ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
акредитаційної експертизи щодо підготовки магістрів
зі спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»
галузі знань 1801 «Специфічні категорії»
у Харківському національному університеті
міського господарства імені О. М. Бекетова
Згідно з Положенням 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, зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету
Міністрів України № 1124 від 31.10.2011 р., № 801 від 15.08.2012, № 692 від
18.09.2013 р., №507 від 27.05.2014 р., та за наказом Міністерства освіти і
науки України № 562-А від 10.04.2017 р., експертна комісія Міністерства
освіти і науки України у складі:
Мельник Леонід Григорович - завідувач кафедри економіки та бізнесадміністрування Сумського державного
університету, доктор економічних наук,
професор, голова комісії;
Якубів Валентина Михайлівна - завідувач кафедри управління та бізнесадміністрування Державного вищого
навчального закладу «Прикарпатський
національний університет імені Василя
Стефаника», доктор економічних наук,
професор, експерт
у період з 19.04.2017 р. по 21.04.2017 р. включно розглянула подані
Харківським
національним
університетом міського
господарства
імені О.М. Бекетова матеріали і безпосередньо в навчальному закладі
перевірила достовірність інформації, що подана до Міністерства освіти і
науки України разом із заявою на проведення акредитації, стан
організаційного та навчально-методичного, кадрового, матеріальнотехнічного та інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу,
відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо підготовки
фахівців заявленого освітньо-кваліфікаційного рівня.
У підсумку експертного оцінювання комісія констатує:
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1.
Загальна характеристика освітньої діяльності Харківського
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
Х арківський
національний
університет
міського
господарства
імені О.М . Б екетова (Х Н У М Г ім. О.М. Б екетова) - найстаріш ий в Україні
вищий навчальний заклад, що готує ф ахівців у галузі міського господарства,
заснований у 1922 році.
Х Н У М Г ім. О.М . Бекетова підпорядковано М іністерству освіти і науки
У країни з організаційно-правовою формою - навчальний заклад. Форма
власності - держ авна.
Ректор
Х арківського
національного
університету
міського
господарства імені О.М . Б екетова - Бабаєв В олодим ир М иколайович -до кто р
наук з держ авного управління, професор, Л ауреат держ авної премії в галузі
архітектури, Заслуж ений будівельник У країни, Почесний громадянин міста
Х аркова, академік М іж народної інж енерної академії.
На посаді ректора працю є з 2011 року, автор понад 100 наукових робіт
і винаходів.
У ніверситетом за більш ніж 90 років свого існування зроблено значний
внесок у створення і розвиток національної регіональної системи. За цей
проміжок часу підготовлено понад 100 тис. фахівців.
В ипускники університету користую ться попитом на провідних
підприємствах міського господарства, у сфері послуг, займаю ть керівні
посади в системі управління ж итлово-комунальним господарством, в органах
місцевого і держ авного управління.
У 2008 році Х Н У М Г ім. О.М. Бекетова пройш ов держ авну акредитацію
і ріш енням А К У країни від 1 липня 2008 р. (протокол № 72) визнаний
акредитованим за IV рівнем (сертифікат: серія РД -ІУ № 2124487 від 5 червня
2013 р., термін дії до 1 липня 2018 р.).
Згідно з ліцензією серія АЕ № 636422 від 19.05.2015 року ХНУМ Г
ім. О.М. Бекетова має право провадж ення освітньої діяльності, що пов'язана з
наданням вищ ої освіти за освітньо-кваліф ікаційним и рівнями молодшого
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра.
До складу університету структурно входять: два коледжі - житловокомунальний і електром еханічний, 8 ф акультетів, Навчально-науковий
Інститут підготовки кадрів вищ ої кваліфікації, Н авчально-науковий інститут
післядипломної освіти, заочного (дистанційного) навчання та підвищення
кваліфікації, Н ауково-дослідна частина та інші підрозділи. Загальна
чисельність студентів (разом з технікум ами) понад 11 тис. осіб.
Щ орічно близько тисячі студентів вступаю ть до університету на
навчання за 19 напрям ам и та 31 спеціальностями. В університеті також
навчаю ться близько 500 іноземних громадян з 29 країн світу. У навчальному
закладі склалися та успіш но дію ть потужні наукові ш коли. За роки існування
університету його викладачі, співробітники та аспіранти отримали понад
600 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Щ орічно молоді вчені
університету отрим ую ть стипендії П резидента У країни, Кабінету М іністрів
У країни та ін.

П очинаю чи з 1992 року, в університеті видається збірник «Комунальне
господарство міст», з 2002 року - М іж народний науково-технічний журнал
«С вітлотехніка та електроенергетика», який входить до переліку наукових
видань ВАК України.
С истем атично проводяться різні між народні та вітчизняні науковопрактичні конф еренції, семінари, симпозіуми, круглі столи.
Для підвищ ення науково-технічного рівня студентів, аспірантів,
співробітників ком унальної сфери, забезпечення їх кваліфікованими
кадрами, активізації наукової і виробничої діяльності Університету у сфері
ж итлово-ком унального господарства з 2001 року діє «Центр М егаполіс».
Головним у його роботі є сприяння сталому соціально-економічному
розвитку Х аркова, його наукового і культурного потенціалу.
З 2012 року за підтримки Н аціональної академ ії наук України,
М іністерства освіти і науки України, Х арківської обласної державної
адміністрації і Х арківської м іської ради з метою розвитку науково-технічної
та інноваційної діяльності в Х арківськом у регіоні, ефективного та
раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріальнотехнічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх
впровадж ення на вітчизняному та закордонних ринках, розпочав свою
діяльність Н ауковий парк «Н аукоград-Х арків».
У 2013 році створено Центр регіонального розвитку, який є
самостійним
структурним
підрозділом
Х арківського
національного
університету м іського господарства імені О. М. Бекетова. Центр є
виконавчим
органом У ніверситету
в складі
Координаційної ради
затвердж еної Д оговором про співпрацю від 16 липня 2013 р. Основними
завданнями Ц ентру є: м оніторинг та інформування про актуальні міжнародні
програми та проекти між народної технічної допомоги, що направлені на
регіональний розвиток; консультування та допом ога у розробці грантових
проектів для подання у міжнародні фонди; підтримка та просування науково
- технічних ініціатив та проектів; участь у підготовці цільових програм та
грантових проектів, підготовка тендерної документації; участь у підготовці
та здійсненні заходів щ одо реалізації регіональних цільових програм;
м оніторинг виконання регіональних програм; організація і проведення
виїзних науково-освітніх та соціально - просвітницьких заходів. За період
роботи Ц ентром реалізовано два проекти: «С оціальний діалог» та «Вода у
долонях».
Завдяки
партнерству з М іж народною
організацією
«Фундація
п ольсько-україн ської співпраці ПА УСІ» створено «Б ізнес-інкубатор для
студентів, викладачів і бізнесу» та спільно зі студентами було ініційовано
створення студентської бізнес-асоціації. У 2014 р. відкрито дві наукові
лабораторії: «Бізнес-адм іністрування» та «Економічні проблеми міського
господарства та будівництва».
Х Н У М Г ім. О.М . Бекетова має потуж ну матеріально-технічну базу:
навчальні корпуси, гуртож итки, спорткомплекс тощ о загальною площею
129274,7 м , бібліотеку з книж ковим фондом майж е 1 млн. примірників і

читальними залам и на 540 місць, чисельні лабораторії, інформаційнообчислю вальний центр з найсучасніш им обладнанням.
В університеті ф ункціонує внутріш ня систем а забезпечення якості
освітньої діяльності, м оніторингу та управління.
П ідготовку
м агістрів
зі
спеціальності
8.18010016
«Бізнесадміністрування» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» університет
розпочав у 2015 році згідно ріш ення А кредитаційної комісії України
(протокол № 115 від 31.03.2015 р). Випуск ф ахівців відбудеться вперше у
червні 2017 року.
Н авчальний процес забезпечую ть 19 викладачів з 8 кафедр. Частка
науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими
званнями, які забезпечую ть викладання лекційних годин, складає 100 %.

Висновок: документи, які забезпечують правові основи діяльності
ХНУМГ
ім.О.М.
Бекет
ова,щ
о представлені в акредитаційній спра
достовірними, а їх комплектність та зміст дають змогу отримати
уявлення, що здійснення освітньої діяльності щодо підготовки магістрів
спеціальності 8.18010016
«Бізнес-адміністругал
«Специфічні категорії» відбувається згідно з сучасними освітніми вимогами
та у мелісах визначеного ліцензованого обсягу.
2, Формування контингенту студентів зі спеціальності 8.1801016
«Бізнес-адміністрування» галузі знань 1801 «Специфічні категорії»
Ф ормування контингенту студентів за освітньо-кваліфікаційним
рівнем «магістр» зі спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі
знань 1801 «С пециф ічні категорії» проводиться відповідно до ліцензійного
обсягу підготовки, який складає 25 осіб денної форми навчання. Обсяг
студентів, прийнятих на навчання, не перевищ ує ліцензійний.
Ф ормування
контингенту
студентів
з
підготовки
фахівців
зі
спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адм іністрування» галузі знань 1801
«С пецифічні категорії» здійсню ється відповідно до Умов прийому до вищих
навчальних закладів У країни та П равил прийому до Харківського
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова з
числа випускників університету та інш их вищ их навчальних закладів
України.
П оказники ф ормування контингенту студентів наведено у табл. 1.
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Таблиця 1

Показники формування контингенту студентів
зі спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»
галузі знань 1801 «Специфічні категорії»
№
п/п

Роки
П оказник

2
і
1 Л іцензований обсяг підготовки (очна форма)
2 П рийнято на навчання, всього (осіб)
• денна ф орма
в т.ч. за держ зам овленням :
• заочна ф орма
в т.ч. за держ зам овленням
• нагородж ених медалями, або тих, що отримали
диплом з відзнакою
• таких, які пройш ли довгострокову підготовку і
проф орієнтацію
• зарахованих на пільгових умовах, з якими
укладені договори на підготовку
о
3 Подано заяв на одне місце за формами навчання
• денна
• інші форми навчання (вказати, за якою формою )
4 Конкурс абітурієнтів на місця держ авного
замовлення
• очна ф орма
* інші форми навчання (вказати, за якою ф ормою )
5 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,
прийнятих на скорочений термін навчання на
• денну ф орму
• інші форми (вказати, за якою формою )

2015 рік

2016 рік

о
2)

4

25

25

25
-

24
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

____ і

33

50

-

-

-

25

-

-

Для забезпечення еф ективної проф орієнтаційної роботи серед
майбутніх абітурієнтів у Х Н У М Г ім. О.М . Бекетова створено і функціонує
Ц ентр доуніверситетської освіти і к ар ’єри, який є навчально-організаційним
підрозділом університету.
О сновним и завданнями центру є: організація та координація
проф орієнтаційної роботи, яка проводиться каф едрами та підрозділами
університету в середніх навчальних закладах, на підприємствах, з метою
залучення молоді до навчання в У ніверситеті; підготовка слухачів до
проходження зовніш нього незалежного оціню вання знань та якості освіти;
організація та проведення підсумкового контролю знань (пробне тестування,
випускні екзамени тощ о); забезпечення слухачів навчальними, навчальном етодичними та довідково-інф орм аційними матеріалами для організації
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якісного навчально-виховного процесу; орієнтація слухачів в їх соціальному
виборі спеціальності або спеціалізації ш ляхом ознайомлення з умовами
навчання та перспективам и працевлаш тування; інф ормаційне забезпечення
діяльності центру, проведення рекламних акцій, Дня відкритих дверей,
розробка реклам них інф орм аційних матеріалів.
В икладачам и випускової кафедри економіки підприємств, бізнесадм іністрування та регіонального розвитку здійсню ється цілеспрямована
робота щодо ф ормування контингенту студентів, орієнтація інформаційного
середовищ а, що передбачає оф ормлення проф орієнтаційного куточка,
оформлення листівок, буклетів, проспектів, слайдів, плакатів тощо;
використання засобів масової інф ормації (преса, радіо, телебачення,
Інтернет, соціальні мереж і); відвідання шкіл; проведення шкіл «М олодого
підприємця» безпосередньо в Х Н У М Г ім. О.М . Бекетова та у школах міста;
проведення днів спеціальностей протягом навчального року; проведення
щ орічно тиж ня спеціальності «Е кономіка підприємства»; проведення
відеоконференцій с залученням випускників шкіл області; проведення
м айстер-класів з «А ктуальних проблем економіки підприємства» у
структурному підрозділі Х Н У М Г ім. О.М . Бекетова та житловокомунальному коледж і; залучення до проф орієнтаційної роботи випускників
та учнів перш ого курсу навчання. На засіданнях кафедри обговорюються
результати проведеної проф орієнтаційної роботи.

Висновок: експертна комісія зазначає, що наведені дані у справі
свідчать про достатньо якісні показники прийому до ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова на спеціальність 8.18010016
галузі знань 1801 «Специфічні категорії», що забезпечує відповідний рівень
відбору на навчання та формування контингенту студентів.
3. Зміст підготовки фахівців
зі спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»
галузі знань 1801 «Специфічні категорії»
П ідготовка
м агістрів
зі
спеціальності
8.18010016
«Бізнесадм іністрування» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» здійсню ється на
основі освітньо-кваліф ікаційної характеристики (ОКХ ), освітньо-професійної
програми (О П П ) та засобів діагностики, в яких відображені виробничі
функції, типові задачі діяльності, уміння, ком петенції щодо вирішення
певних проблем і задач, система компетенцій й змістові модулі, що
відповідаю ть вимогам держ авної атестації та засобам діагностики якості
вищ ої освіти.
С тандарти розроблені робочою групою Х Н У М Г ім. О. М. Бекетова в
меж ах структури та форми, затвердж еної М іністерством освіти і науки
У країни, узгодж ені на засіданні В ченої ради університету, затверджені
наказом ректора № 64-01 від 13.03.2015 р. та дію ть як тимчасові до
затвердж ення галузевих стандартів.
Н авчальний план передбачає підготовку ф ахівців з кваліфікацією
«магістр із бізнес-адм іністрування» терміном навчання 2 роки, побудований
Л. Г. Мельник

за семестровою систем ою та вклю чає дисципліни циклу професійної та
практичної підготовки, засвоєння яких забезпечує формування фахівців
відповідної кваліф ікації.
Ц икл проф есійної та практичної підготовки передбачає формування
у ф ахівців проф есійних умінь та навичок через вивчення економіки
підприємств, прикладної статистики, ф інансів підприємств, менеджменту
та
м аркетингу,
ф інансового
м енедж менту,
управління
конкурентоздатністю підприємств міського господарства, державного
приватного партнерства як елемента бізнес-адміністрування, інноваційних
технологій в ж итлово-ком унальном у господарстві, особливостей оцінки
майна в сфері ж итлово-ком унального господарства, інформаційних систем
в м енедж м енті та інш іх дисциплін.
В ибіркова частина навчального плану конкретизує та доповнює
нормативну і вклю чає цикл дисциплін проф есійної та практичної підготовки
вільного вибору студента.
Загальний обсяг навчального навантаж ення згідно з навчальним
планом складає 3600/120 (годин/кредитів), у том у числі нормативна частина
-2 6 5 5 /8 8 ,5 (годин/кредитів), вибіркова - 945/31,5 (годин/кредитів).
Н авчальним планом передбачено проведення виробничої та
переддиплом ної практик. По закінченню навчання студенти захищ ають
магістерську роботу, за результатами захисту якої присвоюється рівень
магістра.
Н ауково-м етодична Рада університету контролю є розроблення
навчальних програм усіх курсів. З метою поліпш ення якості освіти на
кафедрах проводяться науково-методичні семінари, на засіданнях яких
розглядаю ть актуальні питання удосконалення навчального процесу. Усі
дисципліни навчального плану взаєм озв’язані одна з одною за змістом та
послідовністю вивчення.

Висновок: експертна комісія констатує,
навчання
спеціальністю 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань 1801
«Специфічні категорії» відбувається відповідно до чинних стандартів
освіти; навчальні та робочі плани розроблені відповідно до стандартів.
4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення
навчально-виховного процесу зі спеціальності 8.18010016 «Бізнесадміністрування» галузі знань 1801 «Специфічні к ате го р ії»
Організація навчально-виховного процесу
ХНУМГ
ім. О.М . Бекетова постійно здійсню є організаційне
забезпечення навчального процесу.
Щ орічно розроблю ється та погодж ується графік навчального процесу.
Щ осеместрово складається розклад занять академ ічних груп. Виконання
графіку навчального процесу та розкладу занять контролю є заступник декана
з навчальної роботи ф акультету економіки і підприємництва.

Контроль за навчально-виховною роботою в Університеті здійснює
проректор з керівництва та координації навчально-виховною роботою
навчально-м етодичного комплексу. На кож ному факультеті організацію
навчально-виховного процесу здійсню є заступник декана.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу
Розроблення
навчально-м етодичного
забезпечення
дисциплін
в
У ніверситеті організовано відповідно до «П олож ення про організацію
навчального процесу», «П олож ення про навчально-методичне забезпечення
освітніх програм». Для всіх дисциплін спеціальності 8.18010016 «Бізнесадм іністрування» галузі знань 1801 «С пецифічні категорії» розроблені
навчально-м етодичні комплекси (М КД), м атеріали яких представлені:
- програм ою навчальної дисципліни та робочою навчальною
програмою , що м істять зм іст навчальної дисципліни, послідовність,
організаційні форми її вивчення та обсяг, а також форми і засоби
поточного та підсумкового контролю ;
- конспектами лекцій з теоретичного курсу;
- м етодичним и вказівками до виконання студентами практичних
занять, курсового проектування, індивідуальних завдань та
сам остійної роботи;
- комплексним и контрольними роботами для перевірки знань
студентів;
- екзам енаційним и запитаннями;
- критеріями оцінки знань студентів.
Д ерж авна атестація випускників спеціальності проводиться у формі
захисту м агістерської роботи. Для підготовки та проходж ення державної
атестації випусковою каф едрою розроблені методичні вказівки до
проходж ення переддиплом ної практики за темою м агістерської роботи та
виконання м агістерської роботи.
П ереддиплом на практика проходить на виробничих підприємствах і
організаціях, органах місцевого самоврядування згідно затвердженій
програмі і укладеним договорам.
П ідготовка ф ахівців в університеті забезпечується у рамках чинних
норм ативно-правових актів України, галузевих нормативів, підручників,
навчальних посібників, методичних розробок, дидактичних матеріалів і
технічних засобів навчання.
Н ауково-педагогічні працівники володію ть прогресивними методами
навчання і контролю знань студентів, застосовую ть мультимедійне
обладнання, засоби та елементи дистанційної освіти.
Д оступ викладачів і студентів до мережі Інтернету забезпечується
через спеціалізовані кабінети з ком п ’ю терною технікою , обладнані каналами
доступу, та лабораторії центру нових інф ормаційних технологій ХН УМ Г ім.
О.М. Бекетова.
Ф ормування кадрового складу на випусковій кафедрі здійснюється
шляхом відбору талановитих випускників університету з їх подальшим
навчанням в аспірантурі та захистом дисертацій.
Л. Г. Мельник

Наукова робота кафедри

тастудентська наукова робот

В ипускова каф едра здійсню є науково-дослідницьку роботу щодо
виріш ення
проблем
ж итлово-ком унального
господарства,
вирішення
економічних
проблем
розвитку
підприємств
ж итлово-комунального
господарства.
В икладачі
кафедри
виконую ть
наукові
роботи,
що
ф інансую ться за рахунок держ бю дж ету та на госпдоговірних умовах за
фаховим спрям уванням Н аукові дослідж ення кафедри здійсню ю ться під
керівництвом доктора економічних наук, проф. Д имченко О. В. за
наступними напрямами:
1. Е коном ічні проблеми розвитку підприєм ств ж итлово-комунального
господарства: регіональний аспект.
2. Розроблення К онцепції національної стратегії організації навчання,
підготовки, перепідготовки та підвищ ення кваліф ікації фахівців для
запровадж ення
ринкових умов господарю вання
у сфері житловокомунального господарств.
3. Розробка Концепції Стратегії розвитку м. Харкова до 2030 р. та інші.
Н ауково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти щорічно беруть
участь у М іж народних та В сеукраїнських конф еренціях, які проводить
кафедра економіки підприємств, бізнес-адм іністрування та регіонального
розвитку. У 2017 р. студенти спеціальності «Бізнес-адміністрування»
підготували 7 доповідей на між народну інтернет-конф еренцію «Бізнесадміністрування в умовах турбулентної економіки»; 5 тезисів - на наукову
конференцію студентів «Сталий розвиток міст».
Студенти спеціальності «Бізнес-адм іністрування» постійно беруть
участь в конкурсах бізнес-планів, що проводить Бізнес-інкубатор Х Н УМ Г
імені О. М. Бекетова та провідні підприємства, з якими тісно співпрацю є
кафедра.
О собливого значення для розвитку наукового потенціалу кафедри має
виконання наукових розробок по держ бю дж етній тематиці, а саме № ДР
011610005497 «П ідприєм ництво як стратегічний фактор розвитку бізнессередовищ а регіону» (2016 р.)); публікації монограф ій та статей в наукових
журналах.

Висновок: в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова існує і чітко функціонує
різнорівнева система організації і контролю навчально-виховного процесу:
навчально-методичне забезпечення навчального процесу зі спеціальності
8.18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань 1801 «Специфічні
категорії» знаходиться на достатньо високому рівні;
дисципліна
забезпечена відповідним навчально-методичним комплексом; однак, слід
активізувати роботу викладачів з підготовки та видання навчальної
літератури фахового спрямування, в тому числі у співавторстві із
закордонними фахівцями з цієї галузі.

5. Кадрове забезпечення н а в ч а л ь н о -в и х о в н о г о процесу
зі спеціальності 8.18010016 « Б ізн е с -а д м ін іс тр у в а н н я »
галузі знань 1801 «Специфічні категорії»
Якісний склад науково-педагогічного складу
В исока проф есійна кваліфікація науково-педагогічних і наукових
працівників усіх навчально-наукових структурних підрозділів ХНУМГ'
ім. О.М. Бекетова, в том у числі випускової кафедри, їх педагогічний досвід,
методичний і науковий рівень, постійний пош ук і використання новітніх
технологій в освіті і науці, залучення до творчого процесу студентів є
визначальним чинником забезпечення високої якості освіти випускників, їх
затребуваності і конкурентоспром ож ності на ринку праці та мобільності на
європейському освітньом у просторі, проведення наукових досліджень
національного і світового рівня, в тому числі спільних міжнародних проектів
і програм.
Чисельність
науково-педагогічних
працівників,
які
здійснюю ть
підготовку м агістрів зі спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»
галузі знань 1801 «С пецифічні категорії», становить 19 осіб, з них: 4 доктора
наук або проф есора, 15 кандидатів наук, доцентів, які забезпечую ть
практичну підготовку.
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які здійсню ю ть підготовку магістрів зі спеціальності
8.18010016 «Бізнес-адм іністрування» галузі знань
1801 «Специфічні
категорії», складає 100 %, у тому числі які забезпечую ть викладання
лекційних годин ф ахових дисциплін навчального -плану і працюють на
постійній основі - 100 %.
Завідувачем випускової кафедри економіки підприємств, бізнесадміністрування та регіонального розвитку є доктор економічних наук,
професор каф едри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та
регіонального розвитку, Д им ченко О.В.
П ід ви щ е н н я кваліфікації ви кла д а чів
Усі викладачі, що забезпечую ть навчальний процес на спеціальності
8.18010016 «Бізнес-адм іністрування» галузі знань
1801 «Специфічні
категорії», постійно підвищ ую ть проф есійний рівень ш ляхом стажування на
провідних підприєм ствах та організаціях, науково-виробничих центрах,
інститутах післядиплом ної освіти.

Висновок: склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують
підготовку
фахівців
зіспеціальності «Бізнес-адмініструванн
галузі знань 1801 «Специфічні категорії», включає висококваліфікованих
досвідчених спеціалістів, які мають відповідну освіту та постійно підвищують
свій професійний рівень; науково-педагогічні працівники за своїм рівнем
кваліфікації та досвідом здатні вирішувати завдання з підготовки
кваліфікованих
фахівців
зі
спеціальності
8.18010016
«Бізнесадміністрування» галузі знань 1801 «Специфічні категорії», кадрове
Л. Г. Мельник

забезпечення спеціальності відповідає
акредитаційним вимогам.

чинним ліцензійним умовам

та

6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
зі спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»
галузі знань 1801 «Специфічні категорії»
Х арківський
національний
університет
міського
господарства
імені О. М. Бекетова має розвинену м атеріально-технічну базу і соціальну
інфраструктуру. М айно У ніверситету є загальнодерж авною власністю і
належить йому на правах повного господарського користування.
Н авчальний процес у Х арківському національному університеті
міського господарства імені О.М. Бекетова здійсню ється у восьми навчальнолабораторних корпусах загальною площ ею 85553,8 м .
Н авчально-виховний процес Х Н У М Г ім. О.М . Бекетова забезпечений
аудиторним ф ондом, адм іністративним и і допоміж ним и приміщ еннями.
#
у
У ніверситет має 8 гуртож итків загальною площ ею 45327,6 м", що
дозволяє на 100 відсотків забезпечити місцями усіх іногородніх студентів.
В У ніверситеті ф ункціоную ть 5 пунктів харчування у вигляді буфетів та
їдалень.
До
складу
о б ’єктів
соціальної
інфраструктури
ХНУМ Г
ім. О.М. Б екетова належ ить спортивний корпус з декільком а спортивними
залами (волейбольний, тренаж ерний, баскетбольний, гімнастичний та ін.),
кімнатами для інтелектуальних ігор, кабінетами для теоретичної підготовки.
У ніверситет має бібліотеку з книж ковим фондом майже 1 млн.
примірників. П лощ а бібліотеки Х Н У М Г ім. О.М . Бекетова складає 2024,6 м 2.
До складу бібліотеки входить науковий, студентський і абонемент художньої
літератури та сім читальних залів на 540 посадкових місць.
У бібліотеці створені електронний каталог фонду нових надходжень та
автоматизована
бібліотечно-інф орм аційна
система,
що
передбачає
розш ирення власної ком п ’ю терної мережі та автоматизацію роботи
довідниково-бібліограф ічного відділу, відділів комплектування і обробки
літератури та зберігання книг, абонементів, читальних залів.
З усіх дисциплін навчального плану зі спеціальності 8.18010016
«Бізнес-адм іністрування» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» є
підручники або навчальні посібники , в тому числі в електронному вигляді.
Студенти та викладачі користую ться фондами бібліотеки. Робота
бібліотеки тісно п о в ’язана з кафедрами. Забезпечення студентів навчальною
літературою та м етодичним и посібниками здійсню ється згідно програм
курсів, заявок каф едр та викладачів. Безкош товний доступ до усіх ресурсів в
бібліотеці забезпечую ть автоматизовані робочі місця та зона Wi-fi покриття в
усіх приміщ еннях бібліотеки.
Значну роль у інф орм аційно-м етодичном у забезпеченні навчальної
роботи студентів та викладачів за дисциплінам и навчального плану відіграє
Ц ифровий репозиторій У ніверситету, який є одним з кращ их в Україні та
зареєстрований у м іж народном у реєстрі ROAR. На випусковій кафедрі
Л. Г. Мельник

створено кабінет інф ормаційного забезпечення, де зібрані нормативнотехнічні, довідкові та методичні видання, електронна бібліотека навчальном етодичної літератури.
Ф ахові періодичні видання, які є в бібліотеці («А ктуальні проблеми
економіки», «П ідприєм ництво, господарство і право», «М аркетинг в
Україні», «Ринок цінних паперів України», «Бізнесінф орм », «Інвестиційний
м енедж мент
та
ф інансові
інновації»,
«М енедж м ент
и
бизнесадм инистрирование», «У стойчивое развитие (Sustainable Developm ent)»,
«Економічні інновації», «Envirom ental E conom ics»), використовую ться для
сам остійної та науково-дослідної роботи студентів.
У навчальном у
процесі підготовки м агістрів зі спеціальності
8.18010016 «Бізнес-адм іністрування» галузі знань 1801 «Специфічні
категорії» використовується 3 спеціалізовані лабораторії, які оснащені
ком п’ю терами з сучасним програмним забезпеченням , для виконання
практичних завдань з дисциплін навчального плану. Усі лабораторні
приміщ ення відповідаю ть санітарним нормам, вимогам протипожежної
безпеки та охорони праці згідно з чинними норм ативним и документами.
Забезпеченість лабораторним обладнанням становить 100%.

Висновок:
стан
матеріально-технічного
та
інформаційного
забезпечення навчального процесу, соціальної інфраструктури відповідає
чинным, ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам надання освітніх
послуг
зпідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
спеціальності 8.18010103 «Бізнес-адміністрування» галузі знань 1801
«Специфічні категорії».
7. Якість підготовки і використання випускників
зі спеціальності 8.18010103 «Бізнес-адміністрування»
галузі знань 1801 «Специфічні категорії»
Рівень підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010016 «Бізнесадм іністрування» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» оцінено на
підставі результатів виконання студентами комплексних контрольних робіт
(ККР), експертизи курсових робіт, результатів екзам енаційної сесії, що
передувала акредитації.
В иконання комплексних контрольних робіт вимагало від студентів
системних знань з дисциплін різних циклів. Пакети ККР складено відповідно
до типових вимог щ одо складу, змісту та порядку їх розробки. До кожного
пакета ККР розроблено критерії їх оціню вання з урахуванням специфіки
навчальної дисципліни. ККР:
- охоплю ю ть весь програмний матеріал навчальної дисципліни;
- маю ть не м енш е 30 варіантів комплексних завдань;
- маю ть структуру рівнозначної складності, а трудомісткість відповідає
відведеному часу контролю (90 хвилин);
- за мож ливості зводять до мінімуму непродуктивні витрати часу на
допоміж ні операції, проміж ні розрахунки та ін.;

- використовую ть відомі студентам терміни, назви, позначення.
Під час роботи експертної комісії проведені ККР за циклом
проф есійної та практичної підготовки за такими дисциплінами: «М етодологія
наукових дослідж ень»; «Ф інансовий менедж мент»; «Ф інанси підприємств».
Результати перевірки остаточних знань студентів з дисципліни «М етодологія
наукових дослідж ень» такі: абсолю тна успіш ність - 100,0 %; якісна - 90, 9%;
з дисципліни «Ф інансовий менедж мент»: абсолю тна успіш ність - 100,0 %;
якісна -8 1 ,8 % ; з дисципліни «Ф інанси підприємств»: абсолю тна успіш ність 100,0 %; якісна - 90,9% . Я к свідчать результати виконання ККР, студенти
спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань 1801
«Специфічні категорії» показали достатній рівень проф есійної підготовки,
проявили творчий підхід під час виріш ення ситуаційних задач, пов’язаних з
вибором і обґрунтуванням оптимальних варіантів виконання розрахункових
робіт. П роте при виконанні ККР у роботах деяких студентів мали місце
неповнота відповідей, недостатнє обґрунтування, відсутність повного аналізу
та помилки у розрахунках.
Загальний аналіз результатів контролю під час останньої заліковоекзам енаційної сесії показав достатній рівень теоретичної та практичної
підготовки студентів. В иявлено наступні результати складання екзаменів та
заліків: абсолю тна успіш ність складає 100%, якість - 92,4 %.
В ибірковий аналіз результатів захисту курсових робіт з дисципліни
«Стратегічне управління» у 2015-2016 н. р. показав, що абсолютна
успіш ність складає 100 %, якість успіш ності - 90,9 %. Перевірені курсові
проекти та курсові роботи свідчать про належ ну обґрунтованість їх оцінки У
цілому всі роботи виконані на достатньо високому науковому рівні, значна
частка отриманих результатів може бути використана у навчальному процесі
або у виробництві.

результати проведених контрольних заходів щодо перевірки
знань під час роботи експертної комісії свідчать про те, що студенти
мають належну підготовку та вміють застосовувати набуті знання при
вирішенні конкретних практичних завдань; якість підготовки випускників
спеціальності 8.18010103 «Бізнес-адміністрування» галузі знань
«Специфічні категорії» відповідає вимогам Міністерства освіти і науки
України щодо акредитації спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня
«магістр».
В исновок:

8. Перелік зауважень контролюючих органів
та заходи з їх усунення

Під час проведення ліцензійної експертизи спеціальності 8.18010016
«Бізнес-адм іністрування» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» у
експертних висновках були висловлені реком ендації для покращення
навчально-виховного процесу, зокрема:
- поповнити бібліотечний фонд сучасними зарубіж ними виданнями з
проф ільних дисциплін;
- продовж увати оновлення програмного забезпечення та спектру
к о м п ’ю терів, що використовую ться для підготовки фахівців;
- залучати до викладання практичних занять провідних фахівців з
виробничої сфери регіону.
За звітний період, у ході здійснення освітньої діяльності з підготовки
фахівців освітньо-кваліф ікаційного рівня «магістр» зі спеціальності
8.18010016 «Бізнес-адм іністрування» галузі знань
1801 «Специфічні
категорії» здійснені наступні заходи:
1.
П оповнено бібліотечний фонд сучасними зарубіж ними виданням
фахових дисциплін.
2.
Створена лабораторія бізнес-адміністрування, яка укомплектован
сучасними ком п ’ю терами (Im pression Р+ — 10 од., R-Line з процесором R-1I1 2 од, на базі процесора Celeron D326 2.53 - 2 од.) з ліцензованими
прикладними програм ам и (M icrosoft O ffice Professional, Open Office (Libre
office)) з м ож ливістю доступу до Internet.
3.
Для зростання ефективності навчального процесу, якості підготов
магістрів створено та активно ф ункціонує Бізнес-інкубатор та Центр
регіонального розвитку Х Н У М Г імені О.М . Бекетова, в рамках якого для
викладання дисциплін залучаю ться спеціалісти-практики.
За період підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010016 «Бізнесадміністрування» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» перевірок з боку
контролю ю чих держ авних органів не було, а також претензій юридичних і
фізичних осіб щ одо освітньої діяльності з цієї спеціальності не надходило.

у загальному підсумку комісія , що
,
які були висловлені під час проведення
експертизи, враховано,
також розроблено ряд заходів, спрямованих
підвищення якості
підготовки фахівців спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»
галузі знань 1801 «Специфічні категорії».
В исновок:
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З а г а л ь н і в и с н о в к и і п р о п о з и ц ії

На підставі поданих на акредитацію матеріалів Харківського національного
університету міського господарства імені О.М. Бекетова та перевірки результатів
освітньої діяльності на місці, експертна комісія дійшла висновку, що програма
підготовки «магістра» зі спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі
знань 1801 «Специфічні категорії» у Харківському національному університеті
міського господарства імені О.М. Бекетова, а саме: організаційне та навчальнометодичне, кадрове, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення та якість
підготовки фахівців у цілому відповідають встановленим ліцензійним умовам та
акредитаційним вимогам до названого рівня навчальної підготовки і можуть
забезпечити державну гарантію якості освіти.
Вважаємо за необхідне висловити також низку рекомендацій та пропозицій,
які не впливають на загальний висновок в цілому, але в подальшому дозволять
поліпшити якість підготовки фахівців:
з метою інтеграції випускників спеціальності 8.18010016 «Бізнесадміністрування» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» у міжнародне фахове
співтовариство є доцільним запровадити викладання дисциплін професійної та
практичної підготовки іноземною мовою;
- активізувати роботу науково-педагогічних працівників випускової кафедри з
підготовки та подання до друку наукових публікацій до міжнародних фахових
видань ( у тому числі наукометричних), підготовки електронних підручників та
навчальних посібників за спеціальністю;
- постійно проводити роботу з пошуку партнерів щодо грантової діяльності, а
також науково-дослідної роботи студентів та викладачів кафедри;
- розширити співпрацю з провідними підприємствами, організаціями та установами
шляхом впровадження у виробничий процес наукових розробок та результатів
магістерських робіт.
Спеціальність 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань 1801
«Специфічні категорії» у Харківському національному університеті міського
господарства імені О.М. Бекетова може бути акредитована за IV (четвертим)
рівнем з ліцензованим обсягом 25 осіб.
Голова експертної комісії:
- завідувач кафедри економіки та
бізнес-адміністрування Сумського
державного університету,
доктор економічних наук, професо

ЛЛ^-Мельник

Експерт:
- завідувач кафедри управління та
бізнес-адміністрування
Державного вищого навчального закладу
«Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»
доктор економічних наук, професор

В. М. Якубів
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«З експертни
Ректор

В. М. Бабаев

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
критеріїв та вимог до акредитації
спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»
галузі знань 1801 «Специфічні категорії»

Назва показника (нормативу)

Значення
показника
(нормативу)
за ОКР
«магістр»

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника від
норма
тивного

1. Загальні вимоги
+
+
1.1.Концепція діяльності за заявленим
напрямом (спеціальністю), погоджена з
Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласною, Київською,
Севастопольською міськими державними
адміністраціями
25/25/1.2.Заявлений ліцензований обсяг (денна
форма навчання/заочна форма навчання)
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
95
Не
2.1.Частка науково-педагогічних працівників
передбачено
з науковими ступенями та вченими
навчальним
званнями, які забезпечують викладання
планом
лекційних годин соціально-гуманітарного
циклу дисциплін навчального плану
спеціальності (% від кількості годин)
50
Не
у тому числі які працюють у даному
передбачено
навчальному закладі за основним місцем
навчальним
роботи
планом
2.2.Частка науково-педагогічних працівників
95
Не
передбачено
з науковими ступенями та вченими
навчальним
званнями, які забезпечують викладання
планом
лекційних годин фундаментального циклу
дисциплін навчального плану спеціальності
(% від кількості годин) (за винятком
військових навчальних дисциплін)
у тому числі які працюють у даному
50
Не
навчальному закладі за основним місцем
передбачено
навчальним
роботи
планом

Голова комісії

Л. Г. Мельник

-

з них:
докторів наук або професорів (при
розрахунку частки докторів наук або
професорів дозволяється прирівнювати двох
кандидатів наук, доцентів, які мають стаж
безперервної науково-педагогічної роботи в
даному навчальному закладі не менше 10
років, а також є авторами (співавторами)
підручників, навчальних посібників з грифом
Міністерства освіти і науки України або
монографій, до одного доктора наук або
професора)
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)
у тому числі які працюють у даному
навчальному закладі за основним місцем
роботи
з них:
докторів наук або професорів (при
розрахунку частки докторів наук або
професорів дозволяється прирівнювати двох
кандидатів наук, доцентів, які мають стаж
безперервної науково-педагогічної роботи в
даному навчальному закладі не менше 10
років, а також є авторами (співавторами)
підручників, навчальних посібників з грифом
Міністерства освіти і науки України або
монографій, до одного доктора наук або
професора)

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

40,
але не
менше, ніж
1 доктор
наук або
професор
на 25 осіб
ліцензова
ного обсягу

Не
передбачено
навчальним
планом

95

100

+5

50

100

+50

40,
але не
менше, ніж
1 доктор
наук або
професор
на 25 осіб
ліцензова
ного обсягу

42,7
(2 д.е.н., проф.,
1 д.е.н., доц.,
1 Д .Т .Н ., доц.,
6 К .Є .Н ., які
мають стаж не
менше 10 р. та
є авторами
(співавторами)
підручників або
посібників 3
грифом МОН
України
на постійній
основі)

+2,7

+

+

+

+

+
-

+
Л. Г. Мельник

-

-

-

3. Матеріально-технічна база
100
3.1.Забезпеченість лабораторіями,
полігонами, обладнанням, устаткуванням,
необхідними для виконання навчальних
програм (у % від потреби)
70
3.2.Забезпеченість студентів гуртожитком (у
% від потреби)
12
З.З.Кількість робочих комп’ютерних місць на
100 студентів (крім спеціальностей, які
належать до галузей знань 0102 "Фізичне
виховання, спорт і здоров’я людини" і 0202
"Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")
6
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")
+
3.5.Наявність пунктів харчування
+
З.б.Наявність спортивного залу
+
3.7.Наявність стадіону або спортивного
майданчика
43.8. Наявність медичного пункту
4. Навчально-методичне забезпечення
44.1 .Наявність освітньокваліфікаційної характеристики фахівця (у
тому числі варіативної компоненти)
+
4.2.Наявність освітньо-професійної програми
підготовки фахівця (у тому числі варіативної
компоненти)
44.3.Наявність навчального плану,
затвердженого в установленому порядку
4.4. Наявність навчально-методичного
забезпечення для кожної навчальної
дисципліни навчального плану (% від
потреби):
4.4.1 .Навчальних і робочих навчальних
100
програм дисциплін
4.4.2.Планів семінарських, практичних
100
занять, завдань для лабораторних робіт (%
від потреби)
4.4.3.Методичних вказівок і тематик
100
контрольних, курсових робіт (проектів)
4.5.Наявність пакетів контрольних завдань
100
для перевірки знань з дисциплін соціальногуманітарної, фундаментальної та фахової
підготовки (% від потреби)
4.6.3абезпеченість програмами всіх видів
100
практик (% від потреби)

Голова комісії

100

100

+30

12,5

+0,5

+
+
4+

-

-

-

-

+
+
4-

-

100
100
100

-

100

100
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-

+
+
4.7.Наявність методичних указівок щодо
виконання дипломних робіт (проектів),
державних екзаменів
100
100
4.8.Дидактичне забезпечення самостійної
роботи студентів (у тому ЧИСЛІ 3
використанням інформаційних технологій)
(% від потреби)
+
+
4.9.Наявність критеріїв оцінювання знань і
вмінь студентів
5. Інформаційне забезпечення
100
100
5.1. Забезпеченість студентів підручниками,
навчальними посібниками, наявними у
власній бібліотеці (% від потреби)
5
5
5.2.Співвідношення посадкових місць у
власних читальних залах до загальної
чисельності студентів (% від потреби)
8
10
5.3.Забезпеченість читальних залів фаховими
періодичними виданнями
5.4.Можливість доступу викладачів і
студентів до Інтернету як джерела
інформації:
+
+
- наявність обладнаних лабораторій
+
+
наявність каналів доступу
Якісні характеристики підготовки фахівців
6. Умови забезпечення державної гарантії
якості вищої освіти
100
100
6.1. Виконання навчального плану за
показниками: перелік навчальних дисциплін,
години, форми контролю, %
100
100
6.2. Підвищення кваліфікації викладачів
постійного складу за останні 5 років, %
100
6.3. Чисельність науково-педагогічних
100
(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, %
7. Результати освітньої діяльності (рівень
підготовки фахівців), не менше, %
7.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та
соціально-економічної підготовки:
7.1.1. Успішно виконані контрольні
90
Не
завдання, %
передбачено
навчальним
планом
7.1.2. Якісно виконані контрольні завдання
50
Не
(оцінки «5» і «4»), %
передбачено
навчальним
планом
Голова комісії
Л. Г. Мельник

-

+2

-

"

7.2. Рівень знань студентів з природничонаукової (фундаментальної) підготовки:
7.2.1. Успішно виконані контрольні
завдання, %

90

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

50

Не
передбачено
навчальним
планом
Не
передбачено
навчальним
планом

7.3. Рівень знань студентів зі спеціальної
(фахової) підготовки:
7.3.1. Успішно виконані контрольні
завдання, %

90

100

+10

50

83,3

+33,3

+

+

+

+

7.3.2. Якісно виконані контрольні завдання
(оцінки «5» і «4»), %
8. Організація наукової роботи
8.1. Наявність у структурі навчального
закладу наукових підрозділів
8.2. Участь студентів у науковій роботі
(наукова робота на кафедрах та в
лабораторіях, участь в наукових
конференціях, конкурсах, виставках,
профільних олімпіадах тощо)
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- завідувач кафедри економіки та
бізнес-адміністрування Сумського
державного університету,
доктор економічних наук, професор

. Г. Мельник

Е к с п е р т:

- завідувач кафедри управління та
бізнес-адміністрування
Державного вищого навчального закладу
«Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»,
доктор економічних наук, професор
« £1 »

Ректор

04

В. М. Якубів

2017 р.

В. М. Бабаев

-

