-методичне та інформаційне 
забезпечення, активне використання сучасних новітніх технологій 
навчання є достатнім, забезпечує належну підготовку здобувачів вищої 
освіти та відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти та Державним вимогам щодо підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою «М енеджмент» зі 
спеціальності 073 «М енеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» за другим (магістерським) рівнем у Вінницькому 
соціально-економічному інституті ВНЗ «Відкритий міжнародний  
університет розвитку люди

+3).
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8. ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Експертною комісією проведено аналіз якості підготовки здобувачів за 
освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 
«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у Вінницькому інституті Університету 
«Україна».

Заліки з дисциплін, робочі програми яких передбачають проведення 
практичних (семінарських) занять, виставляються за результатами поточної 
успішності навчання студентів, тестування та за білетами. Іспити 
проводяться за тестуванням та білетами, розробленими у відповідності до 
робочих програм. Білети щорічно затверджуються на засіданнях кафедри.

Результати заліково-екзаменаційних сесій, поточний та підсумковий 
контроль обговорюються на засіданнях кафедри, науково-методичної ради 
інституту, в академічних групах.

Результати контролю знань за підсумками екзаменаційних сесій 
здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» 
зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань «07 Управління та 
адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти свідчать, що 
їм надається достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок з 
дисциплін робочого навчального плану.

У процесі самоаналізу діяльності кафедри менеджменту проаналізовані 
результати екзаменаційних сесій за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 
«07 Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем. 
Показники успішності здобувачів вищої освіти за результатами 
екзаменаційних сесій відповідають акредитаційним вимогам. Результати 
сесійного контролю наведено у Додатку А.

Для комплексної перевірки залишкових знань здобувачів за освітньо- 
професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти було використано розроблені викладачами комплекси 
контрольних робіт з дисциплін, вивчення яких закінчено в попередніх 
семестрах.

Самоаналіз підготовки фахівців проводився за результатом виконання 
контрольних робіт з 2-х дисциплін з циклу загальної підготовки («Договірне 
право», «Інтелектуальна власність») та 3-х дисциплін з циклу професійної 
підготовки («Ділове адміністрування (Менеджмент організацій)», «Публічне 
адміністрування», «Міжнародний менеджмент»).

За результатами ККР під час самоаналізу здобувачі вищої освіти 
показали наступні результати:

- середній показник з 2-х дисциплін циклу загальної підготовки: 
абсолютна успішність - 100%, якісна успішність - 80%.

- середній показник з 3-х дисциплін циклу професійної підготовки: 
абсолютна успішність - 100%, якісна успішніс'
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Експертна комісія перевірила результати самоаналізу шляхом 
контрольних вимірювань залишкових знань здобувачів вищої освіти. Рівень 
підготовки магістрів визначався шляхом виконання ККР з 5-ти дисциплін: 
«Договірне право», «Інтелектуальна власність», «Ділове адміністрування 
(Менеджмент організацій)», «Публічне адміністрування», «Міжнародний 
менеджмент» відповідно до графіка затвердженого головою експертної 
комісії (Додаток Б).

У написанні комплексних контрольних робіт взяло участь 9 здобувачів, 
що складає 100 % від групи магістрів денної форми навчання.

За результатами контрольних вимірювань залишкових знань під час 
акредитаційної експертизи здобувачі вищої освіти показали такі результати:

- з дисциплін циклу загальної підготовки:
1) середній показник з дисципліни «Договірне право»: абсолютна 

успішність - 100%, якісна успішність -  77,8% (якісна успішність при 
самоаналізі 80%; відхилення -2,2%);

2) середній показник з дисципліни «Інтелектуальна власність»: 
абсолютна успішність - 100 %, якісна успішність -  77,8% (якісна успішність 
при самоаналізі 80%; відхилення -2,2%).

Середній показник абсолютної успішності виконання ККР становить 
100% при нормативі 90% (відхилення +10%), якісна успішність становить 
77,8% при нормативі 50% (відхилення +27,8%);

- з дисциплін циклу професійної підготовки:
1) середній показник з дисципліни «Ділове адміністрування 

(Менеджмент організацій)»: абсолютна успішність - 100%, якісна успішність
-  88,9% (якісна успішність при самоаналізі 90%; відхилення -1,1%);

2) середній показник з дисципліни «Публічне адміністрування»: 
абсолютна успішність - 100 %, якісна успішність -  88,9% (якісна успішність 
при самоаналізі 90%; відхилення -1,1%);

3) середній показник з дисципліни «Міжнародний менеджмент»: 
абсолютна успішність - 100 %, якісна успішність -  88,9% (якісна успішність 
при самоаналізі 90%; відхилення -1,1%).

Середній показник абсолютної успішності виконання ККР становить 
100% при нормативі 90% (відхилення +10%), якісна успішність становить 
88,9% при нормативі 50% (відхилення +38,9%).

Зведені відомості результатів виконання ККР під час акредитаційної 
експертизи та під час самоаналізу наведено в Додатку В. Порівняння цих 
показників зі встановленим рівнем вимог щодо акредитації підтверджує їх 
відхилення в допустимих межах та вказує на комплексний рівень підготовки 
здобувачів вищої освіти, оскільки результати виконання ККР під час 
самоаналізу та експертної перевірки виявили відповідність поданим 
показникам абсолютної та якісної успішності з несуттєвими розбіжностями.

Все вищевказане дозволяє підтвердити відповідність результатів 
підготовки фахівців Державним вимогам до акредитації.
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Відповідно до навчального плану підготовки магістрів здобувачами 
виконується курсова робота з дисципліни «Ділове адміністрування 
(«Менеджмент організацій»)».

Рівень виконання та захисту курсових робіт дозволяє оцінити ступінь 
теоретичної та практичної підготовки студента (табл. 8.1).

Таблиця 8.1
Аналіз якості виконання та захисту курсових робіт з дисципліни 

«Ділове адміністрування (Менеджмент організацій)» здобувачами за 
освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 

«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
____ |_________ за другим (магістерським) рівнем вищої освіти______________

Курс Шифр
групи

П.І.Б.
студента Тема курсової роботи

Оцінка

на
захист;

за
експертною
перевіркою

І М-2ІМ-17 Гелета I.A. Особливості менеджменту 
персоналу в сучасних умовах 90 /А /5 90 /А /5

І М-2ІМ-І7 Холява В.О. Управління ефективністю 
персоналу підприємства

84 /В /4 80 /С /4

І М-21м-17 Вигонюк Т.Т.
Використання соціально- 
психологічних методів в 
управлінні підприємством

78 /С /4 76 /С /4

І М-21м-17 Іванов K.M.
Роль та сутність стратегічного 
планування в системі управління 
сучасною організацією

75/ С/ 4 73 /D/ 3

Середній бал 4,25 4,0
Відхилення -0,25

Експертною комісією вибірково було перевірено 4 курсові роботи 
магістрів із даної дисципліни, що складає 44% від загальної кількості 
студентів. Середній бал за курсовими роботами складає 4,25, а за 
результатами перевірки експертами -  4,0 (відхилення - 0,25).

Стосовно оцінювання курсових робіт з дисципліни «Ділове 
адміністрування («Менеджмент організацій»)» проведеного при 
акредитаційній експертизі Вінницького інституту Університету «Україна» 
констатуємо наступне:

курсова робота студентки Гелети I.A. на тему «Особливості 
менеджменту персоналу в сучасних умовах». Тема курсової роботи 
відповідає спеціальності 073 «Менеджмент» (галузь знань 07 «Управління та 
адміністрування») ступеня освіти «магістр» освітньо-професійної програми 
«Менеджмент», є актуальною, оскільки спрямована на оптимізацію 
управління персоналом підприємства, а персонал є ключовим ресурсом 
підприємницької діяльності. Структура роботи відповідає вимогам до даного 
виду робіт, наявні основні розділи, висновки обґрунтовані, незначна кількість 
стилістичних помилок не впливає на якість роботи та захисту- Тому оцінка 
курсової роботи на захисті та за експертною оцінкою лицюється незмінною -  
«5», у балах -  90/А. /

Голова комісії  -У  і_______ I.A. Маркіна



зо

курсова робота студента Холяви В.А. на тему «Управління 
ефективністю персоналу підприємства». Тема курсової роботи відповідає 
спеціальності 073 «Менеджмент» (галузь знань 07 «Управління та 
адміністрування») ступеня освіти «магістр» освітньо-професійної програми 
«Менеджмент»; є актуальною, що зумовлюється складністю методик 
управління персоналом та підвищення його ефективності. Структура роботи 
відповідає вимогам до даного виду робіт, наявні основні розділи, висновки 
обґрунтовані, однак в роботі мають місце стилістичні помилки та неточності, 
наявні застарілі джерела, що обґрунтовується їх значущістю в науці. Тому 
оцінка курсової на захисті -  «4», у балах -  84/В та за експертною оцінкою -  
«4», у балах -  80/С.

курсова робота студента Вигонюка Т.Т. на тему «Використання 
соціально-психологічних методів в управлінні підприємством». Тема 
курсової роботи відповідає спеціальності 073 «Менеджмент» (галузь знань 07 
«Управління та адміністрування») ступеня освіти «магістр» освітньо- 
професійної програми «Менеджмент»; є актуальною, що зумовлюється 
важливістю формування дієвої команди професіоналів із використанням 
ефективних методів та прийомів мотивації. Структура роботи відповідає 
вимогам до даного виду робіт, наявні основні розділи, висновки 
обґрунтовані, однак в роботі мають місце стилістичні помилки та неточності, 
недостатньо обґрунтовані практичні пропозиції до удосконалення 
використовуваних на підприємстві соціально-психологічних методів. Проте 
висловлені зауваження в цілому не знижують якість курсової роботи, тема 
дослідження розкрита. Тому оцінка курсової на захисті -  «4», у балах -  78/С 
та за експертною оцінкою -  «4», у балах -  76/С.

курсова робота студента Іванова K.M. на тему «Роль та сутність 
стратегічного планування в системі управління сучасною організацією». 
Тема курсової роботи відповідає спеціальності 073 «Менеджмент» (галузь 
знань 07 «Управління та адміністрування») ступеня освіти «магістр» 
освітньо-професійної програми «Менеджмент»; є актуальною, що 
зумовлюється необхідністю використання стратегічних прийомів та методів в 
управління задля досягнення поставлених перед підприємством цілей. 
Структура роботи відповідає вимогам до даного виду робіт, наявні основні 
розділи, висновки обґрунтовані, однак в роботі мають місце стилістичні 
помилки, наявні застарілі джерела, та змістовні неточності. Незважаючи на 
зауваження тема роботи розкрита. Тому оцінка курсової на захисті -  «4», у 
балах -  75/С та за експертною оцінкою -  «З», у балах -  73/D.

Перевірка експертною комісією курсових робіт підтвердила їх 
актуальність та практичну значущість, відповідність змісту навчальної 
дисципліни. Висновки обґрунтовані та в переважній більшості повністю 
розкривають завдання. Курсові роботи підготовлені на матеріалах 
підприємств та установ. Джерела, якими користувалися студенти при 
написанні своїх курсових робіт, є актуальними.

Аналіз показників виконання курсових робіт свідч>гй>, що рівень їх 
якості виконання відповідає встановленням вимогам стосовно абсолютної та
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якісної успішності. Об’єктивність оцінок курсових робіт підтверджується 
рівнем розбіжності, що відповідає вимогам акредитації.

Відповідно до освітньо-професійної програми «Менеджмент» студенти 
магістратури проходили на 1 курсі (у 2017-2018 н.р.) педагогічну та науково- 
дослідницьку практику. Абсолютна успішність становила - 100%: «5» - 2 
(20%), «4» - 7 (70%), «З» - 1 (10%), якісна успішність - 90%.

У 2018-2019 н.р. студенти магістратури проходили переддипломну 
практику. Абсолютна успішність становила - 100%: «5» - 1 (11%), «4» - 8 
(89%), якісна успішність - 100%.

Експертами було вибірково перевірено 5 звітів з педагогічної та 
науково-дослідницької практики, а також 5 звітів з переддипломної 
практики, що становить 56% від загальної кількості студентів. Середній бал 
за звітами при самоаналізі складає 4,2 бали, а за результатами перевірки 
експертами -  4,0 бали при несуттєвих розбіжностях щодо перерозподілу 
балів за 100 бальною шкалою та оцінкою ЕСТБ. Основними недоліками у 
звітах є некоректне чи неповне оцінювання баз практик, неточності у 
проведених розрахунках. Однак, незважаючи на наведені недоліки, аналіз 
представлених матеріалів вказує на їх відповідність вимогам програм 
практичної підготовки фахівців спеціальності 073 «Менеджмент». Результати 
перевірки звітів з проходження практики наведено в табл 8.2.

Таблиця 8.2
Аналіз якості виконання та захисту звітів з практик здобувачами 

за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 
«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

______________за другим (магістерським) рівнем вищої освіти______________

П.І.Б. студента База практики

Оцінка

на захисті
за

експертною
перевіркою

Педагогічна та науково-дослідницька
Вигонюк Т.Т. Вінницький інститут Університету «Україна» 82/ В /4 79/ С /4
Галецька А.Р. Вінницький інститут Університету «Україна» 9 0 /А /5 9 0 /А /5
Гончарук Д.О. Вінницький інститут Університету «Україна» 84/ В/ 4 78/ С/ 4
Матвієнко В.О. Вінницький інститут Університету «Україна» 78/ С/ 4 73/ В / 3
Холява В.О. Вінницький інститут Університету «Україна» 84/ В/ 4 82/ В/ 4
Середній бал 4,2 4,0
Відхилення -0,2

Переддипломна
Гелета І.А. ПП «ЯнТаС» 9 0 /А /5 90/ А/ 5
Матвієнко І.О. ТОВ «Зелена Долина» 76/ СІ 4 73/ В /  3
Галецька А.Р. ТОВ «Азимут» 80/ С/ 4 76/ С/ 4
Вигонюк Т.Т. ТОВ «Мур» 79/ С/ 4 77/ С/ 4
Баглай Р.О. ТОВ «РієлЄлітСерсвіс» 78/ С/ 4 76/ С/ 4
Середній бал 4,2 4,0
Відхилення х -> -0,2
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Підсумкова атестація здобувачів передбачена у формі комплексного 
іспиту з фаху та магістерської роботи.

За 2018-2019 н.р. комплексний іспит з фаху склали 9 осіб, абсолютна 
успішність - 100%: «5» - 2 (22%), «4» - 7 (78%), якісна успішність - 90%; 
середній бал: 4,22.

Аналіз результатів комплексного іспиту свідчить, що рівень якості 
підготовки випускників відповідає встановленим вимогам стосовно 
абсолютної та якісної успішності.

Магістерська робота є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає 
змогу виявити рівень засвоєння теоретичних знань та практичної підготовки, 
здатність до самостійної роботи із спеціальності 073 «Менеджмент». Мета 
виконання магістерської роботи - розв’язання комплексу наукових і 
прикладних завдань на основі застосування системи теоретичних знань і 
практичних навичок, отриманих в процесі всього періоду навчання. Згідно 
графіку освітнього процесу захист магістерських робіт відбудеться у лютому 
2019 р. Результати попереднього захисту магістерських робіт наведено у 
табл. 8.3.

Таблиця 8.3

Результати попереднього захисту магістерських дипломних робіт 
здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»

зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
______ адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти_____

Рік

Кількість
здобувачів

ВИ Щ О Ї

освіти, осіб

Оцінка та питома вага

Середній
бал

Якісна
успіш
ність,

%

«відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно»

Кіль
кість % Кіль

кість % Кіль
кість % Кіль

кість %

2018
(перед-
захист)

9 2 2 2 ,0 7 78,0 - - - - 4,2 100 ,0

Середній бал попереднього захисту склав 4,2, що свідчить про 
достатній рівень підготовки випускників та означає, що вони здатні 
самостійно виконувати вимоги до магістра менеджменту.

Під час акредитаційної експертизи було вибірково перевірено такі 
дипломні роботи:

1) Дипломна робота Вигонюка Т.Т. на тему «Формування 
корпоративної культури на підприємстві» (за матеріалами ТОВ «МУР») 
(науковий керівник -  к.е.н., доцент Швед В.В.) за своєю структурою 
відповідає методичним рекомендаціям щодо виконання робіт такого рівня та 
має прикладну спрямованість. Мета дослідження та сформовані завдання 
щодо удосконалення корпоративної культури на підприємстві розкриті на 
належному теоретико-методологічному рівні. Запропоновані заходи повинні 
стати важливим підґрунтям ефективного функціонування підприємства. 
Дипломна робота відповідає чинним вимогам, відображає логічну
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послідовність та єдність змісту усіх розділів, відображає результати, що в 
сукупності вирішують поставлені перед дослідженням проблеми.

Під час виконання дипломної роботи студентом було виголошено 
доповіді на всеукраїнській та міжнародній конференціях, а також 
опубліковано статтю на відповідну тему.

При цьому комісія зауважила про необхідність практичного 
упровадження інструментарію розвитку культури на підприємстві. В цілому, 
виконане наукове дослідження відповідає вимогам до дипломних робіт. 
Комісія в цілому погоджується із оцінкою, отриманою на попередньому 
захисті. Виконану роботу можна оцінити на оцінку «добре».

2) Дипломна робота Матвієнко І.О. на тему «Концепція планування в 
менеджменті» (за матеріалами ТОВ «Зелена долина») (науковий керівник -  
д.пед.н., професор Яблочніков С.Л.) за своєю структурою відповідає 
методичним рекомендаціям щодо виконання робіт такого рівня та має 
прикладну спрямованість. Дипломна робота має необхідні запропоновані

підприємстві. Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань в 
роботі використано комп’ютерні програми. Підготовлено дві наукові стаття 
на тему дослідження.

Недоліком дипломної роботи можна вважати недостатню практичну 
спрямованість запропонованих заходів щодо оптимізації планування на 
підприємстві. Виконане наукове дослідження відповідає вимогам до 
дипломних магістерських робіт. Дипломну магістерську роботу можна 
оцінити на «добре».

3) Дипломна робота Баглая Р.О. на тему «Формування ринкової ціни 
підприємства як основа його розвитку» (за матеріалами ТОВ «Контур») 
(науковий керівник -  д.е.н., доцент Балахонова О.В.) за своєю структурою та 
змістом відповідає методичним рекомендаціям щодо виконання 
магістерських робіт та має прикладну спрямованість. Дипломна робота 
присвячена розкриттю теоретичних та методичних аспектів формуванням 
ринкової ціни підприємства що обумовлено, насамперед, основними 
принципами, пов’язаними з проблемами забезпечення ефективної діяльності 
та досягнення динамічної рівноваги із зовнішнім середовищем, пошуком 
шляхів виживання підприємств за умов розвитку ринку та інтеграційних 
процесів, нових факторів їх успіху в конкурентному середовищі. Дипломна 
робота має чітку структуру, доведена актуальність вибраної теми, 
досліджено економічну сутність ціни підприємства, уточнено сутність та 
зміст категорії «ринкова ціна підприємства», оцінено вплив зовнішніх і 
внутрішніх факторів на процес формування ринкової ціни підприємства. 
Досліджено етапи еволюції ринкової ціни підприємства, взаємозв’язок 
ресурсного потенціалу і ціни підприємства, структуру ресурсного потенціалу 
підприємства за джерелами формування.

Під час виконання дипломної роботи студентом було виголошено 
доповіді на всеукраїнській та міжнародній конференціях, а також 
опубліковано статтю на відповідну тему.

заходи щодо вдосконалення процесу на планування на досліджуваному
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Недоліком дипломної роботи можна вважати недостатній аналіз 
джерел формування ціни підприємства. Виконане наукове дослідження 
відповідає вимогам до дипломних магістерських робіт. Дипломну 
магістерську роботу можна оцінити на «добре».

4) Дипломна робота Іванова K.M. на тему «Управління продуктовим 
портфелем підприємства» (за матеріалами ДП «Закопнянський кар’єр») 
(науковий керівник -  д.е.н., доцент Балахонова О.В.) за своєю структурою 
відповідає методичним рекомендаціям щодо виконання робіт такого рівня та 
має прикладну спрямованість. В дипломній роботі уточнено визначення 
«продуктовий портфель підприємства» як об’єкту менеджменту, здійснено 
аналіз існуючого продуктового портфелю підприємства, наведено 
рекомендації щодо формування продуктового портфелю підприємства та 
заходів з подальшого розвитку, запропоновано етапи реалізації стратегічних 
орієнтирів розвитку продуктової політики з урахуванням внутрішніх та 
зовнішніх факторів впливу.

Недоліком дипломної роботи можна вважати недостатню висвітленість 
практичних підходів до управління продуктовим портфелем підприємства та 
формування його конкурентних переваг. Виконане наукове дослідження 
відповідає вимогам до магістерських робіт. Дипломну магістерську роботу 
можна оцінити на «добре».

5) Дипломна робота Гелети I.A. на тему «Організація роботи із 
персоналом на підприємстві» (за матеріалами ПП «ЯнТаС» (науковий 
керівник -  к.е.н., доцент Швед В.В.) за своєю структурою відповідає 
методичним рекомендаціям щодо виконання робіт такого рівня та має 
прикладну спрямованість. Зміст і структура магістерської роботи відповідає 
темі дослідження, тим цілям і задачам, що ставилися перед автором.

При роботі над темою дослідження використовували сучасні методи 
дослідження. Викладені пропозиції автора можуть бути застосовані в 
практичній діяльності підприємства по підвищенню ефективності управління 
персоналом на підприємстві. Дипломна робота відзначається практичною 
спрямованістю.

Видруковані дві наукові статті з теми дослідження. Матеріали 
дипломної роботи апробовані на міжнародній науково-практичній 
конференції.

Однак, є деякі змістовні недоліки, які в цілому не погіршують 
загального враження. Наукове дослідження відповідає чинним вимогам до 
дипломних магістерських робіт. Комісія погоджується із оцінкою «відмінно», 
яка була отримана студенткою на попередньому захисті.

Аналізуючи магістерські дипломні роботи здобувачів вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою Менеджмент спеціальності 
073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування другого 
(магістерського) рівня, можна зробити висновок, що проаналізовані роботи 
підготовлені у відповідності до розробленого та затвердженого керівником 
плану, а їх зміст та складові відповідають назві. Роботи виконані державною 
мовою. Разом з тим, як загальну рекомендац’ ’ ачити доцільність
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використання найновішої наукової літератури українських та зарубіжних 
учених та періодичних видань, в тому числі мережі ЬПегпеІ.

Результати попереднього захисту магістерських робіт свідчить про 
достатню глибину наукового дослідження, застосування сучасних методів 
дослідження, актуальність тем і логічний, послідовний та аргументований 
виклад матеріалу. їх тематика та зміст відповідають освітньо-професійній 
програмі та є актуальними. Захист дипломних магістерських робіт 
відбувається на державній мові.

Висновок. Експертна комісія констатує, що показники успішності 
та якості результатів заліково-екзаменаційної сесії, захисту курсових 
робіт, підсумків проходження практик, результатів державної атестації 
випускників відповідають критеріям та вимогам щодо якісної 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «М енеджмент» 
зі спеціальності 073 «М енеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 
Абсолютна успіш ність та якість виконання комплексних контрольних 
робіт, проведених під час акредитаційної експертизи підтвердила 
підсумкові оцінки та результати самоаналізу і відповідає Державним  
акредитаційним вимогам щодо якісних характеристик підготовки 
фахівців. В цілому рівень підготовки здобувачів за освітньо- 
професійною програмою «М енеджмент» зі спеціальності 073 
«М енеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за 
другим (магістерським) рівнем вищ ої освіти у Вінницькому соціально- 
економічному інституті ВНЗ «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» відповідає Державним вимогам до 
акредитації.

9. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

У Вінницькому соціально-економічному інституті ВНЗ «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна», керуючись Законом 
України «Про вищу освіту», функціонує система внутрішнього забезпечення 
якості освітньої діяльності відповідно до Положення «Про систему 
забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти» затвердженого 
Вченою радою Університету «Україна» (протокол №2 від 24.04.2015 р.).

В університеті з 2008 р. впроваджено систему управління якістю, що 
базується на спільній діяльності управління з навчально-виховної роботи та 
навчально-науковому інституті відкритої освіти, які відповідають за 
моніторинг якості освіти, ними було розроблено програму заходів із 
забезпечення якості освіти в Університеті «Україна».

У 2010 р. Університет «Україна» провів зовнішню оцінку якості освіти 
відповідно до державних стандартів та має сертифікат на систему управління
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якістю освіти № иА  2.003.04504-10 від 13.05.2010 р., стосовно надання 
послуг у сфері вищої освіти, код ДКПП 80.30, який згідно з чинними в 
Україні нормативними документами відповідає вимогам ДСТУ 180 
9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги».

Внутрішньоуніверситетська програма забезпечення якості освіти в 
Університеті та всіх його структурних підрозділах, крім моніторингу 
багатьох кількісних показників, спрямована на підтримку системи цінностей, 
традицій, норм (як загальноуніверситетського рівня, так і субрівнів 
академічних підрозділів -  інститутів, факультетів, кафедр), які, власне, й 
визначають ефективність функціонування вищого навчального закладу.

До складу системи внутрішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності у Вінницькому інституті Університету «Україна» входять такі 
компоненти: розробка та постійне вдосконалення навчальних планів, 
програм та контрольних заходів; підвищення якості методичного 
забезпечення навчальних дисциплін; посилення практичної підготовки 
здобувачів; заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації науково- 
педагогічних працівників і забезпечення їх вмотивованості до розвитку 
культури якості; процедури відбору та призначення на посаду науково- 
педагогічних працівників; заходи, спрямовані на вдосконалення фахової 
майстерності науково-педагогічних працівників; заходи, спрямовані на 
вдосконалення методів викладання і підвищення рівня об’єктивності 
оцінювання; політика щодо формування контингенту студентів: 
(профорієнтаційна діяльність, формування умов доступу до освіти, 
планування прийому на навчання, заходи, спрямовані на адаптацію студентів 
першого курсу до навчального процесу; встановлення зворотного зв’язку між 
учасниками навчального процесу; самооцінка ефективності діяльності із 
забезпечення якості; заходи, спрямовані на розширення присутності 
університету та інституту в національних і міжнародних програмах 
підготовки фахівців з вищою освітою.

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності у 
Вінницькому інституті Університету «Україна» складається з таких процедур
і заходів:

- визначення видів контролю (поточний (проміжний), модульний, 
комплексний контрольний зріз, підсумковий), вимог до курсових робіт, 
порядку проходження практики, державної атестації; розроблення критеріїв 
оцінювання ступеня досягнень здобувачів, які використовуються при 
атестації випускників і визначення відповідності показників якості вищої 
освіти встановленим освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти;

- здійснення моніторингу та періодичний перегляд освітніх навчальних 
програм;

- щорічне оцінювання здобувачів (комплексний контрольний зріз) та 
науково-педагогічних працівників Вінницького інституту Університету
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«Україна»: результати таких оцінювань оприлюднюються на інформаційних 
стендах інституту;

забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників;

- використання необхідних ресурсів (кадрових, організаційних, 
навчально-методичних, матеріально-технічних тощо) для організації 
освітнього процесу, у тому числі, самостійної роботи здобувачів за освітньо- 
професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти;

- використання інформаційних систем для ефективної організації 
освітньої діяльності у Вінницькому інституті Університету «Україна» 
(Moodle, Офіс-365, Google Академія (Google Scholar);

- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 
вищої освіти та кваліфікації (виданий Перелік галузей знань, напрямів, 
спеціальностей (їх описів, презентацій, структури навчальних планів) за 
якими здійснюється прийом на підготовку фахівців до Вінницького інституту 
Університету «Україна» у 2018-2019 н.р.).

На офіційному сайті ВНЗ «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» (http://uu.edu.ua), на офіційному сайті 
Вінницького інституту Університету «Україна» (http://vsei.vn.ua), на сторінці 
спеціальності «Менеджмент» систематично розміщується, оновлюється та 
підтримується в актуальному стані інформація, яка підлягає обов’язковому 
оприлюдненню.

Висновок. Експертна комісія відмічає, що внутрішня система 
забезпечення якості освітньої діяльності Вінницького соціально- 
економічного інституту ВНЗ «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» сприяє підвищ енню якості підготовки 
здобувачів за освітньо-професійною програмою «М енеджмент» зі 
спеціальності 073 «М енеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та 
відповідає чинним державним вимогам.

10. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ (ПРИПИСІВ) КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА
ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ

Експертною комісією зі спеціальності 8.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування», яка працювала в інституті в 2013 році, у 
попередньому висновку про підсумки оцінювання спроможності закладу 
вищої освіти проводити освітню діяльність було надано рекомендації.

Кафедрою економіки та менеджменту було проведено низку заходів 
щодо виконання цих рекомендацій (табл. 10.1).
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Таблиця 10.1
Заходи щодо виконання рекомендацій експертної комісії_________

№
з/п

Рекомендації експертної 
комісії Заходи щодо виконання рекомендацій

1. Професорсько-викладацькому 
складу кафедри економіки та 
менеджменту продовжити 
роботу щодо підвищення 
кваліфікації та отримання 
вчених звань; провідним 
науково-педагогічним 
працівниками кафедри 
економіки та менеджменту 
продовжити роботу щодо 
підготовки та захисту 
докторських та 
кандидатських дисертацій у 
визначені терміни та 
активізувати підготовку і 
захист кандидатських 
дисертацій молодими 
викладачами.

1. Пройшли підвищення кваліфікації, отримали вчені звання, 
захистили докторські та кандидатські дисертації:
1.1. Балахонова Олеся Василівна, д.е.н., доц.:
- захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук зі спеціальності 08.00.05 «Розвиток 
продуктивних сил і регіональна економіка» (диплом доктора наук 
ДД №003783 від 31.10.2014 р.). Тема докторської дисертації: 
«Формування механізмів сучасного соціально-економічного 
розвитку регіону» (2014 р.),
- отримання вченого звання доцента кафедри обліку та 
загальноекономічних дисциплін (атестат доцента 12 ДЦ №942121 
від 28.04.2015 p.),
- підвищення кваліфікації у Східноукраїнському національному 
університеті ім. В.Даля з курсу «Теорія та методика фінансового 
менеджменту» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 
132978 від 03.10.2017 p.),
- закордонне стажування на тему «Nowoczesny Uniwersytet: 
wspolpraca miedzynarodowa і mobilinosc na rzecz innowacji 
poprezez podejscie projektowe» організоване Університетом 
Суспільних Наук (UNS) у співпраці з Фундацією Central European 
Academy Studies and Certification (CEASC), Польща, м. Лодзь 
(сертифікат №2017/09/21),
- підвищення кваліфікації без відриву від навчального процесу у 
ПрАТ «ВУМ-547» з питань розробки методичних матеріалів, 
методів і засобів для викладання дисциплін «Ділове 
адміністрування», «Менеджмент та адміністрування», 
«Адміністративний менеджмент», «Публічне адміністрування» 
(довідка про підвищення кваліфікації №43 від 03.12.2018 p.).
1.2. Швед Вадим Валерійович, к.е.н., доц.:
- підвищення кваліфікації у Східноукраїнському національному 
університеті ім. В.Даля з курсу «Управління навчальним 
закладом» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 146252 
від 29.08.2018 р.).
1.3. Ткаченко Мирослав Іванович, к.е.н., доц.:
- підвищення кваліфікації без відриву від навчального процесу у 
ТОВ «Вінницький регіональний Бізнесцентр» з питань розробки 
методичних матеріалів, методів і засобів для викладання 
дисциплін «Фінансовий менеджмент», «Інвестиційний 
менеджмент» (довідка про підвищення кваліфікації №155 від 
03.12.2018 р.).
1.4. Задорожна Лариса Михайлівна, к.е.н.:
- захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та 
управління національним господарством». Тема кандидатської 
дисертації: «Інституційне забезпечення розвитку ринку інновацій 
в аграрній сфері» (2016 p.),
- отримання диплома кандидата економічних наук (диплом 
кандидата наук ДК №0337656 від 25.02.2016 p.).
1.5. Євась Тетяна Володимирівна, старший викладач:
- підвищення кваліфікації у Східноукраїнському національному 
університеті ім. В.Даля з курсу «Менеджмент і адміністрування» 
(свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 132976 від 
03.10.2017 р.).
1.6. Жукова Ольга Анатоліївна, старший викладач:
- підвищення кваліфікації у Східноукраїнському національному 
університеті ім. В.Даля.) з курсу «Менеджмент і 
адміністрування» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 
132975 від 03.10.2017 p.). __  / У
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1.7. Омельченко Олена Валеріївна, старший викладач:
- підвищення кваліфікації у Східноукраїнському національному 
університеті ім. В. Даля з курсу «Менеджмент і адміністрування» 
(свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 132977 від 
03.10.2017 р.).

2. Професорсько-викладацькому 
складу кафедри економіки та 
менеджменту продовжити 
роботу щодо видання 
підручників і навчальних 
посібників з грифом МОН 
України та монографій для 
підготовки магістрів зі 
спеціальності «Менеджмент 
організацій і адміністрування»

1. Професорсько-викладацьким складом кафедри економіки та 
менеджменту видано 5 підручників та навчально-методичних 
посібників, які забезпечують дисципліни навчального плану 
власними науково-методичними розробками:
- Міжнародна інвестиційна діяльність. Навчальний посібник / 
Швед В.В., Омельченко О.В., Закладній О.А. // Вінниця: TOB 
«Нілан -  ЛТД», 2017 -  222 с.
- Управління проектами у трансформаційній економіці: 
навчальний посібник (конспект лекцій / В.1. Захарченко, O.B. 
Балахонова. - Одеса:ОНПУ, Атлант, 2015. -  80 с.
- Управління логістичними системами. Навчальний посібник / Швед 
В.В., Боковець В.В. // Вінниця: ТОВ «МЕРК’ЮРІ -  ПОДІЛЛЯ», 
2014. -  319 с. (фиф МОН надано рішенням № 1/11-18195 від 
27.1 1.2013).
- Управління персоналом. Навчальний посібник / Швед В.В., 
Поліщук 1.1. // Вінниця: ТОВ «МЕРК’ЮРІ -  ПОДІЛЛЯ», 2014. -  
280 с. (гриф МОН надано рішенням гриф МОН лист№ 1/11-17610 
від 18.11.2013).
- Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / О.О. Прутська, Л.В. 
Юрчишена, М.І. Ткаченко, О.А. Жукова, Крупельницька 1.Г.// -  
Вінниця: ВФЕУ, Вид-во «Глобус - Прес», 2013. -  276 с. (гриф 
МОН надано рішенням № 1/11-4834 від 10.04.2012).

2. Професорсько-викладацьким складом кафедри економіки та 
менеджменту видано 8 монографій:
- Management of the 21s1 century: globalization challenges: [collective 
monograph] / science editor Markina I.A. // Полтава: Видавництво 
«Сімон», 2017. -  728 с. Власний внесок: Швед В.В. С. 568-569
- Strategy of development of science, education and industry: 
[collective monograph] / science editor Drobyazko S.l. // Fidélité 
editions -  Namur, Belgique, 2017. -  68 p. Власний внесок: Швед 
В.В. С. 41-60.
- Актуальні проблеми економіки і менеджменту: теорія, інновації 
та сучасна практика. Монографія, книга 5-та / за ред. д.е.н., проф. 
Кузнецова Е.А.- Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. -  364 с. Власний 
внесок: Балахонова О.В. С. 168-185.

Теоретико-методологічні аспекти підвищення 
конкурентоспроможності прикордонного регіону //Колектив 
авторів; заг. ред. О.Г. Янкового. -  Одеса: Атлант, 2017. -  243 с. 
Власний внесок: Балахонова О.В. С.88-96.
- Financial-economic and innovative support of entrepreneurship 
development in the spheres of economy, tourism and hotel-restaurant 
business: collective monograph / V. Yatsenko, S. Pasieka, and others: 
[Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Yatsenko V.M.}. - 
Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017. -  619 p. 
Власний внесок: Євась T.B., Жукова О.А. с. 489-500.
- Балахонова О.В., Євась Т.В., Жукова О.А., Омельченко О.В., 
Швед В.В., Яблочніков С.Л. Інклюзивна освіта: досвід і 
перспективи: [колективна монографія] / за загальною редакцією 
Давиденко Г.В. // ТОВ «Нілан-ЛТД». -  Вінниця, 2016. -  242 с.
- Інклюзивне навчання осіб з інвалідністю у системі вищої освіти 
України: [монографія] //Колектив авторів; відп. ред. 
Г.В. Давиденко. -  Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. -  140 с. 
Власний внесок: Євась Т.В., Жукова О.А. С. 84-91.
- Кластерні трансформації мезологістичних систем: [монографія] / 
Акулов М.Г., Юрчишена Л.В., Помірча О.М., Євась Т.В. За 
редакцією М.Г. Акулова. -  Вінниця: Нілдй-ЛТД, 2013. -  440 с.
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Таким чином, можна констатувати, що рекомендації попередньої 
експертизи з поліпшення якості підготовки здобувачів вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 
073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
враховані й виконані.

За два останні роки перевірок контролюючими органами освітньої 
діяльності за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» другого (магістерського) рівня не здійснювалось.

Діяльність кафедри контролювалась адміністрацією Вінницького 
соціально-економічного інституту ВНЗ «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» Зауважень та приписів не було.

Висновок. Експертна комісія констатує, що рекомендації 
експертів з поліпш ення якості підготовки здобувачів вищ ої освіти за 
освітньо-професійною програмою «М енеджмент» зі спеціальності 073 
«М енеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» другого  
(магістерського) рівня вищ ої освіти враховані й виконані.

11. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

На підставі аналізу матеріалів, поданих на акредитацію та 
безпосередньої перевірки на місці результатів освітньої діяльності 
Вінницького соціально-економічного інституту ВНЗ «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна» відповідно до Закону 
України «Про вищу освіту», Положення про акредитацію вищих навчальних 
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 09.08.2001 р. №978, згідно наказу Міністерства освіти і науки 
України від 22.01.2019 р. №74-л «Про проведення акредитаційної 
експертизи» а також критеріїв вимог до акредитації за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування», експертна комісія зробила такі висновки:

1. Подана акредитаційна справа містить необхідні матеріали, які 
характеризують навчально-методичну, науково-педагогічну діяльність, а 
також кадрове, організаційне, інформаційне і матеріально-технічне 
забезпечення освітнього процесу підготовки здобувачів за освітньо- 
професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти.

2. Вінницький соціально-економічний інститут ВНЗ «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна» має всі юридичні 
підстави для здійснення освітньої діяльності за освітеьо-професійною 
програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 ^Мецеджічент» галузі знань
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07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти.

3. Кадрове забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем, зокрема склад випускової кафедри, практичний 
досвід роботи, науково-дослідна діяльність науково-педагогічних 
працівників кафедри та Вінницького соціально-економічного інституту ВНЗ 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
дозволяють здійснювати якісну підготовку фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 
07 «Управління та адміністрування», відповідають акредитаційним вимогам 
та забезпечують державну гарантію якості освіти.

4. Стан навчально-методичного, інформаційного, матеріально- 
технічного забезпечення підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 
07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем у 
Вінницькому соціально-економічному інституті ВНЗ «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна» відповідає 
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів вищої освіти 
та Державним вимогам до акредитації.

5. Обсяг формування контингенту здобувачів за освітньо-професійною 
програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 
07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем у 
Вінницькому соціально-економічному інституті ВНЗ «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна» відповідає 
задекларованим ліцензійним обсягам. Якісні характеристики підготовки 
магістрів відповідають Державним вимогам до акредитації.

З метою підвищення рівня організації та здійснення освітнього процесу 
експертна комісія, здійснивши первинну акредитаційну експертизу освітньо- 
професійної програми «Менеджмент», вважає за необхідне висловити 
пропозиції та рекомендації, які дозволять покращити якість підготовки 
здобувачів за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» за другим (магістерським) рівнем у Вінницькому 
соціально-економічному інституті ВНЗ «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна»:

1. Посилити профорієнтаційну роботу серед молоді та підвищити 
рівень інформаційної політики інституту (у тому числі з використанням 
сучасних інформаційних технологій, соціальних мереж) з метою формування 
в подальшому контингенту студентів, зважаючи на демографічну та 
економічну ситуацію в країні.

2. Продовжити роботу з подальшого вдосконалення методичного 
забезпечення навчальних дисциплін з менеджменту та розробки власних 
підручників та навчальних посібників; підготовки мультимедійних лекцій 
викладачами кафедри економіки та менеджменту, впровадження 
дистанційної форми навчання за допомогою плат<|юши^Moodle.
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3. Активізувати діяльність науково-педагогічних працівників щодо 
публікації наукових статей у виданнях, які індексуються у міжнародних 
наукометричних базах даних, зокрема Web of Science, Scopus.

4. Посилити зв’язки з виробництвом для забезпечення практичної 
підготовки здобувачів, системного зворотнього зв’язку з випускниками, 
моніторингу потреб ринку праці з метою вдосконалення навчальних програм, 
науково-дослідної роботи студентів та викладачів.

Висновок: на підставі вказаного вище експертна комісія МОН  
України зробила висновок про спроможність Вінницького соціально- 
економічного інституту ВНЗ «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» здійснювати освітню діяльність в сфері 
вищ ої освіти та рекомендує акредитувати освітньо-професійну програму 
«М енеджмент» зі спеціальності 073 «М енеджмент» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем 
вищ ої освіти.

« Л <^ о  2019 _______
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А. Маркіна

JI.B. Лазоренко

П.М.Таланчук

Г.В. Давиденко

Голова експертної комісії:
Завідувач кафедри менеджменту 
Полтавської державної аграрної академії, 
доктор економічних наук, професор

Член експертної комісії:
Професор кафедри менеджменту 
Державного університету телекомунікацій, 
доктор економічних наук, доцент

З експертними висновками ознайомлені та 
один примірник тримали:
Президент Університету «Україна», 
доктор технічних наук, професор

Директор Вінницького соціально-еко 
інституту ВНЗ «Відкритий міжнарод 
розвитку людини «Україна», 
доктор педагогічних наук, доцент

І.А. Маркіна
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
дотримання кадрових вимог щодо забезпечення освітньої діяльності у 

Вінницькому соціально-економічному інституті ВНЗ «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна» за освітньо-професійною програмою 

«Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем освіти

Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 

(нормативу) 
за другим 

(магістерським) 
рівнем освіти

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

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

+ + відхилення
немає

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

три особи, що 
мають науковий 
ступінь та вчене 

звання, з них 
один доктор 

наук або 
професор

три особи, що 
мають науковий , 
ступінь та вчене 

звання (з них:
1 доктор наук, 

доцент;
2 кандидати наук, 

з них 1 доцент) 
Керівник робочої 
групи: Швед В.В., 

к.е.н., доц. 
Члени робочої 

групи: 
Балахонова О.В., 

д.е.н., доц.; 
Задорожна Л.М., 

к.е.н.

відхилення
немає

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

+ + відхилення
немає

2) наукового ступеня та вченого звання 
за відповідною або спорідненою 
спеціальністю

- + +

3) стажу науково-педагогічної та/або 
наукової роботи не менш як 10 років 
(до 6 вересня 2019 р. для початкового 
рівня з урахуванням стажу педагогічної 
роботи)

+ +
(14 років)

+
(4 роки)

4. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін науково-педагогічними 
(науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем 
роботи (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом 
кількості годин):

Голова комісії І.А. Маркіна
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Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 

(нормативу) 
за другим 

(магістерським) 
рівнем освіти

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1) які мають науковий ступінь та/або 
вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для 
початкового рівня з урахуванням 
педагогічних працівників, які мають 
вищу категорію)

60

73,9 
(5 осіб, з них: 2 
доктори наук, 

доценти; 3 
кандидати наук, з 

них 2 доценти)

+ 13,9

2) які мають науковий ступінь доктора 
наук або вчене звання професора

20

28,7
(2 особи, з них: 2 

доктори наук, 
доценти)

+8,7

3) які мають науковий ступінь доктора 
наук та вчене звання
5. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін, що забезпечують формування 
професійних компетентностей, науково- 
педагогічними (науковими) 
працівниками, які є визнаними 
професіоналами з досвідом роботи за 
фахом (мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин):
1) дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи за 
фахом
2) практичної роботи за фахом

15

19,8
(2 особи, з них:
1 кандидат наук, 

доцент (11 років),
1 доктор філософії 

(17 років)

+4,8

6. Проведення лекцій, практичних, 
семінарських та лабораторних занять, 
здійснення наукового керівництва 
курсовими, дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними 
дослідженнями науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, рівень 
наукової та професійної активності 
кожного з яких засвідчується 
виконанням за останні п’ять років не 
менше чотирьох видів та результатів, 
зазначених у пункті 30 ліцензійних 
вимог

Підпункти 
1-18 пункту 30.

Не менше 
чотирьох видів 

та результатів за 
останні 5 років

Підпункти 
1-18 пункту 30 відхилення

немає

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

+
Балахонова О.В., 

д.е.н., доц.

відхилення
немає

Голова комісії /  ■ , , І.А. Маркіна
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Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 

(нормативу) 
за другим 

(магістерським) 
рівнем освіти

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

2) з науковим ступенем та вченим 
званням
3) з науковим ступенем або вченим 
званням
8. Наявність трудових договорів 
(контрактів) з усіма науково- 
педагогічними працівниками та/або 
наказів про прийняття їх на роботу

+ + відхилення
немає

2019 р.

Голова експертної комісії:
Завідувач кафедри менеджменту 
Полтавської державної аграрної академії, 
доктор економічних наук, професор

Член експертної комісії:
Професор кафедри менеджменту 
Державного університету телекомунікацій. 
доктор економічних наук, доцент Л.В. Лазоренко

З експертними висновками ознайомлені та 
один примірник тримали:
Президент Університету «Україна», 
доктор технічних наук, професор

Директор Вінницького соціально-еко 
інституту ВНЗ «Відкритий міжнарод 
розвитку людини «Україна», 
доктор педагогічних наук, доцент

П.М.Таланчук

Г.В. Давиденко

Голова комісії_____________________ ..А. Маркіна



46

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
дотримання технологічних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення 

освітньої діяльності у Вінницькому соціально-економічному інституті 
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за 

освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 
«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

за другим (магістерським) рівнем освіти

Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 

(нормативу) 
за другим 

(магістерським) 
рівнем освіти

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

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 2,4 відхилення
немає

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

30 35 +5

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:

1) бібліотеки, у тому числі 
читального залу + + відхилення

немає

2) пунктів харчування
+ + відхилення

немає

3) актового чи концертного залу
+ + відхилення

немає

4 ) спортивного залу
+ + відхилення

немає

5) стадіону та/або спортивних 
майданчиків + + відхилення

немає

6) медичного пункту
+ + відхилення

немає

4. Забезпеченість здобувачів вищої 
освіти гуртожитком (мінімальний 
відсоток потреби)

70 70 відхилення
немає
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Значення
Відхилення

Найменування показника (нормативу)

показника 
(нормативу) 

за другим 
(магістерським) 

рівнем освіти

Фактичне
значення
показника

фактичного 
значення 

показника від 
нормативного

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

+ + відхилення
немає

Г олова експертної комісії:
Завідувач кафедри менеджменту' 
Полтавської державної аграрної академії, 
доктор економічних наук, професор

Член експертної комісії:
Професор кафедри менеджменту 
Державного університету телекомунікацій, 
доктор економічних наук, доцент

І.А. Маркіна

Л.В. Лазоренко

З експертними висновками ознайомлені та 
один примірник тримали:
Президент Університету «Україна», 
доктор технічних наук, професор

Директор Вінницького соціально 
інституту ВНЗ «Відкритий міжн 
розвитку людини «Україна», 
доктор педагогічних наук, доцента^' уч--*::: ,

П.М.Таланчук

Г.В. Давиденко

Голова комісії І.А. Маркіна
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
дотримання технологічних вимог щодо навчально-методичного забезпечення 

освітньої діяльності у Вінницькому соціально-економічному інституті 
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за 

освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 
«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

за другим (магістерським) рівнем освіти

Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 

(нормативу) 
за другим 

(магістерським) 
рівнем освіти

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1. Наявність опису освітньої програми + + відхилення
немає

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ + відхилення
немає

3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального 
плану

+ + відхилення
немає

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

-к + відхилення
немає

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм практик

+ + відхилення
немає

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

+ + відхилення
немає

2019 р.

Голова експертної комісії:
Завідувач кафедри менеджменту 
Полтавської державної аграрної академії, 
докгор економічних наук, професор

Член експертної комісії:
Професор кафедри менеджменту 
Державного університету телекомунікацій, 
доктор економічних наук, доцент Л.В. Лазоренко

З експертними висновками ознайомлені та 
один примірник тримали:
Президент Університету «Україна», н ̂  
доктор технічних наук, професор V-

.............

Директор Вінницького соціальної 
інституту ВНЗ «Відкритий м іж нйр^ 
розвитку людини «Україна», '
доктор педагогічних наук, доцент X  ; - - ;нГ*

Голова комісії

.М.Таланчук

7. В. Давиденко

І.А. Маркіна



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
дотримання технологічних вимог щодо інформаційного забезпечення освітньої 

діяльності у Вінницькому соціально-економічному інституті 
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за 

освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 
«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

за другим (магістерським) рівнем освіти
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Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 

(нормативу) 
за другим 

(магістерським) 
рівнем освіти

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

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

не менш як 
5 найменувань 8 +3

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

+ + відхилення
немає

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

+ + відхилення
немає

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

60 88,5 +28,5

« / »  JU x ?  '*>  2019 р.

Голова експертної комісії:
Завідувач кафедри менеджменту 
Полтавської державної аграрної академії, 
доктор економічних наук, професор

Член експертної комісії:
Професор кафедри менеджменту 
Державного університету телекомунікапій, 
доктор економічних наук, доцент

З експертними висновками ознайомлені та 
один примірник тримали:
Президент Університету «Україна», а-
доктор технічних наук, професор ^ ^ ^ м т ^ г ^ ^ ^ ^ ^ г у П .М .Т а л а н ч у к

Директор Вінницького соціально-еконоШу^ош- • •; /
інституту ВНЗ «Відкритий міжнароднш"Єу'Нідерситет k b /
розвитку людини «Україна», /
доктор педагогічних наук, доцент V  Г.В. Давиденко

Голова комттаЦ-'на^ : ? ^ I.A. Маркіна

Л.В. Лазоренко
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Відомості про дотримання Державних вимог до акредитації у Вінницькому 
соціально-економічному інституті ВНЗ «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем освіти 
(відповідно до наказу МОН № 689 від 13.06.2012 р.)

Якісні характеристики підготовки магістрів

Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 

(нормативу)за 
другим 

(магістерським) 
рівнем освіти

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

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

100 100 відхилення
немає

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

немає
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 відхилення
немає

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної 
та соціально-економічної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90

не передбачено 
навчальним 

планом

не передбачено 
навчальним 

планом
2.1.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки "5" і "4"), % 50

не передбачено 
навчальним 

планом

не передбачено 
навчальним 

планом
2.2. Рівень знань студентів з природничо- 
наукової (фундаментальної-) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 +10

2.2.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки "5" і "4"), % 50 77,8 +27,8

2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 + 10

2.3.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки "5" і "4"), % 50 88,9 +38,9

Голова комісії_____   ̂ І.А. Маркіна
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Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 

(нормативу)за 
другим 

(магістерським) 
рівнем освіти

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

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

+ + відхилення
немає

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

+ + відхилення
немає

« £  » « - / £ ■ 2019 р.

Голова експертної комісії:
Завідувач кафедри менеджменту 
Полтавської державної аграрної академії, 
доктор економічних наук, професор

Член експертної комісії:
Професор кафедри менеджменту 
Державного університету телекомунікацій, 
доктор економічних наук, доцент Л.В. Лазоренко

З експертними висновками ознайомлені та 
один примірник тримали:
Президент Університету «Україна», 
доктор технічних наук, професор

Директор Вінницького соціально- 
інституту ВНЗ «Відкритий міжнар, 
розвитку людини «Україна», 
доктор педагогічних наук, доцент

П.М.Таланчук

Г.В. Давиденко

Голова комісії____ Маркіна
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Додаток А

Результати сесії
здобувачів вищ ої освіти за освітньо-професійною програмою «М енеджмент» зі спеціальності 073 «М енеджмент»  
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищ ої освіти Вінницького  

соціально-економічного інституту ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Назва
дисциплін

Група

З'явилося на 
іспит

3 них одержали оцінки

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %

Я
кі

ст
ь,

 %

Се
ре

дн
ій

 
ба

л

«5» ■» «3» «2»
осіб % осіб % осіб % осіб % осіб %

Інтелектуальна власність 
(залік) М-21м-17 10 100 2 20 8 80 0 0 0 0 100 100 4,2

Інвестиційний менеджмент 
(залік) М -2ІМ -17 10 100 2 20 8 80 0 0 0 0 100 100 4,2

Менеджмент ЗЕД 
(іспит) М -2ІМ -17 10 100 2 20 8 80 0 0 0 0 100 100 4,2

Іноземна мова 
(іспит) М -2ІМ -І7 10 100 2 20 8 80 0 0 0 0 100 100 4,2

Голова експертної комісії:
Завідувач кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії, 
доктор економічних наук, професор

Член експертної комісії:
Професор кафедри менеджменту Державного університету телекомунікацій, 
доктор економічних наук, доцент

Голова комісії

І.А. Маркіна

Л.В. Лазоренко 

І.А. Маркіна



53

Додаток Б

«Погоджено,
ергщої комісії МОН України 

І.А. Маркіна
«ЗО» січня 2019 р.

«Затверджено»
Директор Вінницького соціально-

іституту ВНЗ «Відкритий 
їіверситет розвитку

!_»;Г.В. Давиденко

ГРАФІК
проведення комплексних контрольних робіт 

здобувачами за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 
073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
Вінницького соціально-економічного інституту 

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Дисципліна Група Дата та час 
проведення 

ККР

Аудиторія Кількість
студентів

Викладач Експерти

1 2 3 4 5 6 7
Цикл загальної підготовки

Договірне право М-2ІМ-17 30.01.2019
10.00-11.20

Ауд. 308 9 Ваколюк
С.М.

Лазоренко
Л.В.

Інтелектуальна
власність

М-2ІМ-17 30.01.2019
11.50-13.10

Ауд. 308 9 Яблочніков
С.Л.

Маркіна
І.А.

Цикл професійної підготовки
Ділове

адміністрування
М-2ІМ-17 30.01.2019 

13 30 -  14 50
Ауд. 308 9 Балахонова 

О В
Маркіна 

Т А
(Менеджмент
організацій)

Публічне
адміністрування

М-21м-17 31.01.2019
10.00-11.20

Ауд. 308 9 Балахонова
О.В.

Лазоренко
Л.В.

Міжнародний
менеджмент

М-2ІМ-17 31.01.2019
11.50-13.10

Ауд. 308 9 Швед. В.В. Лазоренко
Л.В.

Завідувач кафедри
економіки та менеджменту О.В. Балахонова

Декан
соціально-економічного факультету В.В. Найчук

Член експертної комісії Л.В. Лазоренко

Голова комісії І.А. Маркіна
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Додаток В
Зведена відомість

результатів виконання комплексних кон і рольних робіт здобувачами за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

№ Дисципліна Група

К-
ть

 с
ту

де
нт

і Виконували ККР Отримані оцінки при акредитаційній експертизі

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь, 

%

Як
іс

на
 

ус
пі

ш
ні

ст
ь, 

% Самоаналіз Відхилення
К-ть % 5 3 2

А
бс

ол
ю

тн
а

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

%
Як

іс
на

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

%
А

бс
ол

ю
тн

а
ус

пі
ш

ні
ст

ь,
%

Як
іс

на
ус

пі
ш

ні
ст

ь,
%к-ть % к-ть % к-ть % к-ть %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 ІЗ 14 15 16 17 18 19 20
Цикл загальної підготовки

1 Договірне право М-2ІМ-І7 9 9 100 1 11 6 67 2 22 - - 100 77,8 100 80,0 0 -2 ,2
2 Інтелектуальна власність М-2ІМ-17 9 9 100 - - 7 78 2 22 - - 100 77,8 100 80,0 0 -2 ,2
Всього за циклом 100 77,8 100 80,0 0 -2,2

Цикл професійної підготовки

3 Ділове адміністрування 
(Менеджмент організацій) М-21м-17 9 9 100 1 11 7 78 1 11 - - 100 88,9 100 90,0 0 -1 ,1

4 Публічне адміністрування М-2ІМ-І7 9 9 100 І 11 7 78 1 11 - - 100 88,9 100 90,0 0 -1,1
5 Міжнародний менеджмент М-21м-17 9 9 100 1 11 7 78 1 11 - - 100 88,9 100 90,0 0 -1 ,1
Всього за циклом 100 88,9 100 90,0 0 -1 ,1

Голова експертної комісії:
Завідувач кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії, 
доктор економічних наук, професор

Член експертної комісії:
Професор кафедри менеджменту Державного університету телекомунікацій, 
доктор економічних наук, доцент

З експертними висновками ознайомлені та один примірник
Президент Університету «Україна», 
доктор технічних наук, професор

Директор Вінницького соціально-економічного інституту 
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людин 
докгор педагогічних наук, доцент

І.А. Маркіна

Л.В. Лазоренко

П.М.Таланчук

Голова комісії
Г.В. Давидещсо-^

І.А. Маркіна


