
І
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експертної комісії Міністерства освіти і науки України 
з проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 

0306 «Менеджмент та адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 
освітнього ступеня «бакалавр» у Харківському інституті управління 

(у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

Відповідно до пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про 
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення чергової 
акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент» у Харківському інституті управління (у формі Товариства з обмеженою 
відповідальністю), експертна комісія у складі:

Постан -  завідувач кафедри менеджменту, маркетингу і логістики
Михайло Якович Одеського національного морського університету, доктор

економічних наук, професор, голова комісії;
Волков -  професор кафедри підприємництва, менеджменту
Володимир Петрович організацій та логістики Запорізького національного

університету, доктор технічних наук, професор

у період з 14 березня по 16 березня 2017 р. включно, розглянула подану справу акредитації 
Харківським інститутом управління і провела на місці експертне оцінювання відповідності 
державним вимогам освітньої діяльності цього вищого навчального закладу з підготовки 
фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» і встановила:

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХАРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ

Харківський інститут управління (далі -  ХІУ) заснований у 1991 році як один з 
перших ВНЗ недержавної форми власності на Слобожанщині. Як вищий навчальний заклад, 
він створювався відповідно до соціально-економічних, культурно-освітніх, національних 
потреб періоду проголошення суверенітету України. Підготовка фахівців здійснювалась за 
спеціальностями: «Фінанси», «Маркетинг», «Облік і аудит» і «Менеджмент організацій». З 
2002 р. у складі інституту функціонує факультет післядипломної освіти (Центр 
післядипломної освіти). У 2003 році у складі інституту ліцензовано підготовку молодших 
спеціалістів за спеціальностями «Бухгалтерський облік», «Біржова діяльність» та «Фінанси» 
у Коледжі управління та інформаційних технологій.

На теперішній час ХІУ є приватним навчальним закладом III рівня акредитації; 
відомча приналежність якого -  Міністерство освіти і науки України. ХІУ розташований за 
адресою 61013, м. Харків, вул. Шевченка. 24.

До складу інституту входять два навчальних корпуси, загальна площа яких згідно з
2 2 документами складає 4333,20 м ; навчальна — 1129,55 м .

У складі інституту функціонують 1 факультет, 3 кафедри, навчальний відділ, науково- 
дослідний відділ, бібліотека, адміністративно-господарський відділ, інформаційно- 
комп’ютерні класи.

Виконуючим обов’язки ректора Харківського інституту управління є Бєднов Ігор 
Віталійович, освіта вища, спеціальність — менеджмент організацій, закінчив Харківський
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інституту управління (у формі ТОВ) у 2005 р., доцент кафедри менеджменту.
У 2015/2016 навчальному році ліцензований обсяг підготовки фахівців становив на 

денному відділенні за освітнім ступенем підготовки «бакалавр» -  45 осіб; на заочному 
відділенні за освітнім ступенем підготовки: «бакалавр» -  45. Термін дії сертифікатів про 
акредитацію за рішенням Акредитаційної комісії від 17.11.2015р., Протокол № 119 -  до 
01.07.2016р. Загальна кількість студентів, що навчаються у ХІУ у 2015/2016 н. р., становить 
109 осіб, у тому числі на денній формі навчання -  53 особи, на заочній -  56 осіб.

Кількісні параметри основних показників діяльності Харківського інституту 
управління надані у табл. 1.

Таблиця 1
Основні показники діяльності ХІУ

2

№ з/п Показник Значення показника
1 2 3
1. Рівень акредитації ВНЗ 111

2. Кількість ліцензованих спеціальностей 4
3. Кількість спеціальностей, акредитованих за: -

• II рівнем (бакалавр) 2
• III рівнем (спеціаліст) -
• IV рівнем (магістр) -

4. Контингент студентів на всіх курсах навчання, осіб 109
• на денній формі навчання 53
• на заочній формі навчання 56

5. Кількість факультетів 1
6. Кількість кафедр о

7. Чисельність співробітників (усього), осіб 21
• у т.ч. науково-педагогічних працівників 18

8. Серед них:
• докторів наук, професорів, осіб / % 1/5,6
• кандидатів наук, доцентів, осіб / % 9/50.0

9. Загальна /навчальна площа будівель, м2 4333,2/1129,55
10. Загальний обсяг державного фінансування тис. грн. -
11. Кількість посадкових місць в читальних залах 60
12. Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів 26

• у тому числі з виходом в Інтернет 26

У 2011-2016 рр. викладачами інституту опубліковано: монографій -  3 од., загальним 
обсягом 29, др. арк.; навчальних посібників -  11 од., загальним обсягом 110 др. арк., 
публікацій у наукових виданнях -  10, загальним обсягом 47 др. арк., з них зі студентами 56 
од. обсягом 8,72 др. арк.

За звітний період підготовлено та проведено 10 конференцій, наукових семінарів та 
круглих столів різного рівня, з яких 5 -  міжнародних. Науковцями інституту разом із 
студентами взято участь у роботі 3 міжнародних та національних виставках, ярмарках і 
конкурсах.

Штатний розпис науково-педагогічних працівників інституту налічує 21 особу, з яких 
13 кандидатів наук та 1 доктор наук, що складає 66,7 %.

Експертна комісія перевірила оригінали та констатує наявність в інституті таких 
установчих документів:
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-  Статут ХІУ, узгоджений МОН України 23.06.2007 р.;
Відомості про включення ХІУ до Єдиного державного реєстру підприємств, 
організацій, установ України (ЄДРПОУ) № 03.1-11/1798 (від 10.05.2016 р.);

-  Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (серія А00 № 174440 від
24.03.2004 р.);

-  Довідка про внесення ХІУ до державного реєстру ВНЗ України № 21-Д-265 від
11.04.2008 р.;

-  Ліцензія МОН на надання освітніх послуг ХІУ, пов'язаних з одержанням вищої 
освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста (серія АГ 
№582767 від 23.01.2012 р.) з додатками.

Експертна комісія констатує, що акредитаційна справа, подана ХІУ до МОН 
України разом із заявою про акредитацію напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 
галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за переліком, обсягом та повнотою 
загалом відповідають вимогам Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у  вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах та 
нормативним документам Міністерства освіти і науки України.

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Ліцензований обсяг прийому студентів за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент» складає 25 осіб на денну та 25 осіб на заочну форму навчання. Формування 
набору студентів здійснюється за рахунок коштів фізичних осіб (за контрактом).

Показники формування контингенту студентів за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» наведені табл. 2.

Таблиця 2
Показники формування контингенту студентів

за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»___________________
№ з/п П оказни к

Роки
2013/2014 2014/2015 2015/2016

1. Ліцензований обсяг підготовки (денна форма) 50/50 50/50 25/25

2 . Прийнято на навчання, всього осіб: 12 4 0
- денна форма навчання 5 -> 0

в т.ч. за держзамовленням: - - -

- заочна форма навчання 7 1 0

в т.ч. за держзамовленням: - - -

- нагороджених медалями, або тих, що отримали диплом з відзнакою - - -

- таких, які пройшли довгострокову підготовку і профорієнтацію - - -

- зарахованих на пільгових умовах - - -
- з якими укладені договори на підготовку 12 4 0

3. Подано заяв на одне місце за формами навчання: 
- денна 18 22 0

- заочна 7 2 0
4. Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення: 

- денна
- заочна - - -

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

- денну форму
- заочну форму - - -

У ХІУ існує система профорієнтаційної роботи з формування контингенту студентів. 
Щорічно розробляється та затверджується План заходів з організації та здійснення 
профорієнтаційної роботи приймальною комісією відповідно до Умов прийому до вищих 
навчальних закладів України, затвердженими наказом МОН України, а також Правил
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прийому до ХІУ (затверджених Вченою Радою від 29 листопада 2015 року, протокол №4), 
який переважно включає наступні заходи: проведення «Днів відкритих дверей»; зустрічі з 
керівництвом ВНЗ; нагородження призерів олімпіад; розповсюдження серед цільової 
аудиторії (випускників загальноосвітніх шкіл, закладів професійної освіти, підприємств 
області) інформаційних матеріалів (буклети, оголошення, плакати, інформаційно-рекламні 
листівки, календарі тощо); проведення роз’яснювальної та агітаційної роботи в 
загальноосвітніх та професійно-освітніх закладах Харківської області.

Кафедра менеджменту проводить профорієнтаційну роботу щодо формування 
контингенту студентів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». Спілкуючись з 
учнями випускових класів шкіл, випускниками технікумів і коледжів, викладачі знайомлять 
їх з умовами вступу до ХІУ, переліком необхідних документів, вступними випробуваннями, 
надають інформацію про вартість навчання на контрактній основі, інформацію про дати 
проведення Днів відкритих дверей, а також інформацію стосовно привабливості 
спеціальності та перспективи попиту на ринку праці.

Експертиза визначає, що набір студентів за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» освітнього ступеня 
«бакалавр» у  Х ІУ  здійснюється у  межах ліцензійного обсягу. Однак набір студентів за 
останні три роки не перевищує 30% ліцензійного обсягу.

Експертна комісія проаналізувала зміст підготовки фахівців у ХІУ за напрямом 
підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» і встановила, що 
підготовка фахівців у інституті здійснюється на підставі освітньо-професійної програми 
(ОПП), освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ), навчального плану.

Варіативну частину освітньо-кваліфікаційної характеристики та зміст освітньо- 
кваліфікаційної характеристики (ОКХ) бакалавра за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент» розроблено відповідно до чинного законодавства.

Аналіз навчального плану 2013 року підготовки бакалавра за напрямом підготовки
6.030601 «Менеджмент» свідчить про те, що загальний обсяг становить 8640/240.0 
годин/кредитів ЕСТ8. Згідно з затвердженими документами зміст освітньо-професійної 
програми та навчальний час підготовки бакалаврів розподілено за такими циклами 
дисциплін: цикл гуманітарної підготовки: 1314 годин (36,5 кредитів ЕСТ8), у г. ч. 
нормативна частина -  720 годин (20 кредит ЕСТ8); варіативна частина за вибором інституту: 
468 годин (13,0 кредитів ЕСТ8); варіативна частина за вибором студентів: 126 годин (3,5 
кредитів ЕСТ8); цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки: 1386 годин 
(38,5 кредитів ЕСТ8), в т. ч. нормативна частина -  1062 годин (29,5 кредитів ЕСТХ): 
варіативна частина за вибором інституту 144 годин (4,0 кредити ЕСТ8); варіативна частина 
за вибором студентів 180 годин (5 кредитів ЕСТ8); цикл професійної та практичної 
підготовки: 5940 годин (165,0 кредитів ЕСТ8), в т. ч. нормативна частина: 2646 годин (73.5 
кредитів ЕСТ8); варіативна частина -  за вибором інституту 1710 годин (47,5 кредитів); за 
вибором студента -  1584 годин (44,0 кредити ЕСТ8).

Навчальний план (затверджений 30 травня 2013 року) за напрямом підготовки
6.030601 «Менеджмент» розроблено відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти 
Міністерства освіти і науки України і затверджено вченою радою ХІУ. Навчальний план 
підготовки бакалавра відповідає діючим вимогам до переліку дисциплін певних циклів. їх 
структури, відведених навчальних годин. У відповідності з планом підготовки бакалавра за 
напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», термін навчання студентів складає 4 роки. У 
навчальному плані передбачено викладання дисциплін циклу гуманітарної підготовки, 
природничо-наукової та соціально-економічної підготовки, професійної та практичної 
підготовки, які складаються з трьох блоків: нормативні дисципліни, дисципліни за вибором

3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
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навчального закладу, дисципліни за вибором студента.
У навчальному плані, затвердженому у 2015 році і який введено в дію з 01.09.2015 

року для студентів 1 курсу у кожному семестрі 8 дисциплін, 1 кредит складає 30 годин та 
кожна дисципліна не менше 3 кредитів. Даний навчальний план відповідає вимогам чинного 
законодавства.

Таким чином, комісія констатує, що зміст процесу підготовки фахівців за 
напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і 
адміністрування» відповідає встановленим вимогам, а саме: галузевим стандартам 
вищої освіти України (освітньо-кваліфікаційній характеристиці, освітньо-професійній 
програмі та їх варіативним компонентам, засобам діагностики якості вищої освіти).

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Основою для планування навчального процесу у Х1У є навчальні плани підготовки 
студентів за відповідним освітнім ступенем, напрямом підготовки, що розроблені та 
затверджені в установленому порядку.

Управління та контроль за навчально-виховним процесом і його навчально- 
методичним забезпеченням здійснюється Методичною радою інституту, проректором з 
навчальної роботи, деканом факультету. Звіт про виконання планів навчально-виховної 
роботи кожного семестру розглядається на засіданні Вченої ради інституту.

У ХІУ навчальний процес регламентований Положенням про організацію навчального 
процесу, затвердженим на засіданні вченої ради, протокол від 12.02.2015 №7.

Експертна комісія проаналізувала навчально-методичний комплекс дисциплін 
(НМКД) напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» за освітнього ступеня «бакалавр». 
Аналіз показав, що не всі позиції навчально-методичних комплексів дисциплін навчального 
плану забезпечені відповідними матеріалами. Так по дисциплінам «Економічна теорія», 
«Психологія», «Економетрика» відсутні вказівки до практичних робіт, а но дисципліні 
«Друга іноземна мова» відсутні методичні вказівки організації самостійної роботи студентів. 
У наявності методичні вказівки до виконання курсових робіт та критерії оцінювання знань 
студентів.

Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент» передбачено виконання курсових робіт з трьох дисциплін, а саме: 
«Міжнародні економічні відносини» (3), «Менеджмент і адміністрування» (7), 
«Зовнішньоекономічна діяльність підприємств» (6). Зміст курсових робіт відповідає вимогам 
завдань та методичних рекомендацій з курсового проектування. Рівень виконання і захисту 
курсових робіт дозволяє оцінити ступінь теоретичної і практичної підготовки студентів.

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт представлені комісії з вказаних 
дисциплін. Вони містять загальні методичні положення щодо курсової роботи як форми 
індивідуальної роботи студентів, вимоги до її написання та оформлення, критерії оцінювання 
та порядок захисту, визначають мету і завдання курсової роботи, порядок її виконання, 
розкривають вимоги до структури і змісту курсової роботи, критерії оцінювання, а також 
містять тематику курсових робіт, список рекомендованої літератури, приклади планів роботи 
за окремими темами, зразки оформлення курсової роботи.

Практична підготовка студентів проводиться відповідно до навчального плану та 
графіка навчального процесу згідно з програмами практичної підготовки студентів за 
напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», яка містить загальні вимоги до організації та 
проведення практик, а також програми практик. Згідно з навчальним планом підготовки 
освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» передбачена 
виробнича практика -  8 семестр.
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Експертною комісією проаналізовано зміст навчально-методичних комплексів 
дисциплін (НМКД) і встановлено, що вони потребують доопрацювання. Так. з дисциплін 
«Економічна теорія», «Психологія», «Економетрика» відсутні вказівки до практичних робіт, 
а з дисципліни «Друга іноземна мова» відсутні методичні вказівки організації самостійної 
роботи студентів.

Виробнича практика забезпечена програмою та методичними розробками.
Як показав аналіз, бази практики, як правило, обираються відповідно до виду 

практики, професійного спрямування, напряму підготовки студента, можливості об’єкта 
прийняти певну кількість студентів, наявності кваліфікованих керівників практики від 
підприємств. Офіційною підставою для проведення практики є договір, який укладається між 
інститутом та керівництвом підприємства, установи.

Кафедрою менеджменту укладені двосторонні угоди на проведення практики з 
такими закладами: ПАТ «Сан» ІнБев Україна (Харківське відділення, м. Київ), ГОВ 
«Строймайстер плюс» (м Суми), Мерефянська міська рада (м. Мерефа), ТОВ «Автомоноліт» 
(м. Київ), ТОВ «Енерготех» (м. Харків), ТОВ «Метрополь» (м. Харків), Харківський ліцей 
№107 (м. Харків), Харківська спеціалізована школа № 17 (м. Харків), УВП №1 УТОЕ 
(м. Харків), ПЕ1 «ОПТРОН» (м. Харків), ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Харків), ПП «Амели» 
(м. Харків). ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» (м. Харків) та іншими.

Крім основних баз практики, студенти мають змогу проходити практику за 
індивідуальними договорами, які укладаються з підприємствами за обраною спеціальністю. 
Розширюється база проходження практики, кафедра отримує схильні відгуки з підприємств 
про роботу студентів на практиці, з подальшими пропозиціями щодо працевлаштування.

Таким чином, організація практичної підготовки зі спеціальності 6.030601 
«Менеджмент» галузі знань 0306» Менеджмент і адміністрування» здійснюється згідно з 
навчальними програмами, навчальним планом і відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної 
характеристики.

У ХІУ діє Положення про рейтингову оцінку знань студентів. Для оцінки знань і 
вмінь студентів застосовується національна шкала, 100-бальна шкала та шкала ЄКТС. При 
оцінюванні враховуються результати поточної роботи студента і результати підсумкового 
контролю знань.

Харківський інститут управління володіє достатнім бібліотечним фондом 
(навчальними підручниками, посібниками, довідковою, періодичною та іншою навчальною 
літературою), що знаходиться у власній бібліотеці ХІУ, для забезпечення навчання студентів 
з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306» Менеджмент і 
адміністрування». їх кількість відповідає державним вимогам до акредитації, але вони 
потребують оновлення.

В ХІУ створена мережа доступу викладачів та студентів до Інтернет. Місця доступу -  
комп'ютерні класи. Інтернет використовується для активізації навчального процесу, у 
самостійний роботі студентів.

Експертна комісія констатує, що організаційне та навчально-методичне 
забезпечення навчально-виховного процесу підготовки фахівців галузі знань 0306 
«Менеджмент і адміністрування» з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 
освітнього ступеня «бакалавр» у  Харківському інституті управління в основному 
відповідає ліцензійним умовам надання освітніх послуг та державним вимогам до 
акредитації.

Навчальний процес підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і 
адміністрування» з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» в Харківському інституті 
управління забезпечують 18 науково-педагогічних працівників, які працюють на 3 кафедрах.

5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
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в т. ч. 7 або 38,9% (7/18*100%) -  на випусковій кафедрі менеджменту; 4, що складає 22,2% 
(4/18*100%) -  на кафедрі економіки та маркетингу; 8, що складає 38,9% (7/18*100%) -  на 
кафедрі гуманітарних, природничих та загальноекономічних дисциплін.

Із 18 викладачів, що забезпечують процес підготовки бакалаврів галузі знань 0306 
«Менеджмент і адміністрування» з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», 14 або 
77,8% (14/18*100) працюють на постійній основі; 4 або 22,2% (4/18*100) -  зовнішні 
сумісники.

За рівнем своєї підготовки не всі викладачі мають фахову освіту за економічним 
напрямом або напрямами, що відповідають дисциплінам. Опубліковані наукові роботи та 
науково-методичні матеріали загалом відповідають профілю дисциплін, які викладаються.

Експертна комісія перевірила інформацію про науково-педагогічний персонат, що 
забезпечує підготовку бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» з 
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» за трудовими книжками, документами про 
наявність вищої освіти, наукового ступеня, вченого звання. Всі відповідні накази про 
зарахування на посаду зафіксовано в трудових книжках, контракти оформлено відповідно до 
чинного законодавства, є необхідні документи про вищу освіту, науковий ступінь і вчене 
звання. Експертна комісія перевірила документи про підвищення кваліфікації викладачами 
постійного складу і констатує їх наявність та відповідне оформлення.

Отже, дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти у 
частині кадрового забезпечення в ХІУ є наступним:

1 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими 
званнями, які забезпечують викладання лекційних годин гуманітарного циклу 
дисциплін навчального плану спеціальності становить 75,0 % (відхилення 
0%), у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем 
роботи 56,3% (відхилення +6,3%);

2 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими 
званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу 
навчального плану спеціальності -  77.8 % (відхилення + 2,8%), у тому числі які 
працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи -  77,8% 
(відхилення + 27,8%), з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки 
докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, 
доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному 
навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) 
підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора) -  16,6% 
(відхилення + 6,6%);

3 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими 
званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін 
навчального плану спеціальності -  84,0% (відхилення + 9,0 %), у тому числі які 
працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи 73,9 % 
(відхилення + 23,9%), з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки 
докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, 
доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному 
навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) 
підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора) -  15,2% 
(відхилення +5,2%).

На кафедрі менеджменту ХІУ працюють 7 викладачів -  Федоренко М.М. (прийнятий 
на роботу у штат кафедри на контрактній основі наказом від 02.09.2005 р. № 01-06/38), 
ІІазарян М.М. (прийнятий на роботу у штат кафедри на контрактній основі наказом від
31.08.2005 р. № 01-06/29), Кармінська-Бєлоброва М.В. ( прийнята на роботу у штат кафедри
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на контрактній основі наказом від 14.09.2015 р. № 01-06/21), Бєднов І.В. ( прийнятий на 
роботу у штат кафедри на контрактній основі наказом від 14.09.2015 р. № 01-06/21), 
Малецька О.Є. (прийнята на роботу за сумісництвом на кафедру на контрактній основі 
наказом від 14.09.2015 р. № 01-06/21), Вороненко В.О. (прийнятий на роботу за 
сумісництвом на кафедру на контрактній основі наказом від 14.09.2015 р. № 01-06/21), 
Щетінін Г.В. (прийнятий на роботу у штат на кафедру на контрактній основі наказом від 
31.08.2015 р. № 01-06/17).

Загальна кількість викладачів кафедри менеджменту відповідає вимогам закону «Про 
вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-УІІ (із змінами), кількість викладачів, що працюють на 
постійній основі та кількість викладачів з науковими ступенями та вченими званнями.

Обов’язки завідувача випускової кафедри менеджменту покладені на Федоренка 
Миколу Михайловича наказом ХІУ від 14.09.2005 р. №01-06/41. Він є кандидатом технічних 
наук, доцентом, що відповідає ліцензійним умовам МОН України.

Експертна комісія констатує, що кадрове забезпечення навчально-виховного 
процесу з підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» з 
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» загалом 
відповідає ліцензійним умовам надання освітніх послуг та державнам вимогам до 
акредитації.

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Харківський інститут управління є власником 2 будівель, у яких проводиться освітня 
діяльність. Площа 6-ти поверхової будівлі складає 2580,5 кв.м. у тому числі навчальна -  
695,55 кв.м; площа 4-х поверхової будівлі складає 1752,7 кв. м, у тому числі навчальна -  
434,0 кв.м. Середня навчальна площа, яка припадає на одного студента ХІУ, становить - 
14,3 кв.м, а на одного студента денної форми навчання -  27,6 кв.м. Аудиторний фонд 
інституту включає 5 лекційних аудиторій, 4 аудиторії для проведення практичних та 
семінарських занять, 4 спеціалізованих лабораторії, 4 комп'ютерних класи. Забезпечені 
умови охорони праці та пожежної безпеки.

Для забезпечення потреб студентів функціонує бібліотека площею 145,7 кв.м. 
читальний зал площею 76,4 кв.м. У інституті є приміщення для буфету, але воно не працює. 
Для надання медичної допомоги передбачено медичний кабінет.

У Харківському інститут управління відсутній власний гуртожиток, але представлені 
документи на оренду 15 місць у гуртожитку (Договір від 28.08 2015 р. № 28/8). За 
інформацією керівництва ХІУ, цих місць достатньо для забезпечення потреб іногородніх 
студентів у гуртожитку.

Фізичному розвитку студентів сприяє можливість користування обладнаним спортивної 
зали загальною площею 377,5 м2. Спортивний майданчик у інституті відсутній, але інститут 
та загально-освітня школа № 134 співпрацюють на взаємовигідних умовах на використання 
спортивного майданчику.

Для проведення практичних та навчальних дисциплін напряму підготовки
6.030601 «Менеджмент» використовуються 7 аудиторій.

Комп’ютерна база Харківського інституту управління налічує 78 персональних 
комп’ютерів, з них 72 знаходяться в комп'ютерних аудиторіях, що відповідає вимогам 
навчальних планів та потребам студентів інституту. Кількість комп’ютерів на 100 студентів 
за сукупним ліцензійним обсягом 90 осіб складає 26 одиниць. Кількість комп’ютерів на 100 
студентів за сукупним фактичним обсягом складає 71,0 одиницю. Таким чином, 
забезпеченість комп’ютерами відповідає Державним вимогам до акредитації.

Комп’ютерні класи у Харківському інституті управління використовуються для 
проведення самостійної роботи студентів, для виконання курсових робіт, підготовки
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наукових доповідей та рефератів.
У навчальному процесі напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» задіяні 

4 спеціалізованих аудиторій з ПЕОМ загальною площею 150,9 м . Студенти працюють у 
комп’ютерних аудиторіях, де отримують навички роботи з операційною системою \Vindows 
ХР, освоюють особливості роботи в локальних комп’ютерних мережах, вивчають програмні 
продукти професійного спрямування.

Викладацький склад приділяє значну увагу використанню спеціалізованих 
комп’ютерних програм, зростає обсяг дисциплін в процесі викладання яких застосовується 
спеціалізоване ліцензоване програмне забезпечення.

Фонди бібліотеки Харківського інституту управління налічують 27500 видань і 
складаються з навчальної, наукової та довідкової літератури, з них українською мовою 20224 
примірників, у т.ч. 5100 примірників методичних посібників ВНЗ. Приділяється увага 
комплектуванню фонду документів на електронних носіях інформації. Так, база 
повнотекстових документів складається з 85 навчальних посібників. Розвивається і 
вдосконалюється система пошуку інформації у періодичних виданнях. Розроблено повні 
версії традиційної та електронної картотеки статей (СКС), путівники, покажчики.

Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями складає 6 
найменувань при нормативі 4 найменування, але склад представлених періодичних видань є 
частково застарілим.

Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загального 
контингенту студентів фактично складає 96,8%, що перевищує нормативні показники.

Експертна комісія констатує, що забезпеченість аудиторіями, спеціалізованими 
аудиторіями, комп’ютерними класами, необхідними для виконання навчального плану 
галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» з напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» у  Харківському інституті управління, 
відповідає ліцензійним умовам надання освітніх послуг та державним вимогам до 
акредитації.

7. ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Навчальним планом 2013 підготовки «бакалаврів» напряму підготовки
6.030601 «Менеджмент» передбачено вивчення 25 нормативних і 39 вибіркових дисциплін 
(12 з яких за вибором студентів); складання 37 екзаменів, 47 заліків, проходження навчальної 
практики та практики з фаху, складання державного екзамену. За навчальним планом 2015 
року передбачено вивчення 29 нормативних дисциплін, 23 вибіркових навчальних 
дисципліни.

Перевіркою встановлено, що навчальні плани на момент проведення акредитаційної 
експертизи виконуються за переліком дисциплін, кількістю годин та формами контролю.

Експертна комісія провела оцінку якості підготовки студентів освітнього ступеня 
«бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» шляхом аналізу підсумків 
екзаменів, заліків, матеріалів самоаналізу. Показники абсолютної та якісної успішності за 
циклами дисциплін знаходяться в межах параметрів вимог до освітнього ступеня підготовки.

У процесі акредитаційної експертизи проведено контрольні роботи: а) за циклом 
гуманітарної підготовки дисциплін -  з дисципліни «Історія України» серед студентів 4курсу. 
Були присутні 23 студенти із 25; б) за циклом природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки дисциплін -  з дисципліни «Економічна теорія» серед студентів 4 курсу. Були 
присутні 23 студенти із 25; в) за циклом професійної підготовки дисциплін з дисципліни 
«Економіка і фінанси підприємств» серед студентів 4 курсу. Були присутні 23 студенти із 25. 
Результати успішності представлені в додатках (табл. 3).

Порівняння отриманих результатів з результатами самоаналізу кафедри свідчать про 
відсутність суттєвих відхилень. Абсолютна успішність склала за циклом гуманітарних
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100%, якісна успішність -  50.0%  (при нормативному рівні 50% ), за циклом природничо- 
наукової та загальноекономічної підготовки -  100%, якісна успішність 75%  (при 
нормативному рівні 50 %), за циклом професійної підготовки -  92,9%, якісна успішність -  
78,6% (при нормативному рівні 50%), що відповідає акредитаційним вимогам.

Комісією перевірено курсові роботи за 2012-2013 рік у кількості 14 шт. з дисципліни 
«Виробниче та комерційне підприємство», 16 робіт з дисципліни «Зовнішньоекономічна 
діяльність»; за 2013-2014 рік 6 роботи з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» та 
15 робіт з дисципліни «Менеджмент і адміністрування»; за 2014-2015 рік 4 роботи з 
дисципліни «Міжнародні економічні відносини» та 4 роботи з дисципліни 
«Зовнішньоекономічна діяльність»

Комісією перевірено 14 звітів з практики за 2013-2014 р. і 15 звітів за 2014-2015 р. У 
цілому звіти відповідають вимогам до звітів з практики.

Експертна комісія констатує, що якісні характеристики підготовки фахівців за 
напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і 
адміністрування» освітнього ступеня «бакалавр» задовольняють державним вимогам і 
критеріям до акредитації.

ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА ЗАХОДИ З ЇХ 
УСУНЕННЯ

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1873-л від 28.10.2015 р. у 
Харківському інституті управління була проведена акредитаційна експертиза провадження 
освітньої діяльності з підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом 
підготовки 6.030601 «Менеджмент» з ліцензованим обсягом 25 осіб на денній та 25 осіб на 
заочній формах навчання.

На підставі аналізу поданих матеріалів експертна комісія дійшла висновку, що 
програма освітньої діяльності та умови її здійснення у Харківському інституті управління 
відповідають встановленим ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам підготовки 
фахівців за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» і 
забезпечують державну гарантію якості вищої освіти.

Разом з тим комісія виявила окремі недоліки і резерви підготовки фахівців:

10

Зауваження Виконання
1. Поновити засоби навчання у 
мультимедійному класі

Аудиторія № 222 обладнана мультимедійною 
технікою. Закуплено і встановлено 
обладнання згідно накладної № 24/15 
магазину «Інтернет» від 16 вересня 2016 
року. Підготовлені презентації по 
професійним дисциплінам

2. Облаштувати актову залу для проведення 
публічного захисту курсових робіт

В актовій залі встановлено мультимедійний 
екран та зроблені кріплення для плакатів

3. Поширити заходи профорієнтаційної 
роботи для залучення студентів для навчання 
на старших курсах

Студентською Радою проведено низку робіт: 
розроблено план проведення екскурсій на 
підприємствах проходження практики; 
розроблені консультації для старшокурсників 
наставниками підприємств; залучення 
студентів до профорієнтаційної роботи у 
технікумах та ПТЗ
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4. Посилити профорієнтаційну роботу щодо 
вступу абітурієнтів до ХІУ

Створені відеоролики за напрямом 
підготовки «Менеджмент» та інституту 
загалом, запроваджена реклама на 
інформаційних носіях деяких станцій метро 
м. Харкова

5. Покращити методичне забезпечення 
організації індивідуальної та самостійної 
роботи студентів щодо реалізації кредитно- 
модульної системи організації навчального 
процесу

Розроблене нове методичне забезпечення 
організації індивідуальної та самостійної 
роботи студентів за дисциплінами: 
контролінг, державне регулювання 
економіки, менеджмент і адміністрування

Експертна комісія констатує, що всі зауваження та пропозиції комісії МОН 
України з акредитації напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 
«Менеджмент і адміністрування» освітнього ступеня «бакалавр» у  Харківському 
інституті управління усунено в повному обсязі.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

На підставі поданих на акредитацію матеріалів Харківським інститутом управління і 
перевірки на місці відповідності показників діяльності інституту нормативним вимогам 
щодо підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент» , експертна комісія дійшла таких висновків:

1 Освітня діяльність Харківського інституту управління з підготовки фахівців 
освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» 
загалом відповідає державним вимогам до акредитації та забезпечує державну 
гарантію якості вищої освіти на мінімально можливому рівні;

2 Ліцензійний обсяг підготовки фахівців напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 
упродовж 2013/14 н. р.,2014/15 н. р.,2015/16 н. р. Харківським інститутом управління 
не перевищує 30%;

3 Рівень науково-педагогічних кадрів загалом відповідає акредитаційним вимогам. За 
рівнем своєї підготовки не усі викладачі мають фахову освіту за економічним 
напрямом або напрямами, що відповідають дисциплінам, які викладають;

4 Стан організації навчального процесу, зміст навчання, навчально-методичне 
забезпечення загалом відповідають вимогам освітнього ступеня «бакалавр»;

5 Навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 
відповідають вимогам освітнього ступеня «бакалавр»;

6 Оцінка якості підготовки фахівців показала відповідність державним вимогам 
забезпечення гарантії до якості освіти.

З метою удосконалення системи забезпечення підготовки фахівців менеджменту 
експертна комісія звертає увагу керівництва інституту на необхідність

• урізноманітни роботу науково-педагогічних працівників кафедри щодо 
профорієнтаційної роботи для забезпечення ліцензійного набору;

• доукомплектувати штатний склад науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями для підвищення якісного рівня кадрового складу інституту;
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• доукомплектувати навчально-методичні комплекси дисциплін у відповідності до 
зауважень, активізувати розробку методичних рекомендацій щодо впровадження 
підготовки фахівців на компетентних істотних засадах з метою запровадження 
дистанційної форми навчання;

• удосконалити та оновити матеріально-технічну базу навчання розширити програмне 
забезпечення комп’ютерних класів на фахову підготовку студентів.

На підставі викладеного вище, експертна комісія Міністерства освіти і науки 
України зробила загальний висновок про можливість акредитації підготовки освітньо- 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі 
знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» у  Харківському інституті управління з 
ліцензованим обсягом 25 осіб за денною формою навчання та 25 осіб за заочною формою 
навчання до 01.07.2017р.

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри менеджменту, 
маркетингу і логістики Одеського 
національного морського університету, 
доктор економічних наук, професор

Постан Михайло Якович

Член експертної комісії:
професор кафедри підприємництва, 
менеджменту організацій та логістики 
Запорізького національного університету, 
доктор технічних наук, професор Волков Володимир Петрович

Бсднов

«З експертними висновками ознайомлений, 
примірник отримав»
В.о. ректора
Харківського інституту управління

<(/ ( э » _____^  ^ __________ 2017 року
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Таблиця З

Загальна відомість 
РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

№
з/п

Дисципліна

Шифр і 
назва 

напряму 
підготовки

Група

Кіль
кість
сту
ден
тів

Виконували
ККР

Одержана оцінка при акредитаційній 
експертизі

У
сп

іш
ні

ст
ь,

 %

Я
кі

ст
ь,

 %

Само
аналіз

К-сть %

«5» «4» «3» «2»

У
сп

іш
ні

ст
ь,

%

Я
кі

ст
ь,

 %

К-
сть % К-

сть % к -
сть % К-

сть %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 циклу гуманітарної підготовки

1 Історія України
6.030601

«Менедж
мент»

МО-41 25 23 92,0 2 8,0 11 44,0 9 36,0 2 8 92,0 52,0 100 50

Всього за циклом 25 23 92,0 2 8.0 11 44,0 9 36,0 2 8 92,0 52,0 100 50
3 циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

1
Економічна

теорія

6.030601
«Менедж

мент»
МО-41 25 23 92,0 3 12,0 15 60,0 5 20,0 2 8,0 92,0 72,0 100 75

2
Міжнародні
економічні
відносини

6.030601
«Менедж

мент»”
МО-41 25 23 92,0 - - 14 56.0 9 36,0 2 8,0 92,0 56,0 100 75

Всього за циклом 50 46 92,0 3 6,0 29 58.0 14 28.0 4 8.0 92,0 64.0 100 75

Голова експертної комісії М.Я. Постан
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3 циклу професійної та практичної підготовки

1 Право
6.030601

«Менедж
мент»

МО-41 25 23 92,0 - - 15 60,0 6 24,0 2 8,0 92,0 60,0 100 50

2
Економіка і 

фінанси 
підприємств

6.030601
«Менедж

мент»
МО-41 25 23 \92.0 - - 15 60,0 8 32,0 2 8,0 92,0 60,0 92,9 78,6

Всього за 
циклом

50 46 92,0 - - ЗО 60,0 14 28.0 4 8.0 92.0 60,0 96,4 64,3

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри менеджменту, 
маркетингу і логістики Одеського 
національного морського університету, 
доктор економічних наук, професор

Член експертної комісії:
професор кафедри підприємництва, 
менеджменту організацій та логістики 
Запорізького національного університету, 
доктор технічних наук, професор

«З експертними висновками ознайомлений, один 
В.о. ректора
Харківського інституту управління

2017 року

Постан Михайло Якович

Петрович

І.В. Бсднов

Волков Володимир

примірник отримав»

Голова експертної комісії М.Я. Постан



І

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПОКАЗНИКІВ 
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і 

адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

Назва показника (нормативу) Норматив
Ф актично

(самоаналіз)
Відхилення

1.Загальні вимоги
1.1. Концепція діяльності за заявленим 
напрямом (спеціальністю), погоджена з Радою 
міністрів АРК, обласною, Київською, 
Севастопольською міською державною 
адміністрацією + +
1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна 
форма навчання/заочна форма навчання ) 2 5 /2 5 0/ 25 -25/0

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин 
соціально-гуманітарного циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин) 75 75 0
у тому числі які працюють у даному навчаль
ному закладі за основним місцем роботи 50 56,3 + 6,3
2.2. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин 
фундаментального циклу навчального плану 
спеціальності (% від кількості годин) (за 
винятком військових навчальних дисциплін) 75 77,8 + 2.8
у тому числі які працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем 
роботи 50 77,8 + 27,8
з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку 
частки докторів наук або професорів 
дозволяється прирівнювати двох кандидатів 
наук, доцентів, які мають стаж безперервної 
науково-педагогічної роботи в даному 
навчальному закладі не менше 10 років, а 
також є авторами (співавторами) 
підручників, навчальних посібників з грифом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України або монографій, до одного доктора 
наук або професора), осіб / % ***

10

1. Ковалевський 
Г.В. доктор 
економічних наук, 
професор
2. Назарян М.М., 
кандидат технічних 
наук, доцент по 
кафедрі 
менеджменту
3.Федоренко М.М. 
кандидат технічних 
наук, доцент по 
кафедрі 
менеджменту

16,6 + 6.6

Голова експертної комісії



2.3. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин 
фахових дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості годин) 75 84,0 + 9,0
у тому числі які працюють у даному навчаль
ному закладі за основним місцем роботи 50 73,9 + 23,9
з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку 
частки докторів наук або професорів 
дозволяється прирівнювати двох кандидатів 
наук, доцентів, які мають стаж безперервної 
науково-педагогічної роботи в даному 
навчальному закладі не менше 10 років, а 
також є авторами (співавторами) підручників, 
навчальних посібників з грифом Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України або 
монографій, до одного доктора наук або 
професора) осіб / % *** 10 15,2 + 5,2
2.4. Частка педагогічних працівників вищої 
категорії, які викладають лекційні години 
дисциплін навчального плану спеціальності та 
працюють у даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи (% від кількості годин 
для кожного циклу дисциплін навчального 
плану)
2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки + +
2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює фахівець відповідної 
науково-педагогічної спеціальності: + +
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент +

3. Матеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідним для 
виконання навчальних програм (у % від 
потреби)

100 100 0

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % 
від потреби)

70 100 + 30

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 
100 студентів

12 26 + 14

3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 
100 студентів (для спеціальностей, які 
належать до галузей знань 0102 «Фізичне 
виховання, спорт і здоров’я людини» і 0202 
«Мистецтво», крім спеціальності «Дизайн»)

6 - "

Голова експертної комісії М.Я. Постам



3.5. Наявність пунктів харчування + +
3.6. Наявність спортивного залу + +
3.7. Наявність стадіону або спортивного 
майданчику

+ +

3.8. Наявність медичного пункту + +
4. Навчально-методичне забезпечення

4.1. Наявність освітньо - кваліфікаційної 
характеристики фахівця (у т.ч. варіативної 
компоненти) + +
4.2. Наявність освітньо-професійної програми 
підготовки фахівця (у т.ч. варіативної 
компоненти) + +
4.3. Наявність навчального плану, 
затвердженого в установленому порядку + +
4.4. Наявність навчально-методичного 
забезпечення для кожної навчальної 
дисципліни навчального плану (%):
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних 
програм дисциплін 100 100 0
4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, 
завдань для лабораторних робіт 100 100 0
4.4.3. Методичних вказівок і тематик курсових 
робіт (проектів) 100 100 0
4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для 
перевірки знань з дисциплін соціально- 
гуманітарної, фундаментальної та фахової 
підготовки (% від потреби) 100 100 0
4.6. Забезпеченість програмами всіх видів 
практик (% від потреби) 100 100 0
4.7. Наявність методичних указівок щодо 
виконання дипломних робіт (проектів), 
державних екзаменів + +
4.8. Дидактичне забезпечення самостійної 
роботи студентів (у т.ч. з використанням 
інформаційних технологій), % 100 100 0
4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і 
вмінь студентів + +

5. Інформаційне забезпечення
5.1. Забезпеченість студентів підручниками, 
навчальними посібниками, що містяться у 
власній бібліотеці (% від потреби) 100 100 0
5.2. Співвідношення посадкових місць у 
власних читальних залах до загального 
контингенту студентів (%від потреби) 5 28 + 23
5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими 
періодичними виданнями 4 6 + 2
5.4. Можливість доступу викладачів і студентів 
до Інтернет як джерела інформації:

- наявність обладнаних лабораторій
- наявність каналів доступу

+
+

+
+

Голова експертної комісії М.Я. ГІостан
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6. Якісні характеристики підготовки фахівців
6.1. Умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти
6.1.1. Виконання навчального плану за 
показниками номенклатури дисциплін, годин, 
форм контролю, %

100 100 0

6.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 100 100 0
6.1.3. Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що обслуговують 
спеціальність і працюють за основним місцем 
роботи, які займаються вдосконаленням 
навчально-методичного забезпечення, 
науковими дослідженнями, підготовкою 
підручників та навчальних посібників, % 100 100 0
6.2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше
6.2.1. Рівень гуманітарних знань студентів:
- успішно виконані контрольні завдання. % 90 92 +2
- якісно виконані контрольні завдання (оцінки
«5» і «4»), % 50 52 +2
6.2.2. Рівень фундаментальних знань студентів:
- успішно виконані контрольні завдання, % 90 92 +2 ..  1
- якісно виконані контрольні завдання (оцінки
«5» і «4»), % 50 64 + 14
6.2.3. Рівень фахової підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, % 90 92 +2
- якісно виконані контрольні завдання (оцінки
«5» і «4»), % 50 60 + 10
6.3. Організація наукової роботи
6.3.1. Наявність у структурі навчального 
закладу наукових підрозділів
6.3.2. Участь студентів у наукової діяльності 
(наукова робота на кафедрах та в лабораторіях, 
участь у наукових конференціях, конкурсах, 
виставках, профільних олімпіадах тощо) +

Г олова експертної комісії:
завідувач кафедри менеджменту, маркетингу і 
логістики Одеського національного морського 
університету, доктор економічних наук, професор 
Член експертної комісії: 
професор кафедри підприємництва, 
менеджменту організацій та логістики с
Запорізького національного університету, 
доктор технічних наук, професор 
«З експертними висновками ознайомлений, один 
примірник отримав»
И.о. ректора Харківського інституту управління

У^Г» ____________2017 року І.В. Бсднов

І олова експертної комісії М.Я. Постан

Постан Михайло Якович

Володимир Петрович
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Порівняльна таблиця відповідності забезпечення ХІУ 
Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Державним 
вимогам до акредитації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від ЗО 

г рудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності закладів освіти»

Назва показника (нормативу)

Значення показника 
(нормативу) за освітнім 

ступенем бакалавр
Норматив Фактично Відхилен 

ня (+/-)
1 2 ->3 4

Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
і . Забезпеченість приміщеннями для проведення навальних 
занять та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для 
фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з 
урахуванням навчання зі змінами)

2,4 14,3 + 11,9

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

30 35 +5

3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:
1) бібліотеки, в тому числі читального залу + + немає
2) пунктів харчування + + немає
3) актового чи концертного залу + + немає
4 ) спортивного залу + + немає
5) стадіону або спортивних майданчиків + + немає
6) медичного пункту + + немає
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком 
(мінімальний відсоток потреби)

70 100 +30

Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням. 
Необхідними для виконання навчальних планів

+ + немає

Технологічні вимоги щодо навчально-медо гичного забезпечення провадження 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність опису освітньої діяльності + + немає
2. Наявність навчального плану та пояснювальної записки 
до нього

+ + немає

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність робочої програми з кожної навчальної 
дисципліни навального плану

+ + немає

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

+ + немає

Голова експертної комісії
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5. Наявність програм практичного підготовки, робочих 
програм практик

+ + немає

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

+ + немає

Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними виданнями відповідно або 
спорідненого профілю. В тому числі в електронному 
вигляді

5 6 +1

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

+ + немає

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти. На якому 
розміщена основна інформація про його діяльність 
(структура. Ліцензії та сертифікати про акредитацію, 
освітня/освітньо-наукова/ видавничаУатестаційна (наукових 
кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні 
підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, 
правила прийому, контактна інформація)

+ + немає

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

60 60 немає

Г олова експертної комісії:
завідувач кафедри менеджменту, маркетингу і 
логістики Одеського національного морського 
університету, доктор економічних наук, професор

Володимир Петрович

Член експертної комісії:
професор кафедри підприємництва, 
менеджменту організацій та логістики 
Запорізького національного університету, 
доктор технічних наук, професор

2017 року

«З експертними висновками ознайомлений, один 
примірник отримав»
В.о. ректора
Харківського інституту управління І.В. Бгднов



Результати усунення недоліків, 
виявлених при попередній експертизі акредитаційних матеріалів 

справи № 069-ас від 26 січня 2017 року 
Харківського інституту управління 

(у формі Товариства з обмеженою відповідальністю)

Зауваження Виконання

Не забезпечив подання інформації щодо 
кадрового та матеріально-технічного 
забезпечення у ЄДЕБО

Інформація щодо кадрового та матеріально- 
технічного забезпечення інституту 
поступово вноситься у ЄДЕБО

Відсутня інформація щодо динаміки змін 
контингенту станом на 01.10.2016 р.

Доповнена інформація до справи щодо 
динаміки змін контингенту станом на 
01.10.2016 р. згідно форми 2-3 нк

Відсутня інформація щодо розгляду та 
затвердження його на Вченій раді інституту, 
та відсутній навчальний план за яким будуть 
навчатися студенти

Усунена технічна помилка щодо визначення 
дати затвердження навчального плану 
Вченою радою інституту від 29.05.2013 р., 
протокол №9. Доданий навчальний план за 
яким будуть навчатися студенти 
(затверджений Вченою радою інституту від 
29.05.2015 р., протокол №10)

Не з’ясована фахова відповідність 
зав.кафедрою Федоренко М.М. до 
очолювання випускової кафедри напряму 
підготовки «Менеджмент»

Надана додаткова інформація щодо фахової 
відповідності завідувача кафедрою 
Менеджменту Федоренка М.М. (атестат 
доцента Атестаційної колегії МОНУ від 
16.06.2005 р. протокол № 3/53, 02ДЦ № 
014768 -  доцент кафедри Менеджменту)

Не з’ясована фахова відповідність викладачів 
Федоренко М.М.. Назарян М.М., Вороненко 
В.О. до викладання дисциплін циклу 
дисциплін професійної та практичної 
підготовки напряму підготовки 
«Менеджмент»

Н а д а н а  д о д а т к о в а  ін ф о р м а ц ія  щ о д о  ф а х о в о ї  
в ід п о в ід н о ст і  ви к л ад ач ів :
Ф е д о р е н к о  М .М . -  п ід в и щ е н н я  к в ал іф ік а ц і ї  у 
Ц ен тр і  п е р е п ід го т о в к и  с п е ц іа л іст ів  Х Д А М Г  з 
0 3 .01 .2013  р. по 08 .06 .2013  р., н ап рям  -  Л о г іс т и к а  
(П о с в ід ч е н н я  №  1061 від  15.06 .2013  р.);
Н аза р я н  М .М .  -  п ід в и щ е н н я  к в ал іф ік а ц ії  
П ів н іч н о -С х ід н и й  Н Ц  Н А Н А  І М О Н  У к р а їн и  з
0 5 .01 .2015  р. по 0 3 .0 4 .2015  р., н ап р я м  -  
у п р а в л ін н я  ін н о в а ц ія м и  (П о с в ід ч е н н я  від
0 3 .04 .2015  р.);
В о р о н е н к о  В.О. -  п ід в и щ е н н я  к в ал іф ік а ц і ї  П А Т  
В Н З М А У П  з 0 7 .0 9 .2 0 1 5  р. по 25 .12 .2015  р., 
н ап р я м  -  Е т и к а  м іж н а р о д н о г о  б ізн есу  та  
е к о н о м іч н о ї  ін т е гр а ц і ї  (П о с в ід ч е н н я  від
2 5 .1 2 .2 0 1 5  р.)

Голова експертної комісії М.Я. Постан



Відсутній план підвищення кваліфікації на 
2016-2017 навчальний рік

Надано витяг із загальноінститутського 
плану підвищення кваліфікації науково- 
педагогічного складу кафедри 
Менеджменту на 2016-2017 н.р.

Відсутня таблиця дотримання технологічних 
вимог щодо матеріально-технічного, 
навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти

До матеріалів висновків додана таблиця 
дотримання технологічних вимог щодо 
матеріально-технічного, навчально- 
методичного та інформаційного 
забезпечення освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти (стор. 19-20)

Наведені застарілі фахові видання У наявності є 7-10 примірників фахових 
видань з кожної навчальної дисципліни 
плану. Залишкова кількість примірників 
фахових видань надається Харківською 
державною науковою бібліотекою 
ім.Короленка В.Г. на семестровий період 
(Договір № 48 від 07.09.2015 р.)

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри менеджменту, маркетингу і 
логістики Одеського національного морського 
університету, доктор економічних наук, професор Постан Михайло Якович

Член експертної комісії:
професор кафедри підприємництва, 
менеджменту організацій та логістики 
Запорізького національного університету, 
доктор технічних наук, професор

І,В. Бєднов

«^Г» _   2017 року

Волков Володимир Петрович

«З експертними висновками ознайомлений, один 
примірник отримав»
В.о. ректора
Харківського інституту управління

Голова експертної комісії М.Я. Постан


