
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
і

акредитаційної експертизи освітньої діяльності зі спеціальності 8.03020301 
«Міжнародні економічні відносини» (зі спеціальності 056 Міжнародні 

економічні відносини) галузі знань 0302 «Міжнародні економічні відносини» 
(галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки) за освітньо-кваліфікаційним

рівнем «магістр
у Київському університеті туризму, економіки і права

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету 
Міністрів України від 09.08.2001 № 978 «Про затвердження Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах» (зі змінами, внесеними згідно з 
Постановами Кабінету Міністрів України № 1124 від 31.10.2011 p., № 801 від 
15.08.2012 p., № 692 від 18.09.2013 p., №507 від 27.05.2014), постанови Кабінету 
Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти» та Наказу міністерства освіти і 
науки України від 08.06.2016 № 1-А «Про проведення акредитаційної експертизи» 
з метою проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів з галузі 
знань 0302 «Міжнародні відносини» спеціальності 8.03020301 «Міжнародні 
економічні відносини» у Київському університеті туризму, економіки і права, 
призначена експертна комісія у складі:

Голова
експертної
комісії

Член
експертної
комісії

Сіденко Світлана Володимирівна - завідувач 
кафедри міжнародних економічних відносин і 
бізнесу Національного авіаційного університету 
доктор економічних наук, професор;

Румянцев Анатолій Павлович -  професор 
кафедри міжнародних відносин 
Київського національного університету 
ім. Тараса Шевченка 
доктор економічних наук, професор.

Експертна комісія в період з 09.06.2016 р. по 10.06 2016 р. безпосередньо на 
місці провела перевірку та дала експертну оцінку результатів освітньої діяльності 
Київського університету туризму, економіки і права, як закладу освіти, його 
кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне 
забезпечення щодо підготовки фахівців з галузі знань 0302 «Міжнародні 
відносини» спеціальності 8.03020301 «Міжнародні економічні відносини» за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Керівник Університету -  директор Фоменко Надія Андріївна, освіта 
вища, заслужений працівник освіти України.

1978 р. - закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. 
Коротченка. Спеціальність: «Фінанси і кредит»

1982 р. -  закінчила педагогічний факультет Української сільсько
господарської академії. Спеціальність «Політична економія, організація і 
планування». Кваліфікація: «Викладач технікумів і шкіл політекономії та 
економічної теорії»

1997 р. -  присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»

2001 Р. -  присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки та
психології;

2008 р. -  присвоєно вчене звання професора кафедри педагогіки та 
психології

2012 р. -  присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»

Київський університет туризму, економіки і права -  вищий навчальний 
заклад, заснований на приватній формі власності, розпочав свою діяльність у 
1995 р. (до 1997 р. мав назву Інститут туризму і готельного господарства, потім 
Київський інститут туризму, економіки і права, а з 2002 р. Київський 
університет туризму, економіки і права -  КУТЕП).

За рекомендацією Уряду України у 1998 році КУТЕП прийнято до складу 
Ділової Ради Всесвітньої Туристської Організації (ЮНВТО).

КУТЕП на громадських засадах входить до складу навчально-науково- 
виробничого комплексу (ННВК) «Туризм, готельне господарство, економіка і 
право» (Положення про ННВК затверджено наказом Міністерства освіти і 
науки України № 702 від 07.12 2005 р.) та за його ініціативою створена 
Асоціація навчальних закладів України туристичного й готельного профілю.

Крім КУТЕП до складу ННВК «Туризм, готельне господарство, економіка 
і право», увійшли Київський технікум готельного господарства та Економіко- 
юридичне училище. Така структура забезпечує виконання Законів України 
«Про освіту», «Про вищу освіту»; Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні 
(ступеневу освіту), вимог державних стандартів вищої освіти по впровадженню 
ступеневої освітньо-професійної підготовки фахівців.

КУТЕП є членом міжнародних туристських організацій: Всесвітньої 
туристської організації (ЮН ВТО), Всесвітньої асоціації професійного 
навчання в галузі гостинності та туризму (АМФОРТ), Міжнародної 
європейської організації «Євроходип», Об'єднаного університету туризму

1.1. Інформація про керівника закладу освіти:

1.2.3агальна інформація щодо закладу освіти в цілому
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держав-учасниць СНД, має міжнародні договори про співпрацю із закладами 
освіти Білорусії, Грузії, Німеччині, Великій Британії, Польщі, Росії, Швейцарії 
та на його базі створено Академію туризму України.

У своїй структурні КУТЕП має три факультети (туризму, готельного та 
ресторанного бізнесу, міжнародних економічних відносин і менеджменту, 
юридичний), Центр післядипломної освіти і роботи з абітурієнтами, 
Економіко-юридичне училище, навчально-виробнича туристична фірма 
(НВТФ) «КУТЕП-ТУР», навчально-науково-дослідну лабораторію 
«Гостинність сфери послуг», видавництво «КУТЕП», наукову бібліотеку, 
навчальний українсько-німецький ресторанний комплекс, Академію туризму та 
Академію нотаріату України.

Постановою Кабінету Міністрів України № 866 від 02 липня 2001 р. 
студентам КУТЕП надана можливість, на підставі конкурсного відбору, 
навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу в Національному 
університеті оборони України імені Івана Черняховського. За цей час 
підготовлено більше двох тисяч офіцерів запасу для силових структур України.

Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, серія АЕ, № 
527876 від 06.01.2015 p., КУТЕП має право на здійснення освітньої діяльності 
за третім і четвертим рівнями акредитації -  бакалавр, спеціаліст, магістр і готує 
фахівців за такими галузями знань, напрямами підготовки та спеціальностями: 
в галузі знань 0302 Міжнародні відносини (05 Соціальні та поведінкові науки):

-  напрям підготовки 6.030203 Міжнародні економічні відносини (056 
Міжнародні економічні відносини);

-  спеціальність 8.03020301 Міжнародні економічні відносини (056 
Міжнародні економічні відносини);
в галузі знань 0304 Право (08 Право):

-напрям підготовки 6.030401 Правознавство (081 Право);
-спеціальність 7.03040101 Правознавство (081 Право);
-  спеціальність 8.03040101 Правознавство (081 Право);

в галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування (07 Управління та 
адміністрування):

-  напрям підготовки 6.030601 Менеджмент (073 Менеджмент);
-  спеціальність 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за 

видами економічної діяльності) (073 Менеджмент);
в галузі знань 0305 Економіка і підприємництво (07 Управління та 
адміністрування):

-  напрям підготовки 6.030507 Маркетинг (075 Маркетинг);
-  спеціальність 7.03050701 Маркетинг (075 Маркетинг);
-  напрям підготовки 6.030509 Облік і аудит (071 Облік і оподаткування);
-  спеціальність 7.03050901 Облік і аудит (071 Облік і оподаткування); 

в галузі знань 1401 Сфера обслуговування (24 Сфера обслуговування):
-  напрям підготовки 6.140103 Туризм (242 Туризм);
-  спеціальність 7.14010301 Туризмознавство (туристична діяльність) (242 

Туризм);
-  спеціальність 8.14010301 Туризмознавство (за видами) (242 Туризм);
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-  напрям підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа (241 Готельно- 
ресторанна справа);

-  спеціальність 7.14010101 Готельна і ресторанна справа (241 Готельно- 
ресторанна справа);

-  спеціальність 8.14010101 Готельна і ресторанна справа (241 Готельно- 
ресторанна справа).

Проводиться перепідготовка педагогічних кадрів з галузі знань 
«Педагогічна освіта» напряму «Професійна освіта, Туризм»; курсова 
перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників галузі туризму; 
підготовка кваліфікованих працівників з робітничих професій (Економіко- 
юридичне училище); Центр післядипломної освіти та роботи з абітурієнтами.

Таблиця 1.1

Загальні показники розвитку 
Київського університету туризму, економіки і права

4

№
п/п

Показник 2015/2016 рік

1 2 3
1. Рівень акредитації ВНЗ IV

2. Кількість ліцензованих спеціальностей 7
3. Кількість спеціальностей, акредитованих за:

• І рівнем -
• II рівнем 7
• III рівнем 6
• IV рівнем 5

4. Контингент студентів на всіх курсах навчання: 1958
• у т.ч., на денній формі навчання 777
• на заочній формі навчання 1181

5. Кількість факультетів (відділень) 3
6. Кількість кафедр (предметних комісій) 10
7. Кількість працівників (всього) 137

• у т.ч. науково-педагогічних 109
8. Серед них:

• докторів наук, професорів, осіб /% 12/11,0%
• кандидатів наук, доцентів, осіб/ % 55/50,4%
• викладачів вищої категорії, осіб / % 42/38,5%

9 Чисельність штатних науково-педагогічних працівників 
Серед них:

86/78,9

• докторів наук, професорів, осіб /% 10/9,17%
• кандидатів наук, доцентів, осіб/ % 43/39,44%

10. Загальна/навчальна площа будівель, кв.м. 14619,2
11. Загальний обсяг державного фінансування (тис.грн.) -

12. Кількість посадкових місць у читальних залах 120
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13. Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів 186

• у тому числі з виходом в Інтернет 186

І.З.Засновницькі документи

Університет є самостійною юридичною особою, має свій баланс, веде 
документацію та подає звітність відповідно до встановлених вимог, має свою 
печатку із зображенням гербу України.

Юридична адреса: Україна, 02192, м. Київ-192, вул. Генерала Жмаченка, 
26. Телефони: (044) 543-86-58, 543-88-06. E-mail: info@kutep.ua.

В Єдиній державній електронній базі освіти (ЄДЕБО) містяться копії 
засновницьких документів: Статут Київського університету туризму, економіки 
і права зі змінами (зареєстрований у Дніпровській районній адміністрації м. 
Києва 31.01.2006р. за №10671050009000111), затверджений заступником 
Міністра освіти та науки України Степком М.Ф.; свідоцтво про державну 
реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності -  юридичної особи 
Приватного вищого навчального закладу «Київський університет туризму, 
економіки і права», видане Дніпровською районною у місті Києві державною 
адміністрацією 03.02.1998р., ідентифікаційний код 22915220, зареєстрований 
виконавчим комітетом Дніпровської районної у м. Києві Держадміністрації 
№10671050009000111 від 03.02.1998 p.; Відомості з єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); виписки з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств.

Для забезпечення нормативних умов надання освітніх послуг, пов'язаних 
з одержанням вищої освіти, КУТЕП орендує навчально-матеріальну базу 
Київського технікуму готельного господарства (02192, м.Київ-192, вул. 
Генерала Жмаченка, 26) -  4619,2 кв.м. Термін дії договору оренди з 01.09.2003 
рік по 01.09.2019 рік з можливістю пролонгації договору оренди та 
Міжнародний виставковий центр (02660, м.Київ, Броварський проспект, 15) -  
10000 кв.м. Термін дії договору встановлено з 01.03.2016 року по 01.07 2019 
року з можливістю пролонгації договору оренди.

Керівництво Університету надало експертам на перевірку вищеозначені 
засновницькі документи. Експертна комісія зазначає, що засновницькі 
документи зазначеного закладу відповідають вимогам чинного законодавства.

Висновок. Експертна комісія перевірила наявні документи Київського 
університету туризму, економіки і права: статут, зміни до статуту, довідка 
про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України, ліцензія на надання освітніх послуг вищим навчальним закладом, 
сертифікати про акредитацію. Всі вказані документи відповідають 
встановленим вимогам.
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2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Підготовка фахівців за спеціальністю 8.03020301 «Міжнародні економічні 
відносини» проводиться відповідно до ліцензійних обсягів -  25 осіб за денною 
формою навчання. На спеціальності підготовку проходять 82 студенти, з яких 
на: 6 курсі -  20, 5 курсі -  9, 4 курсі -  15, 3 курсі -  18, 2 курсі -  18, 1 курсі -  10.

Динаміка формування контингенту студентів відображає характерні для 
всієї країни тенденції впливу демографічної кризи.

Деканат факультету міжнародних економічних відносин і менеджменту, 
кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин та 
викладачі університету постійно проводять профорієнтаційну роботу серед 
випускників вищих навчальних закладів м. Києва та Київської області, а також 
інших областей України. Щомісячно проводяться «Дні відкритих дверей» 
факультету. Кафедра світового господарства і міжнародних економічних 
відносин співпрацює із Приватною спеціалізованою загальноосвітньою школою 
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови «Школа шляхетних 
дівчаток «Леді» у професійній орієнтації вихованок школи. КУТЕП
проводить профорієнтаційну роботу серед учнів загальноосвітніх шкіл м. Києва 
(56 договорів про співпрацю). КУТЕП щорічно бере участь у виставці «Освіта і 
кар’єра» (диплом учасника).

В арсеналі профорієнтаційної роботи КУТЕП слід відмітити використання 
традиційних методів, серед яких:

- відвідування шкіл та зустрічі з випускниками, де до потенційних 
абітурієнтів доноситься інформація щодо переваг навчання на спеціальності 
міжнародні економічні відносини, перспектив та майбутніх зисків для 
випускників, змісту, характеру, закономірностей розвитку сучасної освіти;

- зустрічі з випускниками на базі міських та обласного центру 
профорієнтації школярів, з метою доведення переваг навчання на спеціальності 
міжнародні економічні відносини;

- розповсюдження буклетів з основною інформацією стосовно навчання на 
спеціальності та вимог до абітурієнтів для вступу в КУТЕП;

- розповсюдження інформаційних матеріалів серед підприємств регіону 
про фаховий рівень випускників спеціальності міжнародні економічні 
відносини;

- участь у профорієнтаційних заходах на базі КУТЕП -  підготовка 
матеріалів та їх розповсюдження на «День відкритих дверей»;

- розповсюдження інформаційних матеріалів на Web-сторінках шкіл 
регіону, з метою донесення інформації про наявність підготовки бакалаврів за 
спеціальністю та її популяризації;

- створення груп за інтересами у соціальній мережі Facebook з метою 
популяризації спеціальності та підняття престижу КУТЕП;

- створення спеціальної лінії on-line консультації абітурієнтів на базі 
офіційної Web-сторінки кафедри.

Висновок: формування контингенту студентів проходить системно на
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підставі профорієнтаційної роботи, що дозволяє здійснювати якісний відбір 
найбільш підготовлених абітурієнтів на конкурсній основі. Кількість 
студентів, які навчаються за спеціальністю «Міжнародні економічні 
відносини», не перевищує ліцензованого обсягу.

Зміст підготовки фахівців спеціальності 8.03020301 «Міжнародні 
економічні відносини» відповідає Закону України «Про вищу освіту» № 1556- 
VII від 01.07.2014 року, а також Постанові Кабінету міністрів України від 
23.11.2011 року № 1341 «Про затвердження Національної рамки 
кваліфікацій».

Основою організації навчального процесу за даною спеціальністю є 
галузевий стандарт вищої освіти, який затверджений наказом Міністерства 
освіти і науки України № 302 від 13 квітня 2004 р. та варіативні частини 
освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, освітньо-професійної 
програми підготовки фахівця, засоби діагностики якості вищої освіти і 
навчальний план підготовки фахівців за спеціальністю 8.03020301 «Міжнародні 
економічні відносини». Ці документи розроблені у відповідності до 
рекомендацій МОН України, затверджені в установленому порядку.

Термін навчання за ОКР «магістр» - 1,5 року. Загальна кількість годин 
навчання становить 3240 (90 кредитів) з них:

1.Цикл соціально-гуманітарної підготовки:
а) нормативні навчальні дисципліни -  198 год.;
б)дисципліни самостійного вибору навчального закладу -  216 год;
в)дисципліни вільного вибору студента -  216 год;

2.Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки:

а) нормативні навчальні дисципліни -  324 год;
б) дисципліни самостійного вибору навчального закладу -  216 год;
в)дисципліни вільного вибору студента -  144 год;

3.Цикл професійної та практичної підготовки:
а) нормативні навчальні дисципліни -  504;
б) дисципліни самостійного вибору навчального закладу -  288;
в)дисципліни вільного вибору студента -  144 год;

4.Практика:
а) виробнича -  432 год;
б) педагогічна (асистентська) -  162 год;

5.Державна атестація:
а) магістерська робота -  324 год;
б) державні екзамени:

З.ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Голова експертної комісії С. В. Сіденко



8
-  англійська мова та теорія і практика перекладу -3 6  год;
-  комплексний тестовий екзамен з шести навчальних дисциплін -  36 год.

Для конкретизації планування навчального процесу складені робочі 
навчальні плани, які регламентують навчальне навантаження, уможливлюють 
забезпечення гнучкості навчального процесу, запобігання перенавантаженості 
студентів.

Висновок: зміст підготовки фахівців за спеціальністю 8.03020301 
«Міжнародні економічні відносини» у  Київському університеті туризму, 
економіки і права відповідає встановленим державним вимогам щодо 
освітньої діяльності та забезпечує неперервність, наступність та 
ступневість підготовки фахівців. Навчальний план розроблено відповідно до 
стандарту, вимог кредитно-трансферної системи і погоджено у  
встановленому порядку. Перевірка навчальних планів показала, іцо при їх 
формуванні дотримано структурно-логічну послідовність викладання 
дисциплін.

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

Навчальний процес спеціальності 8.03020301 «Міжнародні економічні 
відносини» КУТЕП організований за вимогами кредитно-трансферної системи 
згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 
Програми дій щодо реалізації положення Болонської декларації в системі вищої 
освіти і науки України», відповідно до «Положення про організацію 
навчального процесу у вищих навчальних закладах», вимог до ліцензійних 
умов надання освітніх послуг у сфері вищої школи відповідних освітньо- 
кваліфікаційних рівнів, Галузевого стандарту вищої освіти України 
«Міжнародні відносини», інших нормативних документів Міністерства освіти і 
науки України, наказів керівництва КУТЕП.

Випусковою кафедрою міжнародних економічних відносин розроблені та 
затверджені у встановленому порядку навчальний план підготовки фахівців, 
варіативні частини ОКХ, ОПП та засоби діагностики освітньо-кваліфікаційного 
рівня «магістр», в яких відображені особливості та потреби регіону в підготовці 
фахівців з міжнародних економічних відносин, спеціалізації міжнародний 
туризм.

На кафедрах, що забезпечують навчальний процес за спеціальністю 
«Міжнародні економічні відносини» у повному обсязі розроблені та узгоджені

встановленому порядку навчально-методичні комплекси дисциплін, що 
включають: робочу програму дисципліни; плани семінарських занять; плани 
практичних занять; завдання для самостійної роботи студентів; список 
літератури; методичні вказівки до виконання магістерських робіт тощо.

У
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З кожної дисципліни навчального плану розроблені пакети комплексних 
контрольних робіт для перевірки залишкових теоретичних знань і практичних 
навичок студентів з дисципліни. Списки літератури, що пропонуються до 
використання при підготовці до написання ККР є достатньо повними і 
дозволяють підготувати відповіді на питання, що поставлені у ККР. 
Відповідність навчально-методичних комплексів дисциплін існуючим 
нормативам і вимогам, а також якість розробки матеріалів контролюється 
навчально-методичним відділом КУТЕП, навчально-методичною радою 
факультету міжнародних економічних відносин і менеджменту.

В КУТЕП розроблено положення про оцінювання знань і вмінь студентів, 
встановлена відповідність вітчизняної системи оцінювання знань до системи 
ECTS. Уся документація та викладання навчальних дисциплін ведеться 
державною мовою.

У практиці надання освітніх послуг в КУТЕП широко 
використовується система електронного документообігу, дистанційні освітні 
технології зокрема, система MODELS. Завдяки таким підходам студенти 
мають можливість он-лайн доступу до навчально-методичних матеріалів, 
представлених в електронному вигляді, пройти тестовий 
контроль знань, отримати консультації викладача, оперативно отримувати 
інформацію про власні поточні та підсумкові оцінки.

Результати перевірки засвідчили, що студенти забезпечені навчально- 
методичною літературою на 100%, що відповідає вимогам акредитації. 
Більшість літератури, яка знаходиться в бібліотечному фонді -  навчальні 
посібники, підручники та періодичні видання, забезпечують викладання 
дисциплін державною мовою.

Експертна комісія розглянула систему виховної роботи КУТЕП. План 
виховної роботи у закладі ґрунтується на державній політиці в сфері освіти і 
виховання, визначеній у Законі України «Про освіту», «Про вищу освіту», 
програмі «Освіта XXI століття», «Національній доктрині розвитку освіти 
України у XXI столітті», Указі Президента «Про основні напрями 
реформування вищої освіти в Україні», «Концепції національного виховання», 
на національних і загальнолюдських цінностях, досягненнях вітчизняної і 
світової педагогіки.

Експертна комісія відзначає, що система виховної роботи КУТЕП 
відповідає сучасним вимогам, поєднує завдання навчання і виховання духовної 
особистості на основі розвитку індивідуальних здібностей і талантів 
студентської молоді, формування у студентів національної самосвідомості, 
шанобливого ставлення до культури, мови, звичаїв і традицій українського 
народу і національних меншин, що населяють державу, виховання поваги до 
Конституції та державної символіки України, утвердження принципів 
загальнолюдської моралі, формування екологічної культури студентів та 
зміцнення їхнього здоров’я, розвиток індивідуальних здібностей, забезпечення 
високої художньо-естетичної освіченості та культури спілкування.

Висновок: організаційне та навчально-методичне забезпечення
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навчально-виховного процесу спеціальності «Міжнародні економічні 
відносини» відповідають встановленим нормативним вимогам щодо освітньої 
діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Експерти 
підтверджують, що фактичні дані відповідають наведеним у  звіті даним 
щодо організації навчального процесу та навчально-методичного забезпечення.

Під час перевірки безпосередньо у навчальному закладі експертна комісія 
ознайомилася із книгою наказів з кадрових питань (особового складу) та 
основної діяльності, оригіналами трудових книжок, дипломами про вищу 
освіту, атестатами професорів, доцентів, дипломами докторів та кандидатів 
наук, листами педагогічного навантаження, документами, що засвідчують 
підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, який забезпечує 
навчальний процес спеціальності 8.03020301 «Міжнародні економічні 
відносини» у КУТЕП.

На підставі проведеної перевірки комісія зробила висновок про 
достовірність наведених даних у матеріалах звіту.

Навчальний процес за спеціальністю 8.03020301 «Міжнародні економічні 
відносини» забезпечується випусковою кафедрою світової економіки і 
міжнародних економічних відносин» та іншими кафедрами університету.

Кафедра світової економіки і міжнародних економічних відносин створена 
у 2001 році. Випускову кафедру очолює доктор економічних наук, доцент 
Пахомов Сергій Юрійович, який працює на постійній основі з 01.03.2016 р. 
Пахомов С. Ю у 1980 р. закінчив Київський інститут народного господарства 
ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація інженер- 
економіст.

У 2004 захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.02 
«Світове господарство і міжнародні економічні відносини» на тему: 
«Формування відкритої економіки України і національна 
конкурентоспроможність». Диплом кандидата економічних наук ДК 025564 від 
13.02.2004 р. Доцент кафедри міжнародного менеджменту. Атестат доцента 
12ДЦ№ 018524.

У 2011 pp. захистив докторську дисертацію зі спеціальності 08.00.02 
«Світове господарство і міжнародні економічні відносини» на тему: 
«Міжнародна конкурентоспроможність в умовах формування глобальної 
інституційної системи». Диплом доктора економічних наук ДД № 000314 від 
22.12.2011 р

Науково-педагогічний стаж Пахомова С.Ю. становить більше 15 років. 
Автор двох монографій, восьми курсів лекцій та методичних рекомендацій з 
вивчення дисциплін, 83 публікацій у фахових виданнях, доповідей на науково- 
практичних конференціях, семінарах та круглих столах. Під науковим 
керівництвом Пахомова С.Ю. захистили кандидатські дисертації зі спеціалізації
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08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» чотири 
аспіранти.

Пахомов С.Ю. є членом спеціалізованих вчених рад по захисту 
кандидатських дисертацій зі спеціалізації 08.00.02 «Світове господарство і 
міжнародні економічні відносини» у Маріупольському державному 
університеті і в Українському університеті фінансів та міжнародної торгівлі.

Комісією встановлено, що на кафедрі світового господарства і 
міжнародних економічних відносин проходить підготовка власних кадрів вищої 
кваліфікації. Доцент кафедри Сльозко О.О. завершила роботу над докторською 
дисертацією на тему: «Проблеми формування фінансового ринку країн СНД», 
доцент кафедри Вітер І.І. працює над докторською дисертацією на тему: 
«Європейська економічна інтеграція в умовах нової глобальної економіки».

На випусковій кафедрі працюють 10 викладачів, з яких троє -  доктори 
наук, професори і 7 -  кандидати наук, доценти.

Викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації в основному 
шляхом стажування в наукових установах, освітніх закладах та на курсах 
підвищення кваліфікації. Доцент Сльозко О.О. у 2012-2014 рр. пройшла 
стажування в Міланському університеті в Італії, в Токійському університеті в 
Японії, в Тартуському університеті в Естонії і Вільнюському університеті в 
Литві.

Таким чином, кафедрою дотримані вимоги стосовно організації навчально- 
виховного процесу в частині кадрового забезпечення.

Крім викладачів випускової кафедри світового господарства і міжнародних 
економічних відносин до підготовки магістрів залучені викладачі інших кафедр 
КУТЕП: кафедра теорії та практики туризму і готельного господарства; 
кафедра соціально-гуманітарних дисциплін; кафедра іноземних мов і 
перекладу; кафедра цивільного права та правового забезпечення туризму; 
кафедра загально-юридичних та кримінально-правових дисциплін; кафедра 
обліку і оподаткування; кафедра маркетингу; кафедра готельно-ресторанної 
справи, (табл. 1.2.).

Експертна комісія проаналізувала науково-педагогічну спеціальність 
викладачів, що забезпечують навчальний процес за дипломом про освіту, 
науковою спеціальністю, науковим ступенем, вченим званням та проходженням 
науково-педагогічного стажування і дійшла висновку, що вона відповідає 
дисциплінам, які вони викладають.

Голова експертної комісії С. В. Сіденко
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Таблиця 1.2

Характеристика складу науково-педагогічних працівників випускової кафедри 
та інших кафедр, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності 

___________ 8.030200301 «Міжнародні економічні відносини»_____________

№

Назва
кафедри
(вказати

випускову)

Про-
фесор-
сько-

викла-
даць-
кий

склад,
осіб
(%)

3 них працюють
На постійній основі Сумісники

Разом
5

осіб
(%)

У тому числі У тому числі
Доктори 

наук, 
професор 

и, осіб 
(%>)

Канд.
наук,

(оценти
осіб
(%)

Без
наукови

X
ступені 

в і 
вчених 
звань, 

осіб (%)

Разом
5

осіб
(%)

Доктор 
и наук 
профес 

ори, 
осіб 
(%)

Канд. 
наук, 

доцені 
и, осіб 
(%)

Підготовка магістрів
1 Кафедра

світового
господарства і
міжнародних
економічних
відносин
(випускова)

10 7 3 4 3 1 2
100% 70,0% 30,0% 40,0 % % 30,0% 10,0% 20,0%

2 Кафедра теорії 
та практики 
туризму і 
готельного 
господарства

10 6 1 3 2 4 1 3
100% 60% 16,7% 50% 33,3% 40%

25,0 %
75,0%

3 Кафедра
соціально-
гуманітарних
дисциплін

16 13 2 8 3 3 _ 2
100% 81,3% 12,5% 50% 18,8% 18,8% % 12,5%

4 Кафедра 
іноземних мов і 
перекладу

10 7
-

1 6 3
-

1

30% 30,3%100% 70% 10% 60%

5 Кафедра
цивільного
права та
правового
забезпечення
туризму

10 6 1 4 1 4
-

2
100% 60% 16,6% 66,8% 16,6% 40% 50%

Голова експертної комісії ^  ^  ^ ДЄНК°
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6 Кафедра

загально
юридичних
дисциплін

9 8 2 5 1 1
-

1
100% 88,9% 25% 62,5% 12,5% 11,1% 11,1%

7 Кафедра обліку 
і оподаткування

5 5 1 2 2 -

-

% % % % % % %
8 Кафедра

маркетингу
4 4 - 3 1 - -

100% 100% % 75% 25% % -

%

9 Кафедра
готельно-
ресторанної
справи

12 10 1 5 4 2 1 1
100% 83,3% 10% 50% 40% 16,7% 2% 50%

Разом
86 66 11 35 20 20 3 12

100% 76,7% 16,7% 53% 30,3% 23,3% 15,0% 60,0%

Висновок: кадровий склад і науково-педагогічна спеціальність викладачів, 
які забезпечують підготовку фахівців за спеціальністю 8.030200301 
«Міжнародні економічні відносини» загалом відповідає вимогам та критеріям, 
що висуваються до науково-педагогічних працівників, які здійснюють 
підготовку за освітньо-кваліфікаг\ійним рівнем «магістр»

6.НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Професорсько-викладацький склад кафедри світового господарства і 
міжнародних економічних відносин постійно працює над вдосконаленням 
навчально-методичного забезпечення, бере активну участь у науково-дослідній 
роботі. Так, за останні п’ять років прийнято участь більш ніж у 20 науково- 
практичних конференціях, опубліковано більше 100 наукових доповідей. У 
фахових виданнях опубліковано більше 50 статей, у журналах , що входять до 
науково-метричної бази Scopus—- сім статей. Підготовлено т  видано вісім 
монографій та три підручника.

На випусковій кафедрі наукова робота здійснюється відповідно до плану 
наукової роботи кафедри, вимог підготовки й перепідготовки науково- 
педагогічних кадрів. Вона є основою для проведення навчального процесу зі 
спеціальності «Міжнародні економічні відносини» і відповідає якісно новому 
теоретичному й методичному забезпеченню науково-дослідницької діяльності 
бакалаврів і магістрів. З цією метою науковцями кафедри опрацьовано 
методологію, технології, методики організації науково-дослідної діяльності 
різних рівнів. Це допомагає магістрам успішно оволодіти навичками 
проведення досліджень, виконання творчих робіт й прилучатися до професійної 
діяльності, переводити наукові знання у площину практичного застосування.

КУТЕП є засновником збірника наукових праць «Наукові записки 
КУТЕП», зареєстрованого постановою наказом Міністерства юстиції України

Голова експертної комісії С. В. Сіденко
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(Свідоцтво про державну реєстрацію від 21.05.2010 р. Серія КВ № 1669-5241 
ПР) як фахове видання в галузі економіки, соціології, політології, філософії, 
педагогіки, правознавства. В опублікованих працях висвітлюються проблеми 
освітніх інновацій та реформування вищої освіти, проблем розвитку туризму.

Наукова проблема, над якою працюють викладачі кафедри світового 
господарства і міжнародних економічних «Трансформація сучасної системи 
міжнародних економічних відносин та її вплив на розвиток туризму».

Результати досліджень професорсько-викладацького складу випускової 
кафедри оприлюднено на міжнародних і всеукраїнських конференціях, 
регіональних науково-методичних семінарах. У монографіях, дисертаціях, 
наукових статтях та навчальних посібниках, а також використовуються у 
навчальному процесі та в організації науково-дослідної роботи студентів.

Основними напрямами наукової роботи випускової кафедри є:
-  підвищення професійного рівня професорсько-викладацького складу 

випускової кафедри шляхом підготовки монографій, кандидатських і 
докторських праць, участі в наукових конференціях, науково-практичних 
семінарах, а також проходження стажування в провідних науково-дослідних 
інститутах на ВНЗ України і за рубежем;

-  організація та проведення студентських наукових конференцій, 
керівництво науково-дослідною роботою студентів, підготовка їх до участі у 
міських, Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах і конференціях;

-  підготовка та опублікування результатів досліджень викладачами та 
студентами кафедри у фахових виданнях;

-  участь в роботі експертних комісій Міністерства освіти і науки України;
-  рецензування монографій, авторефератів дисертацій, навчальних 

програм, навчальних посібників, підручників.
Наукову та навчально-методичну діяльність випускової кафедри світового 

господарства і міжнародних економічних відносин спрямовано на 
вдосконалення навчальних програм і розробку навчальних та навчально- 
методичних посібників відповідно до вимог кредитно-модульної системи, 
створення електронних підручників, впровадження в освітній процес 
інформаційних та мультимедійних технологій, підготовку навчально- 
методичних комплексів.

Професорсько-викладацький склад кафедри організовує роботу 
студентського науково-практичного гуртка «Трансформація сучасної системи 
міжнародних економічних відносин та її вплив на розвиток туризму» де 
студенти 1-6 курсів беруть участь у різних видах діяльності: тематичних 
засіданнях, присвячених дослідженням проблем міжнародного туризму, 
круглих столах, дискусіях, олімпіадах, конкурсах тощо.

У рамках роботи гуртка відбуваються зустрічі з відомими науковцями, 
діячами освіти і культури (Погребняк В.П. -  начальник відділення вищої освіти 
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти; Пазенок B.C. -  член 
кореспондент НАН України; Крисаченко B.C. -  завідувач відділу геополітики 
та глобалістики Інституту українознавства МОН України; Степанян-

Голова експертної комісії С. В. Сіденко
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Григоренко В.А. -  кінорежисер актор, народний артист СРСР, лауреат премії 
Тараса Шевченка і премії В.І.Вернадського; Цюрупа М.В. -  завідувач кафедри 
офіцерів запасу Національного університету оборони України ім. Івана 
Черняховського; Иовбак Ю.Ю. -  директор навчально-виховного комплексу 
с.Щасливе, Бориспільського району, Київської обл.; Василенко О.В. -  старший 
викладач кафедри готельно-ресторанної справи КУТЕП, заслужена артистка 
естрадного мистецтва України, член спілки діячів естрадного мистецтва 
України, член спілки театральних діячів України та ін.). під час таких зустрічей 
студенти мають змогу ознайомитися з науковим та педагогічним досвідом, 
новітніми течіями й технологіями.

Творча робота викладачів кафедри має творчі зв’язки з провідними вищими 
навчальними та науковими закладами України: Інститутом міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 
Національним педагогічним університетом імені М. Драгоманова; Інститутом 
педагогіки НАПН України; Інститутом географії НАН України; Державною 
установою «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; Інститутом 
філософії імені Григорія Сковороди НАН України; Інститутом держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України. Налагоджені міжнародні зв’язки. На 
підставі клопотання Уряду України на XIII Генеральній Асамблеї Всесвітньої 
туристської організації, що проходила в 1997 р. в м. Стамбул (Туреччина) було 
розглянуто та схвалено пропозицію щодо прийняття Київського університету 
туризму, економіки і права до складу Ділової Ради ЮНВТО. На XIV 
Генасамблеї ВТО, що проходила в м.Сантьяго-де-Чилі (Чилі) КУТЕП був 
прийнятий до складу цієї Організації.

ЮНВТО являється міжнародною міжурядовою організацією, що 
об’єднує 156 країн світу, і є спеціалізованим органом Організації Об’єднаних 
Націй.

За участю Генерального секретаря ЮНВТО на базі КУТЕП проведено 
низку міжнародних конференцій та семінарів з питань розвитку туризму і 
туристської освіти. У зв’язку з цим, викладачі і студенти КУТЕП забезпечені 
літературою UNWTO, її періодичними виданнями та мають доступ в режимі 
користувача до електронного^ресурсу електронної бібліотеки UNWTO та до 
професійної online «РЬАТМА»в якій зареєстрований КУТЕП.

Висновок: наукова діяльність кафедри світового господарства і 
міжнародних економічних відносин сприяє динамічному розвитку та 
систематичному підвищенню кваліфікаційного рівня викладачів що 
забезпечують підготовку фахівців за спеціальністю 8.030200301 «Міжнародні 
економічні відносини»

7.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

Київський університет туризму економіки і права, до складу якого 
входить факультет туризму, готельного та ресторанного бізнесу, розташований 
у лісопарковій зоні на площі 6,51 га і має будівлі, що складаються із з ’єднаних 
по функціональності будинків:

Голова експертної комісії С. В. Сіденко
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1. Двох навчальних 4-х поверхових корпусів з 70 аудиторіями, 12 

навчальними лабораторіями, в т.ч. 2 лабораторіями із сучасним 
мультимедійним обладнанням і комп’ютерною технікою для вивчення 
іноземної мови, 5 комп’ютерними класами.

2. Бібліотеки з фондом понад 55 тис. примірників, читальним залом на 120 
чоловік.

3. Спортивного комплексу, який включає в себе спортивну залу, 
роздягальні, душові кабіни, сауну, тренажерний зал, стадіон з ігровими 
майданчиками, медпункт. Зал оснащений спеціальним табло для проведення 
республіканських, міжнародних змагань з баскетболу і гандболу.

4. Трьох спеціальних аудиторій для поточних лекцій по 100 чоловік, 
обладнаних мікрофонами і технічними засобами навчання.

5. Адміністративного корпусу на 20 кабінетів.
6. Актової зали зі сценою на 560 місць та великого холу для проведення 

виставок. Зал облаштований сучасною освітлювальною технікою, аудіо 
апарату-рою та сучасним мультимедійним обладнанням.

7. Зали засідань на 70 місць, оснащеної кондиціонерами та конференц - 
системою.

8. Навчального українсько-німецького ресторанного комплексу 
розташованого на 2-х поверхах:

- 1-й поверх -  навчальна їдальня на 100 місць і навчальний бар на 15 місць 
з технологічним обладнанням і виробничими приміщеннями, обіднею залою 
для викладачів на 25 місць;

- 2-й поверх -  навчальний ресторан (зала прийому на 250 місць), 
оснащений німецьким посудом і меблями, малий зал на 20 місць.

В КУТЕП для навчальних і службових цілей працюють 186 комп’ютерів, 
з’єднаннях у внутрішню комп’ютерну мережу та з виходом в Інтернет. Для 
навчальних цілей обладнано п’ять комп’ютерних класів, є вихід в Інтернет та 
електронна пошта. Кафедри і аудиторії обладнані засобами ТЗН і оргтехнікою. 
Є власна типографія оснащена сучасним обладнанням, що дозволяє випускати 
друковану продукцію необхідну для інформаційно-методичного забезпечення 
навчального процесу.

Висновок: експертна комісія відзначає, що Київський університет 
туризму, економіки і права має необхідні документи, які засвідчують право 
володіння приміщеннями для здійснення навчально-виховного процесу, 
санітарний паспорт, затверджений міською санітарно-епідеміологічною 
службою. Експертна комісія прийшла до висновку, що матеріально-технічна 
база відповідає заявленому рівню акредитації.

Голова експертної комісії С. В. Сіденко
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Експертна комісія перевірила якість підготовки фахівців за такими 
показниками, як показники успішності та якості навчання за результатами ККР, 
показники успішності та якості навчання за результатами екзаменаційних сесій.

Аналіз якості підготовки фахівців проведено за результатами виконання 
студентами комплексних контрольних робіт (ККР) з циклів дисциплін 
гуманітарної, математичної та соціально-економічної підготовки та дисциплін 
професійної та практичної підготовки які розроблені викладачами КУТЕП.

Комісія відзначає, що завдання ККР складені згідно з вимогами до змісту 
та порядку розроблення пакетів комплексних контрольних робіт. Критерії 
оцінки враховують повноту і правильність виконання завдань. Пакети ККР 
розглянуті на засіданні кафедри і мають позитивні результати.

Комплексними контрольними роботами були охоплені усі студенти 
п’ятого курсу, які навчаються за спеціальністю 8.030200301 «Міжнародні 
економічні відносини», освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Аналіз результатів виконання ККР показав, що усі студенти демонструють 
високий рівень знань у відповідях на теоретичні питання, у виконанні завдань 
практичного характеру. Студенти зуміли зорієнтуватися щодо творчого 
характеру поставлених перед ними завдань, продемонстрували достатній 
рівень володіння категоріально-понятійним апаратом з дисциплін усіх циклів. 
Відхилення у результатах відносно до критеріїв акредитації з підготовки 
магістрів -  позитивні.

Вибіркова перевірка шести дипломних робіт випускників-магістрів 
підтвердила в цілому об’єктивність їх оцінки. Розбіжність між оцінками 
експертної комісії і оцінками Державної екзаменаційної комісії становить 0,2 
бали.

Аналіз результатів захисту дозволяє зробити висновок, що дипломні 
роботи за змістом і структурою були підготовлені у відповідності до існуючих 
вимог, тематика дипломних робіт відповідає профілю випускової кафедри, 
потребам сучасних міжнародних економічних відносин.

Вибіркова^ перевірка п’яти — звітів^ практика передбачених навчальними 
планами підтвердила в цілому об’єктивність їх оцінки. Розбіжність між 
оцінками експертної комісії і оцінками навчального закладу становить 0,2 бали.

Працевлаштування магістрів з міжнародних економічних відносин 
здійснюється на основі договорів з підприємцями індустрії туризму, спільних 
підприємств та вступ до магістратури Київського університету туризму, 
економіки і права.

Більшість студентів, які поєднують роботу з навчанням ще до одержання 
диплома, успішно працевлаштовуються. Слід зазначити, що за останні роки 
намітилася тенденція збільшення плинності молодих фахівців, що можна 
пояснити складними матеріальними умовами самих випускників і 
нестабільністю економічного становища господарств.

Голова експертної комісії С. В. Сіденко
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Висновок: експертна комісія засвідчує, що якість підготовки фахівців за 

спеціальністю 8.030200301 «Міжнародні економічні відносини», освітньо- 
кваліфікаційного рівня «магістр» у  Київському університеті туризму, 
економіки і права відповідає чинним державним вимогам.

Наукова бібліотека Київського університету туризму, економіки і права - 
інформаційний центр університету, що пов'язаний з усіма світовими ресурсами, 
і забезпечує швидкий та зручний доступ та знаходиться в центрі академічного, 
дослідницького процесів, діяльність якого органічно поєднує традиційні та 
новітні ресурси інформаційного простору.

Бібліотека підтримує розвиток освіти та науки в університеті, 
пропонуючи ресурси для отримання знань, інформації та ідей на основі 
відкритості інформації, оперативності та комфортності, забезпечує 
ефективність бібліотечного обслуговування та програм для своїх користувачів, 
використовуючи найвищі стандарти в організації управління. Працівники 
позиціонують себе по-новому - активно освоюють соціальні та інформаційні 
технології, тобто все, що стосується інформації - її створення, систематизації, 
та доведення до користувача. Трансформуючи увесь комплекс послуг для 
якомога повнішого задоволення потреб користувачів, бібліотека стає 
інформаційним центром забезпечення європейського рівня якості і змісту 
навчального процесу, освітньо-наукової діяльності університету.

Відвідувачі бібліотеки мають можливість доступу до ресурсів глобальної 
інформаційної мережі Іггіетеї за допомогою комп’ютерів, встановлених у 
читальній залі та з власних електронних пристроїв за допомогою технології \УІ-

Бібліотечні процеси автоматизовані за допомогою АІБС 
«УФД/Бібліотека», що забезпечує автоматизацію основних виробничих циклів: 

Електронний каталог бібліотеки дає можливість здійснювати швидкий і 
якісний пошук літератури за різними параметрами, як наприклад: автор, назва 
документа, рік видання, мова, вид документа (книга, рукопис, збірник, 
дисертація, автореферат, журнал тощо), наявність електронної версії документа 
та деякими іншими класифікаторами.

Бібліотека здійснює інформаційну підтримку та супровід науково- 
дослідної діяльності усіх структурних підрозділів університету. Щоквартально 
готуються анотовані списки джерел в межах наукових комплексних програм 
наукових досліджень університету.

Книжковий фонд бібліотеки становить понад 59 тис. примірників 
літератури, у т.ч. більше 53 тис. -  українською мовою, решта підручників і 
навчальних посібників -  російською, англійською, німецькою, французькою та 
іспанською мовами.

Щорічно бібліотека отримує понад 100 найменувань періодичних та 
інформаційних видань.

9.ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бі.

Голова експертної комісії С. В. Сіденко
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Перевірка відомостей про забезпечення студентів підручниками, 

навчальними посібниками, що знаходяться у бібліотеці університету, свідчать 
про те, що така забезпеченість становить 100%.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

Експертна комісія вважає доцільним висловити низку рекомендацій 
керівництву Київського університету туризму, економіки і права з питань 
підготовки магістрів зі спеціальності 8.030200301 «Міжнародні економічні 
відносини», які не впливають на загальне позитивне рішення:

1. Розширити запровадження новітнього інформаційного програмного 
забезпечення навчального процесу засобами електронних систем.

2. Планувати підвищення кваліфікації та стажування професорсько- 
викладацького складу кафедри у провідних профільних підприємствах галузі та 
за кордоном.

3. Продовжити підготовку науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації через навчання в аспірантурі та докторантурі за напрямком 
наукових досліджень кафедри.

4. Постійно вдосконалювати матеріально-технічну базу на предмет 
оновлення сучасної комп’ютерної техніки нового покоління.

5. Викладачам спеціальності 8.030200301 «Міжнародні економічні 
відносини», посилити роботу щодо підготовки та видання монографій, 
підручників, навчальних посібників з дисциплін навчального плану фахової 
підготовки та публікацій наукових статей в журналах, які входять до науково 
метричних баз даних

6. Посилити роботу з оновлення фонду підручників, навчальних 
посібників, опорних конспектів, наукових та періодичних видань, вдосконалити 
розклад занять з метою раціонального розподілу аудиторного навантаження 
протягом тижня.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

На підставі проведеної експертизи можна зробити наступні висновки:
У регіоні існує об’єктивна потреба у фахівцях спеціальності 8.030200301 

«Міжнародні економічні відносини», що дозволяє вважати цілком 
перспективною їх підготовку у Київському університеті туризму, економіки і 
права. Потреба у фахівцях цієї спеціальності підготовки в обсязі 25 осіб денної 
форм навчання.

ОКХ, 01111, навчальний план, науково-методичне забезпечення та 
організація навчального процесу з підготовки фахівців спеціальності 
8.030200301 «Міжнародні економічні відносини» у Київському університеті 
туризму, економіки і права відповідають державним вимогам України до 
освітньо-професійних програм такого рівня і забезпечують державну гарантію 
якості вищої освіти. Одержувані випускниками знання, вміння і навички 
дозволяють їм працювати в державних і комерційних структурах, підрозділах 
фірм, установ, організацій.

Голова експертної комісії С. В. Сіденко
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Стан матеріально-технічної бази відповідає сучасним вимогам. Студенти 

мають можливість навчатися та працювати на сучасних комп’ютерних 
платформах, використовуючи сучасні пакети прикладних програм, інтернет- 
технології. Професорсько-викладацький склад, професійна підготовка 
навчально-допоміжного персоналу дозволяє випускати фахівця високого рівня.

Експертна комісія рекомендує експертній раді з міжнародних 
економічних відносин Міністерства освіти і науки України позитивно 
розглянути питання акредитації спеціальності 8.030200301 «Міжнародні 
економічні відносини», (056 міжнародні економічні відносини) з ліцензованим 
обсягом 25 осіб денної форми навчання.

Голова „ Сіденко Світлана Володимирівна - завідувач
експертної кафедри міжнародних економічних відносин і
комісії бізнесу Національного авіаційного університету

доктор економічних наук, професор;

Румянцев Анатолій Павлович -  професор 
кафедри міжнародних відносин 
Київського національного університету 
ім. Тараса Шевченка 
доктор економічних наук, професор.

Р-

З експертними висновками ознайомлений 

Директор
Київського університету туризму, 
економіки і права
доктор педагогічних наук, професор

Додаток: до висновку додається порівняльна таблиця відповідності критеріям та вимогам до 
акредитації спеціальності 8.03020301 «Міжнародні економічні відносини»

Член
експертної 
комісії /

« Щ>/червня 2016

Голова експертної комісії С. В. Сіденко
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Порівняльна таблиця 
критеріїв та вимог до акредитації підготовки фахівців спеціальності 

8.03020301 «Міжнародні економічні відносини» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Показники Нормативний
рівень

Фактичний
рівень

Відхилення

1 2 3 4
І. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності за виявленим 
напрямом (спеціальністю)

+ + відповідає

II. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин 
соціально-гуманітарного циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин)

95 100 +5

у  тому числі на постійній основі 50 100 +50
2.2. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин 
фундаментального циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин) (за винятком військових 
навчальних дисциплін)

95 100 +5

у  тому числі на постійній основі 50 100 +50
з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку 
частки докторів наук, професорів дозволяється 
враховувати до V? кандидатів наук, доцентів, які
мають стаж безперервної роботи в даному 
навчальному закладі не менше 10 років, а також 
є авторами (співавторами) підручників або 
навчальних посібників з грифом Міністерства 
освіти і науки України)

40 50 +10

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин 
фахових дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості годин)

95 100 +5

у  тому числі на постій основі 50 73 + 23
з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку 
частки докторів наук, професорів дозволяється

40 43 + 3
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враховувати до кандидатів наук, доцентів, які 
мають стаж безперервної роботи в даному 
навчальному закладі не менше 10 років, а також 
є авторами (співавторами) підручників або 
навчальних посібників з грифом Міністерства 
освіти і науки України)
2.4. Частка педагогічних працівників вищої 
категорії, які викладають лекційні години 
дисциплін навчального плану спеціальностей 
(% від кількості годин)

- - -

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки

+ + відповідає

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює фахівець відповідної 
науково-педагогічної спеціальності:

+ + відповідає

доктор наук або професор + + відповідає
кандидат наук, доцент - - -

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

100 100 відповідає

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % 
від потреби) 70 70 відповідає

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 
100 студентів 19 19 відповідає

3.4. Наявність пунктів харчування + + відповідає
3.5. Наявність спортивної зали + + відповідає
3.6. Наявність стадіону або спортивного 
майданчику

+ + відповідає

3.7. Наявність медичного пункту + + відповідає
IV. Навчально-методичне забезпечення

4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної 
характеристики фахівця ( у т.ч. варіативної 
компоненти)

+ + відповідає

4.2. Наявність освітньо-професійної програми 
підготовки фахівців (у т.ч. варіативної частини)

+ + відповідає

4.3. Наявність навчального плану, 
затвердженого в установленому порядку

+ + відповідає

4.4. Наявність навчально-методичного 
забезпечення для кожної навчальної 
дисципліни навчального плану (%):
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних 
програм дисциплін

100 100 відповідає
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4.4.2 Планів семінарських, практичних занять, 
завдань для лабораторних робіт 100 100 відповідає

4.4.3. Методичних вказівок і тематик 
контрольних, курсових робіт (проектів) 100 100 відповідає

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для 
перевірки знань з дисциплін соціально- 
гуманітарної, фундаментальної та фахової 
підготовки (%)

100 100

відповідає

4.6. Забезпеченість програмами усіх видів 
практик (%)

100 100 відповідає

4.7. Наявність методичних указівок щодо 
виконання дипломних робіт (проектів), 
державних екзаменів

+ + відповідає

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної 
роботи студентів (у т.ч. з використанням 
інформаційних технологій), %

100 100 відповідає

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і 
вмінь студентів

+ + відповідає

V. Інформаційне забезпечення
5.1. Забезпеченість студентів підручниками, 
навчальними посібниками, що містяться у 
власній бібліотеці (%)

100 100 відповідає

5.2. Співвідношення посадкових місць у 
власних читальних залах до загального 
контингенту студентів (%)

5 5 відповідає

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими 
періодичними виданнями 3 3 відповідає

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів 
до Інтернет як джерела інформації:
- наявність обладнаних лабораторій
- наявність каналів доступу

+
+

+
+

відповідає

VI. Якісні характеристики підготовки фахівців
6.1. Умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти
6.1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних дисциплін, 
години, форми контролю, %

100 100 відповідає

6.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, %

100 100 відповідає

6.2. Результати освітньої діяльності (рівень
підготовки фахівців), не менше
6.2.1. Рівень гуманітарних знань студентів:
- успішно виконані контрольні завдання, % 90 - Не

передбачено
навчальним

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, 50 -
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% планом

6.2.2. Рівень фундаментальних знань студентів:
- успішно виконані контрольні завдання, % 90 100

+ 22,5- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, 
%

50 72,5

6.2.3. Рівень фахової підготовки:
- успішно виконані завдання з дисциплін 
фахової підготовки, %

90 100 +10

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання 
з дисциплін фахової підготовки, %

50 73,7 +18,4

6.3. Чисельність викладачів постійного складу, 
що обслуговують спеціальність, які займаються 
вдосконаленням навчально-методичного 
забезпечення, науковими дослідженнями, 
підготовкою підручників та навчальних 
посібників, %

100 100 відповідає

6.4. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів та результатів їх 
діяльності

+ + відповідає

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

+ + відповідає

6.6. Наявність органів студентського 
самоврядування

+ + відповідає

Директор
Київського університету туризму, 
економіки і права
доктор педагогічних наук, професор А. Фоменко

Голова експертної комісії С. В. Сіденко
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