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ВИСНОВКИ 

експертної комісії щодо акредитаційної експертизи  

освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» зі 

спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за другим 

(магістерським) рівнем у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та «Положення про 

акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 

закладах та вищих професійних училищах», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 (зі змінами та 

доповненнями), та згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.12.2018 року № 2681-л «Про проведення акредитаційної експертизи» 

експертна комісія у складі: 

Шталь Тетяна Валеріївна – декан факультету міжнародних 

економічних відносин Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор, голова комісії; 

Стукало Наталія Вадимівна – декан факультету міжнародної 

економіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 

доктор економічних наук, професор, експерт; 

розглянула подану Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» акредитаційну справу та провела у термін з 

17 по 19 грудня 2018 року безпосередньо на місці експертне оцінювання 

відповідності освітньої діяльності цього закладу вищої освіти ліцензійним 

умовам та державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної 

програми «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 Міжнародні 

економічні відносини за другим (магістерським) рівнем, а саме: 

– достовірність інформації, поданої до МОН України закладом вищої 

освіти; 

– відповідність показників діяльності закладу установленим 

законодавством Ліцензійним вимогам щодо кадрового, матеріально-технічного, 

навчально-методичного, інформаційного забезпечення; 

– відповідність освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої 

освіти державним вимогам до акредитації; 

– наявність не усунених порушень у діяльності ЗВО, що були 

виявлені під час попередніх перевірок. 

У підсумку експертного оцінювання комісія констатує: 

 

1. Загальна інформація про заклад вищої освіти 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» (ПУЕТ, Університет). 

Юридична адреса: 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Коваля, 

будинок 3. 

Статут Університету (нова редакція) прийнято Конференцією трудового 
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колективу 29 червня 2016 року, протокол № 1., затверджено постановою 

Правління Укоопспілки від 01 вересня 2016 р. № 86. 

Організаційно-правова форма – Заклад. Орган управління – Центральна 

спілка споживчих товариств України (Укоопспілка). Перелік і зміст установчих 

документів відповідає чинним вимогам. Ідентифікаційний код – 01597997. 

Свою діяльність університет розпочав у 1961 р. в якості навчально-

консультаційного пункту, з 1968 р. – факультету, а з 1971 р. – філіалу 

Львівського торговельно-економічного інституту. 

У 1974 р. постановою Ради Міністрів СРСР від 4 квітня 1974 року № 463 

та постановою Центральної спілки споживчих товариств СРСР (Центросоюз) 

від 14 червня 1974 року № 100 було створено Полтавський кооперативний 

інститут, який готував фахівців вищої кваліфікації для всіх союзних республік.  

З 1991 р. університет підпорядкований Центральній спілці споживчих 

товариств України (Укоопспілці). За роки освітньої діяльності підготовлено 

понад 60 тисяч фахівців. 

Відповідно до Постанови Правління Укоопспілки від 21 травня 2001 року 

№ 129 за погодженням з Кабінетом Міністрів України (лист від 12 лютого 2001 

року № 20518/50) на базі Полтавського кооперативного інституту був 

створений Полтавський університет споживчої кооперації України.  

З 22 квітня 2010 року Полтавський університет споживчої кооперації 

України перейменовано у Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (Постанова Правління 

Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) від 1 лютого 

2010 року № 27 «Про зміну назви Полтавського університету споживчої 

кооперації України» та наказ Міністерства освіти та науки України від 29 

березня 2010 року № 253 «Про затвердження статуту Полтавського 

університету економіки і торгівлі»).  

Стратегія розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки включає 

оновлені Місію, Візію та Стратегічні цілі забезпечення 

конкурентоспроможності університету на вітчизняному, європейському та 

світовому ринках освітніх послуг і праці. Розроблені та впроваджуються Заходи 

з реалізації Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки. 

У структурі університету: інститут економіки, управління та 

інформаційних технологій, факультет харчових технологій, готельно-

ресторанного і туристичного бізнесу, факультет товарознавства, торгівлі та 

маркетингу денної та заочної форм навчання; деканат по роботі з іноземними 

студентами, інститут заочно-дистанційного навчання, Міжгалузевий інститут 

підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, Миколаївський коледж 

бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», Філія «Білгород-Дністровський економіко-

правовий коледж» Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», Філія «Черкаський кооперативний 

економіко-правовий коледж» Вищого навчального закладу Укоопспілки 
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«Полтавський університет економіки і торгівлі». 

З 1995 р. на базі університету функціонує Полтавський навчальний 

комплекс Укоопспілки «Освіта», який об’єднує понад 60 кооперативних та 

інших коледжів і технікумів України, що забезпечує підготовку бакалаврів за 

інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста. 

З 1996 року в університеті функціонує аспірантура (рішення атестаційної 

колегії Міністерства освіти і науки України від 24 червня 1996 р. № 31219- 2.), 

з 2008 року діє докторантура. Підготовка науково-педагогічних кадрів в 

аспірантурі станом на 01.10.2018 р. здійснюється за спеціальностями: 015 

Професійна освіта (за спеціалізаціями), 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність, 113 Прикладна математика спеціалізація 

«Теоретичні основи інформатики та кібернетики», 181 Харчові технології 

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки, 08.00.03 Економіка та 

управління національним господарством, 08.00.04 Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності), 01.05.01 Теоретичні 

основи інформатики та кібернетики, 13.00.04 Теорія і методика професійної 

освіти, 08.00.07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, 

08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.  

Підготовка за третім (освітньо-науковим рівнем) докторів філософії 

ліцензована у 2016 році за спеціальностями 051 Економіка, 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 113 Прикладна 

математика (спеціалізація – Теоретичні основи інформатики та кібернетики), 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 181 Харчові технології. 

У 2007 році в університеті відкрито спеціалізовану вчену раду по захисту 

кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)», а в травні 2010 року – 

спеціалізовану вчену раду Д 44.877.01 по захисту докторських дисертацій зі 

спеціальностей 08.00.03 «Економіка та управління національним 

господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (економіка 

торгівлі та послуг)». (Голова спеціалізованої вченої ради – д.е.н., професор 

Рогоза М. Є.) 

У 2016 році в університеті відкрито спеціалізовану вчену раду 

Д 44.877.02 по захисту дисертацій за спеціальностями 08.00.01 «Економічна 

теорія та історія економічної думки», 08.00.11 «Математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в економіці». (Голова спеціалізованої вченої ради – 

д.е.н., професор Лисенко Ю. Г.). 

У 2018 році (Наказ МОН України від 04.04.2018 № 326) в Університеті 

відкрито спеціалізовану вчену раду К 44.877.03 по захисту дисертацій за 

спеціальностями 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і 

політика» (Голова спеціалізованої вченої ради – д.е.н., професор 

Костишина Т. А.) 

Протягом 2013-2018 років науково-педагогічними працівниками 
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університету, аспірантами та здобувачами захищено 14 докторських та 

68 кандидатських дисертації.  

Рішенням Міністерства освіти і науки України Університет черговий раз 

внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка 

держави (Свідоцтво від 23 листопада 2017 р., серія ВГ, № 02333). 

Навчально-науковим інститутом інноваційних технологій управління 

(директор – д. е. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, 

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, Член-кореспондент 

Національної академії наук України Лисенко Ю. Г.) здійснюється інформаційна 

підтримка програмного забезпечення та супроводження програми ІАСУ ФР 

МОН України. 

У 2014 році Університет пройшов чергову акредитацію в цілому за 

IV рівнем (рішення АК від 08.07.2014 р., протокол №110, сертифікат про 

акредитацію PI-IV № 1770506, термін дії до 01.07.2019 року). 

У 2009, 2012, 2015 роках Університет отримував Міжнародний 

Сертифікат 440030QМ08 Міжнародної мережі сертифікації (IQNet) і 

Німецького органу сертифікації системи управління якості (DQS GmbH) про 

відповідність діяльності міжнародному стандарту ISO 9001:2008.  

У квітні 2018 року Університет успішно пройшов ресертифікаційний 

аудит, що передбачав перехід системи управління якістю діяльності 

університету на нову версію міжнародного стандарту ISO 9001:2015. З цією 

метою в університеті було проведено організаційну підготовка до переходу на 

нові вимоги міжнародного стандарту, а також впровадження нової лідерської 

парадигми та ризик-орієнтованого мислення. 

Під час проведення ресертифікаційного (перехідного) аудиту 

аудиторською групою перевірено актуалізацію внутрішніх нормативних 

документів системи управління якістю діяльності; проведено аудит якості 

управління такими процесами: «Стратегічне планування», «Оперативне 

управління», «Міжнародне співробітництво», «Інформаційні ресурси», 

«Наукова діяльність», «Маркетинг ринку праці і освітніх послуг», 

«Післядипломна освіта та підвищення кваліфікації», «Управління 

інфраструктурою та матеріально-технічними ресурсами», «Навчально-

методичне забезпечення», «Освітній процес», «Формування контингенту 

студентів», «Виховання студентської молоді», «Фінансове планування», 

«Соціальний захист персоналу і студентів», «Управління персоналом», 

«Внутрішній аудит», «Моніторинг якості освітніх послуг» і «Аналіз системи 

управління якістю з боку керівництва» шляхом спілкування з персоналом 

університету та співставлення отриманої інформації з документами системи 

управління якістю діяльності університету, відповідних кафедр і структурних 

підрозділів. 

При проведенні ресертифікаційного аудиту СУЯ аудиторська група 

високо оцінила ефективність системи управління якістю діяльності 

університету, та відзначила, що колектив університету надав яскраві докази 

того, що університет постійно розвивається, впроваджуються нові проекти. 

У відповідності до рішення аудиторської групи Органу сертифікації 
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«ПРИРОСТ» Української асоціації якості Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» вчетверте 

отримав сертифікати IQNet, DQS і УАЯ, які засвідчують, що університет 

впровадив та використовує систему управління якістю відповідно вимогам 

міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Термін дії сертифікатів до 19 липня 

2021року. 

Наукова і науково-технічна діяльність ПУЕТ зосереджена на 20 кафедрах, 

а також Галузевій науково-дослідній лабораторії харчових виробництв, 

Науково-дослідному центрі «Незалежна експертиза», Науково-технічному 

центрі, Полтавському регіональному центрі досліджень і сприяння розвитку 

кооперації, Навчально-науковому інституті інноваційних технологій 

управління, науково-навчальному Інституті лідерства та Науково-дослідній 

лабораторії Інтернет-маркетингу. 

В університеті сформовані і функціонують 29 наукових шкіл та напрямів, 

зокрема, з проблем формування механізмів ефективної діяльності підприємств, 

стратегій розвитку та їх моделювання; теорії господарсько-політичних змін; 

забезпечення стратегічного розвитку національної економіки; маркетингової 

діяльності підприємства на ринку товарів і послуг; організації і технології 

торгівлі; логістичного управління виробничо-комерційною діяльністю 

підприємств; удосконалення бухгалтерського обліку; прогресивних процесів та 

апаратів харчових виробництв; прогресивних технологій продуктів харчування; 

експертизи товарів; проектування дидактичних систем у вищій школі; 

управління розвитком соціально-економічних систем; інтелектуалізації 

світового розвитку та міжнародного науково-технічного обміну; трансформацій 

соціально-трудових відносин; а також розвитку краєзнавства в Україні; 

правознавства; міжнародного кооперативного руху, кооперативів та кредитних 

спілок. За останні п’ять років науково-педагогічні працівники університету 

приймали участь у виконанні понад 240 науково-дослідних тем.  

Виховна робота здійснюється згідно з Концепцією виховної роботи зі 

студентами Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» та Комплексним планом з виховної роботи 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» на весь період навчання, які відображають мету і 

принципи організації навчально-виховної роботи серед студентів, напрями і 

форми виховання студентської молоді, критерії оцінки ефективності 

взаємозв’язків навчальної і виховної роботи. 

Університет є членом престижних міжнародних освітніх та наукових 

організацій: Співдружність університетів Magna Chartа, Асоційованим членом 

ради ректорів ВНЗ кооперації країн СНД, Європейської Академії рітейлу, 

Міжнародної громадської організації «Рада керівників кооперативних 

навчальних закладів».  

Освітня діяльність університету з впровадження європейських стандартів 

відзначена Міністерством освіти і науки України, Національною академією 

педагогічних наук України: 

– Університет отримав у 2005, 2007, 2008, підтвердив у 2011 роках 



6 

Голова експертної комісії  Т. В. Шталь 

Почесне звання «Лідер сучасної освіти» за багаторічну інноваційну педагогічну 

діяльність по модернізації освіти; у 2012 та 2015 роках – Гран-прі «Лідер 

сучасної освіти України». 

Університет був нагороджений у 2013-2017 роках: 

 у березні 2013 року – золотою медаллю в номінації «Створення та 

упровадження електронних навчально-методичних комплексів, рейтингових 

систем, обладнання, продуктів, програм та рішень для систем освіти»; 

 у жовтні 2013 року - дипломом лауреата конкурсу І ступеня, та 

золотою медаллю в номінації «Упровадження інновацій у презентацію 

діяльності вищого навчального закладу в Internet-просторі»; 

 у березні 2014 року – дипломом лауреата конкурсу І ступеню та 

золотою медаллю в номінації «Діяльність навчальних закладів з розвитку 

міжнародної співпраці»; 

 у жовтні 2014 року – дипломом лауреата конкурсу І ступеню та 

золотою медаллю в номінації «Інновації в освітній діяльності вищого 

навчального закладу із забезпечення якості освіти»; 

 у березні 2015 року – став переможцем в номінації «Упровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, наукову та управлінську 

діяльність навчального закладу» (презентація власного програмного продукту 

«Автоматизована система планування, організації, управління та контролю 

навчального процесу у вищих навчальних закладах – iZETA»); 

 у березні 2016 року – золотою медаллю в номінації «Використання 

комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підвищення якості 

освіти»; 

 у жовтні 2016 року – дипломом лауреата конкурсу І ступеню та 

золотою медаллю в номінації «Інновації з інтенсифікації міжнародного 

співробітництва у сфері освіти, науки, культури»; 

 у березні 2017 року – дипломом лауреата конкурсу І ступеню та 

золотою медаллю в номінації «Партнерство як стратегічний ресурс 

інноваційного розвитку навчальних закладів». 

ПУЕТ отримав диплом ТОВ «Microsoft Україна» за багаторічне 

впровадження та використання технологій «Microsoft» (лютий 2015 року). 

Досягнення університету в сфері підготовки сучасних фахівців, 

затребуваних на ринку праці, формування й розвитку кадрового науково-

педагогічного потенціалу одержали високу оцінку міжнародної експертної 

групи з визначення рейтингів університетів (ІREG) при ЮНЕСКО СЕПЕС. В 

2007 році серед 200 кращих університетів України Полтавський університет 

споживчої кооперації України зайняв 24-е місце, а в класифікаційній групі 

«Економіка, керування і торгівля» – 2-е місце серед 46 університетів. 

За результатами 11-го Українського національного конкурсу якості 

університет отримав Сертифікат «Визнання досконалості в Україні» та 

Міжнародний Сертифікат «Визнання досконалості в Європі» - 3***.  

В 2007 році Університет став переможцем Всеукраїнського конкурсу 

якості продукції (товару, роботи, послуги) – «100 кращих товарів України», у 
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2006-2007 роках в номінації «Інформаційні послуги».  

Університет нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів 

України (2007 р.). 

Відповідно до рейтингу Міністерства освіти і науки України за 

результатами діяльності у 2012 році Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» внесено до десятки кращих 

економічних університетів країни з 304 вищих навчальних закладів, які 

підлягали рейтингуванню. Ключовим моментом рейтингування стала 

результативність діяльності університету, яка визначається якістю випускників 

та їх працевлаштуванням на ринку праці, професійною компетентністю та 

рівнем кваліфікації, конкурентоздатністю, мобільністю та захищеністю на 

ринку праці. 

Підготовка здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем 

освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 

292 Міжнародні економічні відносини здійснюється в Інституті економіки, 

управління та інформаційних технологій науково-педагогічним персоналом 

кафедр університету. Випускова кафедра зі спеціальності – кафедра 

міжнародної економіки. Завідувач кафедри – Шкурупій Ольга Всеволодівна, 

професор, доктор економічних наук.  

Експертна комісія мала можливість ознайомитися з Комплексним планом 

та Концепцією виховної роботи Університету та документами, що 

підтверджують виконання окремих заходів плану виховної роботи в 

університеті. Виховна робота здійснюється згідно з Концепцією виховної 

роботи зі студентами Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» та Комплексним планом з виховної роботи 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» на весь період навчання, які відображають мету і 

принципи організації навчально-виховної роботи серед студентів, напрями і 

форми виховання студентської молоді, критерії оцінки ефективності 

взаємозв’язків навчальної і виховної роботи. 

Головними напрямками виховання студентської молоді визначено 

національно-патріотичне, правове, моральне, трудове і професійне, естетичне, 

фізичне та екологічне виховання.  

Важливу роль в організації виховної діяльності відіграє студентське 

самоврядування – форма організації діяльності студентів, що сприяє 

максимальному виявленню і реалізації їхніх творчих здібностей, формуванню 

моральних і професійних якостей, відповідальності за результати своєї 

життєдіяльності.  

Основними напрямками роботи студентської ради ПУЕТ є підтримка 

актуальних проектів і студентських ініціатив, розвиток неформальної освіти в 

університеті, робота у напрямку працевлаштування, підвищення міжнародного 

іміджу університету.  

Експертна комісія констатує, що організація виховного процесу 

спрямована ректоратом, науково-педагогічним колективом Університету та 

активом студентського самоврядування на досягнення суспільно визнаних 
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завдань виховання. 

Експертна комісія перевірила наявність і достовірність документів, 

що забезпечують правові основи діяльності закладу вищої освіти та умови 

провадження освітньої діяльності; зауважень до розглянутих документів у 

комісії немає. 

 

2. Формування контингенту студентів 

Політика Університету щодо формування контингенту та проведення 

профорієнтаційної роботи визначена рішеннями правління Укоопспілки, 

Планом заходів з реалізації Стратегії розвитку Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-

2020 роки, Планом заходів Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» з формування контингенту 

студентів у 2017-2018 навчальному році, Програмою управління якістю 

освітньої діяльності університету до 2020 року з урахуванням перспектив 

регіонального ринку праці. 

Формування контингенту студентів в Університеті проводиться 

відповідно до законодавчих нормативних актів, наказів Міністерства освіти і 

науки України, постанов правління Укоопспілки, рішень Вченої ради і 

ректорату Університету; та ліцензованих обсягів зі спеціальностей; на умовах 

договорів з юридичними та фізичними особами. 

Для організації роботи з прийому студентів кожен рік формується 

приймальна комісія, яка працює згідно з Положенням про приймальну комісію 

та Правилами прийому до університету. Ці документи розроблені відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту», інших законодавчих і нормативних 

документів. Ділова документація приймальної комісії – книги реєстрації 

особових справ абітурієнтів, протоколи, накази – ведуться чітко з дотриманням 

чинних вимог. 

Науково-педагогічними працівниками випускової кафедри міжнародної 

економіки проводиться профорієнтаційна, агітаційна та рекламна робота з 

метою поширення інформації про освітню програму «Міжнародні економічні 

відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за другим 

(магістерським) рівнем на Полтавщині та інших регіонах Центральної та 

Лівобережної України. Форми та методи профорієнтаційної роботи такі: 

практичні конференції, майстер-класи, квести, семінари, тренінги, лекції 

провідних науковців України, зустрічі з представниками вітчизняних та 

зарубіжних компаній, керівниками державних установ тощо. 

Підготовка магістрів спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини 

освітню програму «Міжнародні економічні відносини» здійснюється за 

договорами з фізичними та юридичними особами. Ліцензований обсяг зі 

спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за другим (магістерським) 

рівнем на рік становить 75 осіб. Станом на 17.12.2018 р. контингент студентів 

ступеня магістра спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини 

становить 71 осіб, у т.ч. на 1 курсі – 24 студенти, на 2 курсі – 47 студентів. Дані 
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контингенту звірено з Єдиною державною електронною базою освіти. 

Кількісні показники щодо формування контингенту здобувачів вищої 

освіти за другим (магістерським) рівнем освітньої програми «Міжнародні 

економічні відносини» зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» наведені у наступній таблиці.  

Таблиця 

Формування контингенту 

студентів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» за освітньою програмою «Міжнародні 

економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні 

відносини» за другим (магістерським) рівнем 

за формами навчання протягом 2016-2018 років 

      (осіб) 

Показник 

Рік 

2016 2017 2018 

Контингент студентів денної форми 

навчання 
56 43 43 

у т.ч. за державним (галузевим) 

замовленням 
- - - 

Контингент студентів заочної форми 

навчання 
14 37 28 

у т.ч. за державним (галузевим) 

замовленням 
- - - 

Загальний контингент студентів 70 80 71 

у т.ч. за державним (галузевим) 

замовленням 
- - - 

 

Експертна комісія підтверджує, що формування контингенту 

студентів в Університеті проводиться відповідно до законодавчих 

нормативних актів, відповідно до ліцензованих обсягів підготовки 

здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освітньої 

програми «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 

292 Міжнародні економічні відносини. 

 

3. Зміст підготовки фахівців  

Комісія констатує, що підготовка здобувачів вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» 

зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини здійснюється відповідно 

до стандартів вищої освіти Університету, освітньої програми, навчального 

плану та пояснювальної записки, засобів діагностики. 

Освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні відносини» 

спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за другим (магістерським) 



10 

Голова експертної комісії  Т. В. Шталь 

рівнем розроблена та впроваджена у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі». Освітня програма схвалена 

Вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 20 квітня 2016 р., протокол № 4 та 

затверджена наказом ректора від 20 квітня 2016 р. № 117-Н. 

Перелік навчальних дисциплін освітньої програми відповідає профілю 

підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освітньої 

програми «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 Міжнародні 

економічні відносини. Уявлення про їх зміст надають анотації з навчальних 

дисциплін.  

Засоби діагностики якості вищої освіти визначають зміст та форми 

підсумкової атестації, призначені для оцінювання ступеня компетентності осіб, 

які здобувають освіту за другим (магістерським) рівнем освітньої програми 

«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні 

відносини. Призначення засобів діагности якості вищої освіти таке: визначення 

рівня теоретичної та практичної підготовки студентів; виявлення відповідності 

набутих знань, умінь і навичок вимогам стандартів; оцінювання рівня 

сформованості компетенцій майбутнього фахівця. Засоби діагностики якості 

вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» 

спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за другим (магістерським) 

рівнем розроблені та впровадженні у Вищому навчальному закладі 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», схвалені Вченою 

радою 20 квітня 2016 р., протокол № 4 та затверджені наказом ректора від 

20 квітня 2016 р. № 117-Н. 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» 

зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини розроблений Вищим 

навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» за типовою формою, затвердженою Міністерством освіти і науки 

України. 

Навчальний план здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) 

рівнем освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 

292 Міжнародні економічні відносини містить комплекс обов’язкових та 

вибіркових навчальних дисциплін за циклами: гуманітарної та соціально-

економічної підготовки; професійної та практичної підготовки. 

Загальна кількість годин, відведених на підготовку здобувачів вищої 

освіти за другим (магістерським) рівнем, становить 2700 годин (90 кредитів). 

Термін навчання – 1 рік 4 місяці.  

На підставі освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» 

спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за другим (магістерським) 

рівнем, складена пояснювальна записка до навчального плану. 

Робочі навчальні плани на кожен навчальний рік розробляються 

відповідно до навчального плану освітньої програми «Міжнародні економічні 

відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за другим 

(магістерським) рівнем, схвалюються Вченою радою університету та 
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затверджуються наказом ректора по університету. 

Експертна комісія відзначає, що організація і зміст підготовки 

здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освітньої 

програми «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 

292 Міжнародні економічні відносини відповідає вимогам і забезпечує 

державну гарантію якості освітнього процесу. 

 

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу 

Освітній процес з підготовки здобувачів вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» 

зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини в Університеті 

здійснюється відповідно до навчального плану. Графік освітнього процесу і 

розклад занять на 2018-2019 навчальний рік складено згідно існуючих вимог 

щодо тижневого навантаження студентів і підтверджує 100% виконання 

навчального плану відповідно до переліку навчальних дисциплін, видів 

навчальних занять та форм контролю. 

Експертна комісія перевірила фактичну наявність навчальних програм з 

навчальних дисциплін навчального плану здобувачів вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» 

зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини. Навчальні програми 

відповідають встановленим вимогам щодо їх структури та змісту, схвалені 

Вченою радою університету. За всіма навчальними дисциплінами розроблені та 

затверджені робочі навчальні програми на 2018-2019 навчальний рік. 

Експертна комісія перевірила фактичну наявність навчально-методичних 

комплексів, підготовлених науково-педагогічними працівниками університету, 

з усіх обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін. Усі види форм занять, 

що передбачені навчальним планом забезпечені навчально-методичними 

розробками відповідного змісту і форми, є складовими навчально-методичних 

комплексів з навчальних дисциплін. Комісія ознайомилася зі змістом 

навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін і відзначає, що 

студенти денної та заочної форм навчання на 100% забезпечені навчально-

методичними розробками. Для забезпечення якісного освітнього процесу 

студентів науково-педагогічними працівниками також розроблено та включено 

до електронного ресурсу навчально-методичні посібники та дистанційні курси 

для забезпечення самостійного опанування навчальних дисциплін.  

З кожної навчальної дисципліни навчального плану підготовки 

здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освітньої програми 

«Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 Міжнародні 

економічні відносини розроблені пакети комплексних контрольних робіт (ККР) 

для перевірки рівня знань. 

Навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» 

спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини передбачено виконання 
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курсових робіт з навчальних дисциплін: «Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю» (IX семестр), «Управлінська результативність у 

міжнародному бізнесі» (X семестр), «Управління міжнародними 

інвестиційними проектами» (XI семестр). 

Актуальність і практична спрямованість курсових робіт забезпечуються 

випусковою кафедрою міжнародної економіки через систематичне оновлення 

тематики, виходячи з вимог забезпечення актуальності наукових досліджень та 

потреб підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Під час 

виконання курсових робіт студенти розширюють і поглиблюють теоретичні 

знання, одержані при вивченні курсів відповідних навчальних дисциплін, 

розширюють досвід роботи із законодавчими і нормативно-правовими актами, 

вчяться самостійно знаходити і аналізувати конкретний фактичний матеріал, 

узагальнювати його та робити висновки. Виконання курсових робіт носить 

науково-практичний характер і сприяє формуванню у студентів загальних та 

спеціальних компетентностей, які демонструються під час їх публічного 

захисту. 

Кафедрою міжнародної економіки розроблені методичні рекомендації 

щодо виконання курсових робіт, які розкривають вимоги до змісту, основні 

вимоги до окремих розділів роботи, складу додатків, оформлення, правил 

подання на рецензування та порядок захисту, список рекомендованих 

інформаційних джерел. Окремо наводяться критерії оцінювання набутих 

компетенцій.  

Відповідно до стандартів вищої освіти обов’язковим елементом освітньої 

підготовки студентів є практична підготовка. Зміст практики визначається 

вимогами освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» 

спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за другим (магістерським) 

рівнем, «Цикл професійної та практичної підготовки». Для забезпечення 

практичної підготовки студентів випускова кафедра співпрацює з 

підприємствами-партнерами різних форм власності, з якими укладено договори 

про проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» 

спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини. 

Комісія перевірила наявність розроблених програм практики для 

здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освітньої програми 

«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні 

відносини. Програми містять необхідні методичні рекомендації щодо мети, 

завдань, змісту; календарний план проходження практики; інформацію про 

засоби контролю і вимоги до оформлення звіту; визначають зміст практики за 

окремими напрямками; вміщують перелік індивідуальних завдань і критерії 

оцінювання. Студенти забезпечені програмами і базами для практики на 100 %. 

Засоби діагностики якості вищої освіти магістра галузі знань 

29 Міжнародні відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини 

освітня програма «Міжнародні економічні відносини» Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

визначають вимоги до підсумкової атестації студентів. 



13 

Голова експертної комісії  Т. В. Шталь 

Стандартом вищої освіти Університету «Освітньо-професійна програма зі 

спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини освітня програма 

«Міжнародні економічні відносини» підготовки здобувачів вищої освіти за 

другим (магістерським) рівнем» передбачена підсумкова атестація студентів, 

які здобувають ступінь магістра у формі захисту дипломної магістерської 

роботи. 

Методичне забезпечення виконання курсових робіт, звітів з практики, 

підсумкової атестації відповідає встановленим вимогам щодо їх структури та 

змісту. 

Комісія підтверджує, що у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» навчальні плани 

розробляються з врахуванням накопичувальної Європейської кредитно-

трансферної накопичувальної системи перезарахування кредитів ЄКТС. 

Оцінювання рівня якості підготовки фахівців здійснюється на основі 

встановлених правил, принципів, критеріїв, системи і шкали оцінювання. 

Рівень якості підготовки фахівців в університеті визначається комплексною 

системою оцінювання, яка поєднує шкалу оцінювання ЄКТС, національну та 

100-бальну шкалу Університету.  

В Університеті впроваджено програму дослідження соціально-

професійної зрілості студентів, яка дозволяє визначати індивідуальні рейтинги 

досягнень студентів в навчальній, науковій та інших видах діяльності.  

Експертна комісія відзначає, що організаційне та навчально-

методичне забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем освітньої програми «Міжнародні економічні 

відносини» зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за всіма 

складовими відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти та Державним вимогам до 

акредитації спеціальності і забезпечує державну гарантію якості освітнього 

процесу.  

 

5. Кадрове забезпечення освітнього процесу 

Відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 

30 грудня 2015 року №1187 (зі змінами та доповненнями) та кадрових вимог до 

забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за 

спеціальностями, визначено склад проектної групи освітньої програми 

«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні 

відносини за другим (магістерським) рівнем, яка утворена у складі 

відповідальної за підготовку здобувачів вищої освіти кафедри міжнародної 

економіки. Якісний склад проектної групи із спеціальності 292 Міжнародні 

економічні відносини освітня програма «Міжнародні економічні відносини» за 

другим (магістерським) рівнем – три особи (затверджена наказом по 

університету від 20 квітня 2016 р. № 117-Н): 

1) Шкурупій О. В. – керівник проектної групи, гарант освітньої 
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програми, завідувач кафедри міжнародної економіки, д.е.н., професор; 

2) Клименко В. І. – доцент кафедри міжнародної економіки, к.е.н.; 

3) Пожар А. А. – доцент кафедри міжнародної економіки, к.е.н., 

доцент. 

Експертна комісія, використовуючи первинні документи відділу кадрів 

Університету, перевірила достовірність наведеної в акредитаційній справі 

інформації про якісний склад проектної групи зі спеціальності 292 Міжнародні 

економічні відносини освітня програма «Міжнародні економічні відносини» за 

другим (магістерським) рівнем. Аналіз інформації показує, що підготовку 

забезпечують 13 осіб, із них: професорів, докторів наук – 4 особи (30,8 %); 

доцентів, кандидатів наук – 5 осіб (38,5 %); кандидатів наук – 3 особи (23,1 %); 

старших викладачів без наукового ступеня – 1 особа (7,7 %). Частка науково-

педагогічних працівників, які працюють за основним місцем роботи, становить 

100,0 %. 

Експертна комісія перевірила розрахунок показників, визначених для 

забезпечення викладання лекційних годин здобувачам вищої освіти зі 

спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини освітня програма 

«Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем, та 

констатує, що проведення лекцій з навчальних дисциплін забезпечують 

науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та вченими званнями, 

які працюють за основним місцем роботи – 100,0 % (в тому числі доктори наук, 

професори – 30,85 %). 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують 

формування професійних компетентностей – 150 год. (39,89 %) здійснюють 

науково-педагогічні працівники, які є  визнаними професіоналами з досвідом 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом. 

Випускова кафедра міжнародної економіки забезпечує професійну 

фундаментальну, наукову, фахову підготовку, а також виконує координуючу 

роль з питань змісту навчання, розробки нормативних документів 

спеціальності, планування та методичного забезпечення освітнього процесу, 

організації практичної підготовки студентів, проводить підготовку науково-

педагогічних кадрів через аспірантуру. 

Комплектування кадрового складу кафедри відбувається відповідно до 

вимог вищої школи на конкурсній основі. Станом на 01.10.2018 року штатна 

чисельність науково-педагогічного персоналу випускової кафедри міжнародної 

економіки становить 11 осіб, із них: професорів, докторів наук – 2 особи 

(18,2 %); доцентів, кандидатів наук – 4 особи (36,4 %), кандидатів наук – 

4 особи (36,4 %), старших викладачів без вченого звання – 1 особа (9,1%). 

Частка науково-педагогічних працівників, які працюють за основним місцем 

роботи, становить 90,9 %. 

Комісія підтверджує, що всі науково-педагогічні працівники мають 

відповідну базову освіту, науковий ступінь, вчене звання, необхідний стаж 

роботи та наукові публікації за фахом, пройшли підвищення кваліфікації 

протягом останніх п’яти років відповідно до затвердженого плану, що 

підтверджується відповідними документами науково-методичного відділу 
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ліцензування та акредитації і відділу кадрів університету. 

Рівень наукової та професійної активності кожного науково-

педагогічного працівника підтверджується виконанням не менше ніж чотири 

умови, що зазначені в Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності 

закладів освіти. 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників відбувається 

за затвердженим планом по Університету. Основними формами підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації є: навчання в аспірантурі та 

докторантурі; навчання в закладах освіти, що здійснюють підвищення 

кваліфікації; стажування в провідних університетах та на виробництві; участь у 

конференціях та практичних семінарах; навчання у Школі педагогічної 

майстерності, Центрі тренінгових технологій, Міжгалузевому інституті 

підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів університету. Науково-

педагогічні працівники, методисти та інші фахівці, які забезпечують навчання 

за дистанційною формою навчання своєчасно проходять підвищення 

кваліфікації у сфері дистанційного навчання, згідно з Положенням про 

дистанційне навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України від 25 квітня 2013 року №446, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 30 квітня 2013 року за №703/23235. За результатами підвищення 

кваліфікації слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації 

встановленого зразка, видають навчальні посібники, монографії, завдання для 

практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів, електронні 

курси для використання на платформі дистанційного навчання Moodle.  

Експертна комісія підтверджує, що показники кадрового 

забезпечення з підготовки здобувачів вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем освітньої програми «Міжнародні економічні 

відносини» зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини 

відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти у сфері вищої освіти та Державним вимогам до акредитації 

спеціальності. 

 

6. Науково-дослідна робота випускової кафедри 

Комісією перевірено наукову діяльність випускової кафедри міжнародної 

економіки встановлено, що комплексні підходи забезпечують організацію 

науково-дослідної роботи по вирішенню наукових проблем за наступними 

напрямами: методичні розробки за фаховим напрямом фундаментальних 

досліджень; проведення круглих столів, науково-практичних семінарів; наукові 

зв’язки з підприємствами, громадськими організаціями, установами, суб’єктами 

діяльності усіх форм власності Полтавської області та закордону; участь 

науково-педагогічних працівників та студентів у роботі наукових та науково-

практичних конференцій, робота студентського дискусійного клубу «Глобус»; 

підвищення якості професорсько-викладацького складу через роботу над 

кандидатськими та докторськими дисертаціями, публікацію наукових та 

навчально-методичних праць. 
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Наукові дослідження кафедри міжнародної економіки формуються 

виходячи із сучасних проблем розвитку національної економіки та зорієнтовані 

на вивчення світогосподарських тенденцій та найбільш значущих аспектів 

сучасних міжнародних економічних відносин. 

Принципи науково-дослідної діяльності на кафедрі міжнародної 

економіки спрямовані на реалізацію лідерської парадигми у науці; об’єднання в 

єдину систему інтелектуального потенціалу науковців, інформаційних і 

матеріально-технічних ресурсів; спрямування акценту на поєднання 

теоретичної та практичної підготовки фахівців з міжнародних економічних 

відносин; забезпечення зв’язку «наука – освіта – виробництво»; створення умов 

для розвитку дослідницьких здібностей обдарованої молоді (бакалаврів, 

магістрів, здобувачів, аспірантів); орієнтація на задоволення потреб замовників, 

споживачів, суспільства в цілому; використання інноваційних інформаційних 

технологій під час проведення наукових досліджень.  

При кафедрі міжнародної економіки діє дві наукові школи за такими 

напрямами «Інтелектуалізація світового розвитку та міжнародний науково-

технічний обмін» (керівник: д.е.н., професор Шкурупій О.В.); «Кооперативи, 

кредитні спілки та кооперативні банки у світовому господарстві» (керівник: 

д.е.н., професор Гончаренко В.В.). У рамках роботи цих наукових шкіл були 

захищені 4 дисертації: 

Артеменко Анна Вікторівна, на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук зі спеціальності 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні 

економічні відносини на тему «Ціннісно-раціональні мегатренди глобального 

господарства та їх реалізація в інтеграційних процесах (на прикладі 

пострадянських країн)» (науковий керівник – д.е.н., проф. Задорожний Г.В.), 

2015 р. 

Базавлук Наталія Григорівна, на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – Економіка та управління 

національним господарством на тему «Конкурентоспроможне функціонування 

національної економіки на основі чинників інтелектуально-інноваційного 

розвитку» (науковий керівник – д.е.н., проф. Шкурупій О.В.), 2015 р. 

Клименко Віта Іванівна, на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – Економіка та управління 

національним господарством на тему «Формування кредитно-кооперативного 

сектора національної економіки» (науковий керівник – д.е.н., проф. 

Гончаренко В.В.), 2016 р. 

Флегантова Анна Леонідівна, на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – Економіка та управління 

національним господарством на тему «Державна політика формування 

інноваційно-інвестиційного потенціалу розвитку національної економіки» 

(науковий керівник – д.е.н., проф. Шкурупій О.В.), 2016 р. 

За період 2013-2018 рр. на кафедрі виконувались науково-дослідні теми: 

1. Сучасні процеси глобалізації: рушійні сили, мегатренди, суперечності, 

державний реєстраційний номер 0113U006220; керівник проф. Шкурупій О.В. 

(2013-2019 рр.). 
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3. Україна в міжнародному кооперативному русі: проблеми теорії і 

практики, державний реєстраційний номер 0112U001080; керівник 

проф. Гончаренко В.В. (2015-2019 рр.). 

Результати виконання наукової роботи кафедри міжнародної економіки 

оприлюднюються у монографіях, наукових статтях, тезах конференцій. 

У 2013-2018 рр. було видано 3 посібники з грифом МОНУ та 

8 монографій. За результатами офіційно закріплених за кафедрою та 

індивідуальних наукових досліджень науково-педагогічні працівники кафедри 

міжнародної економіки протягом 2013-2018 рр. опублікували 136 статей у 

фахових та інших виданнях, з них – 35 публікації у виданнях, які включені до 

міжнародних наукометричних баз.  

З найбільш значущих публікацій за результатами досліджень науковців 

кафедри комісія відзначає такі:  

 посібники з грифом МОНУ «Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства» (Шкурупій О. В., Гончаренко В. В., Артеменко І. А. та ін.); 

«Транснаціональні корпорації» (Шкурупій О.В., Гончаренко В. В., 

Дейнека Т. А., Білоброва Т. О., Артеменко І. А.); «Митна статистика» 

(Шкурупій О. В., Строчихін Ю. Ф., Вишневецька Л. І.); 

 монографії «Транснаціоналізація господарської діяльності в 

системі чинників економічного розвитку» (д.е.н., проф. Шкурупій О.В., к.е.н., 

доц. Дейнека Т.А.); «Кредитно-кооперативний сектор економіки європейських 

країн» (к.е.н., доц. Пожар А. А.); «Мегатренды развития глобальной 

экономической системы: ведущие акторы, фреймы и детерминанты 

инновационных сдвигов» (д.е.н., проф. Шкурупій О.В., к.е.н., 

доц. Дейнека Т. А., к.е.н., доц. Білоброва Т.О., к.е.н., доцент кафедри 

Базавлук Н.Г., к.е.н., доцент кафедри Артеменко А. В. у співавторстві); 

«Евразийская интеграция: геостратегический аспект» (к.е.н., доцент кафедри 

Артеменко А. В. у співавторстві); «Управління розвитком соціально-

економічних систем у новій економіці» (д.е.н., проф. Шкурупій О. В., к.е.н., 

доц. Дейнека Т. А., д.е.н., проф. Гончаренко В. В. у співаторстві); «Ціннісно-

раціональні мегатренди глобального господарства та їх реалізація в 

інтеграційних процесах у національних економіках пострадянських країн» 

(к.е.н., доцент кафедри Артеменко А. В.); «Конкурентоспроможне 

функціонування національної економіки на основі чинників інтелектуально-

інноваційного розвитку» (д.е.н., проф. Шкурупій О. В., к.е.н., доцент кафедри 

Базавлук Н.Г.);  «Інтелектуальний потенціал – інноваційний механізм – 

конкурентний результат» (д.е.н., проф. Шкурупій О. В., к.е.н., доцент кафедри 

Базавлук Н.Г. у співавторстві); «Соціально-економічні суперечності процесу 

глобалізації суспільства» (політико-економічний аналіз) (к.е.н., 

доц. Дейнека Т. А.). 

Щорічно науково-педагогічні працівники кафедри міжнародної 

економіки беруть участь у науково-методичних і науково-практичних 

конференціях університету та за його межами в Україні, Латвії, Білорусі, 

Молдові, Словаччині, США тощо. Загалом за 2013-2018 рр. результати 

науково-дослідної роботи колективу кафедри міжнародної економіки 
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оприлюднено на міжнародних науково-практичних конференціях в Україні та 

за кордоном з поданням тез доповідей обсягом 105 публікацій. 

Науково-педагогічними працівниками кафедри міжнародної економіки у 

складі робочих груп розроблено та подано грантові заявки: 1) проект 

академічної мобільності між університетами з країн-членів та країн-партнерів 

програми Erasmus+ International Credit Mobility, Higher Education Student and 

Staff Mobility Program (Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences та 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі»); 2) проект академічної мобільності між університетами з країн-членів 

та країн-партнерів програми Erasmus+ International Credit Mobility, Higher 

Education Student and Staff Mobility Program (Budapest Metropolitan University та 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі»); 3) проект з розробки навчального модулю «European cooperative 

movement: history, modernity, and lessons for Ukraine» в рамках програми Jean 

Monnet Activities (Erasmus+). 

Комісія констатує, що науково-педагогічні працівники кафедри 

міжнародної економіки брали участь у реалізації таких міжнародних грантових 

програм: 1) проект академічної мобільності між університетами з країн-членів 

та країн-партнерів програми Erasmus+ International Credit Mobility, Higher 

Education Student and Staff Mobility Program (Budapest Metropolitan University та 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі»); 2) програма розвитку лідерського потенціалу університетів України, 

що фінансується Британською радою в Україні; 3) проект академічної 

мобільності між університетами з країн-членів та країн-партнерів програми 

Erasmus + Staff Mobility for Teaching 2017/18 (Katowice School of  Economics та 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі»). 

Комісія відзначає, що здобувачі вищої освіти освітньої програми 

«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні 

відносини за другим (магістерським) рівнем систематично під керівництвом 

провідних викладачів кафедри міжнародної економіки беруть активну участь у 

міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських і загальноуніверситетських 

конкурсах наукових робіт, конкурсах дипломних магістерських робіт, 

олімпіадах фахового спрямування (І і ІІ етапів), стипендіальних програмах, 

наукових семінарах, панельних дискусіях, круглих столах.  

У 2013-2017 рр. студенти щорічно брали участь 3-5 наукових 

конференціях, у тому числі, 1-3 конференціях за кордоном. Кількість учасників 

конференцій коливалась у різні роки від 50-70 осіб. У 2017 р. студенти взяли 

участь у 5 наукових конференціях, у тому числі у 3-х конференціях за 

кордоном, опублікували 11 тез доповідей (у тому числі 6 – за кордоном). 

Протягом 2013-2018 рр. колективом кафедри міжнародної економіки проведено 

5 студентських конференцій на тему: «Актуальні проблеми теорії та практики 

міжнародної економіки в умовах глобальної трансформації» для студентів та 

молодих вчених спеціальності Міжнародні економічні відносини.  

На кафедрі міжнародної економіки функціонує студентський дискусійний 
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клуб «Глобус» (керівник – к.е.н., Базавлук Н. Г.). На засіданнях студентського 

наукового об’єднання обговорюються результати досліджень, формується 

стратегія науково-дослідної роботи студентів.  

Комісія констатує, що наукові дослідження випускової кафедри 

міжнародної економіки відповідають профілю її діяльності та орієнтовані 

на вивчення світогосподарських тенденцій та найбільш значущих аспектів 

сучасних міжнародних економічних відносин, а також вирішення 

теоретичних і практичних проблем щодо зовнішньоекономічної діяльності 

вітчизняних суб’єктів господарювання. Разом з цим комісія рекомендує 

продовжити роботу науково-педагогічних працівників кафедри 

міжнародної економіки щодо підготовки та захисту докторських і 

кандидатських дисертацій за профілем кафедри. 

 

7. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» має розвинену сучасну матеріально-технічну базу, що 

забезпечує високу якість навчально-виховного процесу, наукової роботи та 

соціально-побутових умов, студентів і аспірантів. 

Університет розміщений в навчально-адміністративних корпусах із 

загальною площею приміщень 51976,1 м
2
, у тому числі навчальних приміщень 

26791,3 м
2
. Функціонує навчальний комплекс Міжгалузевого інституту 

підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів загальною площею 

657,1 м
2
. Загальна площа навчально-лабораторних будівель на одного студента 

денної форми навчання складає 18,89 м
2
, у розрахунку забезпеченості 

приміщеннями для проведення навчальних занять (кв. метрів на одну особу для 

фактичного контингенту студентів з урахуванням навчання за двома змінами) – 

8,24 м
2
. Освітній процес і практична підготовка здобувачів вищої освіти за 

другим (магістерським) рівнем освітньої програми «Міжнародні економічні 

відносини» зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини відбувається 

в навчальних лабораторіях університету. 

Розвиток матеріально-технічної бази університету здійснюється згідно 

Плану розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» до 2020 року, Програми управління якістю 

освітньої діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

Університет економіки і торгівлі» на 2013-2020 роки, якими передбачено: 

забезпечення освітнього процесу для денної, заочної форм навчання та 

впровадження дистанційних технологій навчання. 

Матеріально-технічна база кафедр є невід’ємною складовою 

університету. Вона створює передумови для формування необхідного рівня 

фахової підготовки студентів.  

Лекційні аудиторії, навчальні кабінети, спеціалізовані лабораторії 

сучасно оформлені і обладнані необхідними засобами для організації освітньої 

діяльності: навчальними стендами, ПК, належними меблями, наочними 

приладами. Викладання дисциплін здійснюється з активним використанням 
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інноваційних інформаційних технологій. 27 лекційних аудиторій обладнано 

стаціонарними мультимедійними комплексами, що дозволяє проводити 

навчальні заняття з використанням телекомунікаційних засобів та інноваційних 

технологій, власних інформаційних ресурсів та глобальної мережі. 

Функціонують 15 мобільних мультимедійних комплексів з доступом до Internet, 

локальної мережі та бібліотеки університету. 

В університеті створено єдиний інформаційний простір на основі власної 

локальної обчислювальної мережі, яка поєднує 1630 комп’ютери, 29 серверів. 

Функціонує окремий сегмент локальної мережі з власними ресурсами, до якого 

підключені адміністративні підрозділи та служби.  

Завдяки заходам по капітальним та поточним ремонтам аудиторно-

лабораторний фонд знаходиться у задовільному санітарно-технічному стані що 

в повній мірі дозволяє проводити навчальний процес для усього контингенту 

студентів університету. (Паспорт санітарно-технічного стану приміщень та 

інших об’єктів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», які використовуються під час проведення 

освітньої діяльності, від 23.08.2016 р., термін дії – три роки, додається). 

Територія, будівлі та приміщення університету перевірено та 

відповідають діючим вимогам законодавства у сфері пожежної і техногенної 

безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю та відповідають умовам 

безпечної експлуатації (акт перевірки Головного Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області від 19.04.2017 р. № 50 

додається). 

Матеріально-технічна база кафедр комплектується за рахунок коштів 

університету, обслуговується відповідними службами, підтримується в 

робочому стані працівниками АГЧ університету, лаборантами і науково-

педагогічними працівниками кафедр. Санітарно-технічний стан приміщень 

задовільний. Випадків порушень техніки безпеки, виробничої санітарії і 

протипожежної безпеки не спостерігалось. В цілому стан і складові 

матеріально-технічної бази кафедр відповідають вимогам до них (Акт 

перевірки Управління Держпраці у Полтавській області дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової 

безпеки від 14.11.2016 р. № 53.07/233-41 (А) додається). 

Графіком освітнього процесу для студентів денної форми навчання 

передбачено навчальні заняття у дві зміни (не більше 3-х пар на день при 

тижневому навантаженні до 30 годин), студенти заочної форми навчання 

навчаються в другу зміну та вихідні дні (розпорядження по університету від 

1 вересня 2018 року № 197 «Щодо організації освітнього процесу у 2018-2019 

навчальному році»). Організація освітнього процесу в дві зміни дозволяє 

повністю забезпечити відповідність матеріально-технічної бази університету 

нормативам та вимогам Ліцензійних умов, вимогам Державних будівельних 

норм ДБН – В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів». 

Експертна комісія констатує, що якісний стан матеріально-технічної 

бази Університету відповідає нормативам й вимогам Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти, 
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вимогам Державних будівельних норм ДБН – В.2.2-3-97 «Будинки та 

споруди навчальних закладів» і забезпечує безпечні умови праці та високу 

якість освітнього процесу. 

 

8. Інформаційне забезпечення  

В освітньому процесі підготовки здобувачів вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» 

зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини активно 

використовуються інноваційні інформаційні технології навчання, засновані на 

безперервній комп’ютерній підготовці студентів, яка передбачається 

навчальним планом і складається із різних видів робіт. Рівень забезпеченості 

фахових навчальних дисциплін пакетами прикладних програм відповідає 

сучасним вимогам щодо використання інформаційних технологій у освітньому 

процесі та практичній підготовці фахівців.  

Комісія відзначає системність організації єдиного інформаційного 

простору, високу комп’ютерну насиченість освітньої діяльності Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», широке впровадження комп’ютерних технологій у навчальну, 

наукову, управлінську, бібліотечну, видавничу і обліково-фінансову діяльність. 

В Університеті впроваджена автоматизована система управління, яка 

постійно модернізується на основі сучасних інформаційних технологій:  

― мережева концепція дозволяє кожному студентові і викладачеві 

працювати в локальній інформаційно-пошуковій мережі з вільним доступом до 

Internet; створена відповідна мережа робочих місць в усіх студентських 

гуртожитках Університету;  

― парк персональних комп’ютерів налічує 1630 одиниці, ліцензоване 

програмне забезпечення, впроваджені сучасні версії програмного забезпечення 

освітнього процесу; обсяги отримання інформації через Internet до 290 Мбіт/с; 

― кількість персональних комп’ютерів із строком використання не 

більше восьми років на 100 студентів – 21 одиниця; 

― запроваджено систему електронного документообігу, всі структурні 

підрозділи Університету підключені до електронної пошти;  

― впроваджено та забезпечується модернізація автоматизованої 

системи планування, організації, управління та контролю освітнього процесу;  

― 27 лекційних аудиторій обладнано стаціонарними 

мультимедійними комплексами, що дозволило проводити навчальні заняття з 

використанням телекомунікаційних засобів та інноваційних технологій, 

власних інформаційних ресурсів та глобальної мережі; функціонують 50 

мобільних мультимедійних комплексів з доступом до Internet, локальної мережі 

та бібліотеки Університету; 

― функціонує цифрова фотостудія, 10 відеостудій, впроваджено 

проведення відеолекцій у режимі «on-line» по локальній мережі та через 

Інтернет; телекомунікаційні підсистеми університету за допомогою серверу 

відео конференцій Open Meetings створюють можливості одночасного сеансу 
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до 100 учасників; створено спеціалізовану відеостудію для запису та монтажу 

навчального відеоматеріалу; 

― функціонує сектор розробки навчальних веб-ресурсів і відеостудій,  

впроваджено платформу дистанційного навчання Moodle;  

― впроваджено бездротовий Wi-Fi з 20 точками доступу до Internet на 

території Університету, що забезпечує одночасну роботу до 200 студентів; 

― надано доступ студентам з домашніх ПК до мережі Інтранет 

Університету з можливістю доступу до всіх електронних навчально-

методичних ресурсів за допомогою VPN підключення через мережу Internet; 

― введено в дію спеціалізовану аудиторію на 48 робочих місць 

«Центр незалежного комп’ютерного тестування».  

Одним з пріоритетних напрямів діяльності університету з досягнення 

високої якості навчання стала розробка і впровадження у освітній процес 

навчально-наукових Web-ресурсів і використання у ньому дистанційних 

технологій відповідно до «Програми проведення експерименту з дистанційного 

навчання на базі локальних центрів Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», на виконання Наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.09.2011 № 1064 

«Про впровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання на 

базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі». Для здійснення постійної інформаційної підтримки 

навчального процесу студентів впроваджено платформу дистанційного 

навчання Moodle. 

Комісія констатує, що впровадження дистанційних технологій на заочній 

формі навчання, підвищення кваліфікації науково-педагогічних і управлінських 

працівників з метою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

освітній процес, удосконалення діючих навчальних технологій, наповнення їх 

анімаційними, відео- та аудіоматеріалами, рольовими іграми, ситуаційними 

завданнями, розширення можливостей електронного деканату для підвищення 

ефективності контролю забезпечує достатньо високий рівень якості організації 

освітнього процесу та формування контингенту студентів. Дистанційні 

технології навчання забезпечуються безперебійним доступом до навчальних 

ресурсів на сайті та електронній бібліотеці Університету, а також в навчально-

науковій мережі «URAN» до бібліотек мережі GEANT, наукометричних баз. 

Бібліотека Університету має загальну площу 1735,0 м
2
. Ефективно працює 

електронна бібліотека, електронні читальні зали, медіатека. Загальна кількість 

місць в читальних залах – 792, додатково в режимі електронної читальної зали 

працюють всі комп’ютерні лабораторії. 

Комісія підтверджує, що інформаційні ресурси бібліотеки Університету 

представлені такими складовими: фонд друкованих видань (навчальна, наукова, 

зарубіжна література, періодичні видання); автоматизована бібліотечно-

інформаційна система; електронна бібліотека; електронний каталог на всі види 

паперових і електронних видань; WEB-сайт бібліотеки, сайт дистанційного 

навчання. Станом на 01.10.2018 року фонд бібліотеки налічує понад 420,4 тис. 

примірників, у тому числі навчальної літератури – 222,1 тис. прим., наукової 
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літератури – 176,0 тис. прим., 13,8 тис. періодичних видань, 2,7 тис. 

електронних видань на електронних носіях.  

Електронний каталог бібліотечних ресурсів досяг 220,0 тис. записів і дані 

про 330,0 тис. документів. Фонд електронної бібліотеки складає понад 33,9 тис. 

електронних повнотекстових документів, бібліографічні бази даних; 

повнотекстові БД окремих періодичних видань; БД з українського 

законодавства, тощо. З 2012 року на базі бібліотеки створений електронний 

архів – інституційний репозитарій (IP) ПУЕТ ePUETIR з метою поширення 

наукових публікацій науково-педагогічних працівників університету у 

відкритому доступі.  

Експертна комісія підтверджує, що наявна кількість підручників, 

навчальних посібників, довідкової та іншої навчальної і наукової літератури, 

повністю забезпечує освітній процес з навчальних дисциплін підготовки 

здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освітньої програми 

«Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 Міжнародні 

економічні відносини. Університет забезпечує наявність фахових періодичних 

видань за профілем підготовки фахівців, що знаходяться в бібліотеці та 

читальних залах Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі». Крім того, через мережу Internet студенти 

мають вільний доступ до електронних ресурсів повнотекстових наукових 

фахових видань, у тому числі зарубіжних. 

З метою реалізації принципів академічної доброчесності запроваджено 

систему перевірки на плагіат в кандидатських та докторських дисертаціях, 

дипломних роботах та проектах, наукових праць тощо. В Університеті 

розроблено та затверджено «Положення про запобігання випадків академічного 

плагіату» (ДПСЯ ПД – 9-8.5.1-198-53-17). Для перевірки робіт на плагіат 

використовується спеціалізоване програмне забезпечення – Сервіс пошуку 

плагіату Unicheck, яке було надане в рамках укладеного договору про 

співпрацю з ТОВ «Антиплагіат»; також створену внутрішню базу дипломних 

робіт студентів.   

Експертна комісія констатує, що інформаційне забезпечення 

відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти у сфері вищої освіти та Державним вимогам до акредитації 

спеціальності і забезпечує якісну підготовку здобувачів вищої освіти за 

другим (магістерським) рівнем освітньої програми «Міжнародні 

економічні відносини» зі спеціальності 292 Міжнародні економічні 

відносини. 

 

9. Якість підготовки фахівців 

Експертною комісією перевірені результати екзаменаційних сесій 

здобувачів вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні 

відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за другим 

(магістерським) рівнем за І та ІІ семестри 2017-2018 навчального року та І 

семестр 2018-2019 навчального року.  
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Якісна успішність відповідає нормативним вимогам і складає у І семестрі 

2017-2018 навчального року 88,97 %, у ІІ семестрі 2017-2018 навчального року– 

85,71 %, середній бал становить у І семестрі 4,56, у ІІ семестрі – 4,48. У І 

семестрі 2018-2019 навчального року якісна успішність складає 86,8 %, 

середній бал становить 4,47. Комісія перевірила показники успішності, що 

наведені в акредитаційній справі і виявила об’єктивність оцінки знань студентів 

та достатній рівень підготовки. 

У процесі акредитаційної експертизи комісія провела перевірку рівня 

підготовки здобувачів вищої освіти освітньої програми «Міжнародні 

економічні відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за 

другим (магістерським) рівнем з навчальних дисциплін за циклами, з повним 

охопленням спискового складу студентів згідно графіку затвердженого 

ректором університету та головою експертної комісії (Додаток А).  

Для перевірки рівня знань студентів експертна комісія використовувала 

пакети ККР, розроблені науково-педагогічними працівниками університету. 

Результати контрольних замірів залишкових знань студентів відображені у 

групових відомостях виконання ККР. 

Комісія підтверджує результати перевірки замірів залишкових знань 

здобувачів вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні 

відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за другим 

(магістерським) рівнем з навчальних дисциплін, які подані у зведеній відомості 

(Додаток Б) і констатує, що абсолютна успішність становить 100,0 %, якісна 

успішність виконаних ККР з циклу загальної підготовки – 88,24 %, з циклу 

професійної підготовки – 79,41 %, що відповідає встановленим вимогам до 

акредитації. Розбіжність у середньому балі в межах нормативу. 

Експертною комісією проведено аналіз курсових робіт здобувачів вищої 

освіти освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 

292 Міжнародні економічні відносини за другим (магістерським) рівнем, які 

виконувалися студентами денної форми навчання з навчальних дисциплін 

«Управління міжнародною конкурентоспроможністю» (IX семестр), 

«Управлінська результативність у міжнародному бізнесі» (X семестр), 

«Управління міжнародними інвестиційними проектами» (XI семестр). 

Перевірка експертною комісією якості виконання курсових робіт підтвердили 

відповідність вимогам щодо їх виконання, практичну значущість, достатній 

рівень рецензування та об’єктивність оцінювання (Додаток В). 

Курсові роботи виконані студентами за актуальною тематикою, з 

достатнім рівнем теоретичного розкриття та практичною спрямованістю, з 

дотриманням вимог вищої школи щодо змісту та оформлення курсових робіт. 

При виконанні курсових робіт студенти продемонстрували вміння 

кваліфіковано користуватися законодавчими та нормативними документами, 

науковими джерелами за темою дослідження, інноваційними інформаційними 

та комп’ютерними технологіями, здійснювати аналіз та критично оцінювати їх 

результати, обґрунтовувати власні висновки та пропозиції. 

Комісія констатує, що якість курсових робіт відповідає встановленим 

вимогам стосовно змісту та ступеня підготовки здобувачів вищої освіти 
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освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 

292 Міжнародні економічні відносини за другим (магістерським) рівнем. 

Розбіжність у межах нормативу. 

Комісія перевірила якість звітів з науково-педагогічної навчальної 

практики та виробничої практики здобувачів вищої освіти освітньої програми 

«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні 

відносини за другим (магістерським) рівнем щодо повноти відображення у 

звітах основних програмних питань практики, насиченості звіту інформаційним 

матеріалом, зроблених висновків і пропозицій (Додаток Д).  

Направлення студентів на науково-педагогічну навчальну практику та 

виробничу практику оформлені наказами по Університету, де визначені 

терміни проведення практики, підприємства та установи, на базі яких 

проводиться практика. Аналіз перевірених експертами звітів із практик 

дозволив зробити комісії висновок щодо їх відповідності програмам практик та 

об’єктивності оцінок. Розбіжність в оцінках у межах нормативу. 

Експертна комісія провела комплексну перевірку ступеня фахової 

підготовки здобувачів вищої освіти освітньої програми «Міжнародні 

економічні відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за 

другим (магістерським) рівнем за Комплексними контрольними 

кваліфікаційними завданнями (КККЗ). Результати виконання КККЗ відображені 

в груповій відомості та додатку Е.  

Комісія підтверджує, що результати фактичної відповідності ступеня 

професійної та практичної підготовки студентів відповідають вимогам 

освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти освітньої програми 

«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні 

відносини за другим (магістерським) рівнем і констатує, що абсолютна 

успішність становить 100,0 %, якісна успішність виконаних КККЗ – 88,24 %, 

середній бал – 4,47, що відповідає встановленим вимогам до акредитації. 

З метою перевірки відповідності підготовки фахівців вимогам державної 

атестації комісією проаналізовані дипломні магістерські роботи, які були 

виконані студентами спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини 

освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» ступеня магістра 

випуску 2018 року. 

Експертна комісія ознайомилася з організацією підготовки дипломних 

магістерських робіт і констатує, що вона здійснюється відповідно до графіка 

освітнього процесу. Затвердження тем та закріплення наукових керівників 

оформлено наказом по університету, виконання дипломних магістерських робіт 

систематично контролюється завідувачем випускової кафедри, стан виконання 

робіт розглядається на засіданнях кафедри впродовж навчального року. 

Керівництво дипломними магістерськими роботами студентів здійснюється 

провідними викладачами – докторами, кандидатами наук, професорами і 

доцентами. Для публічного захисту дипломних магістерських робіт наказом по 

університету призначається Екзаменаційна комісія з фаху, голова комісії 

затверджується Укоопспілкою. 

В період роботи експертної комісії проведено попередній захист 
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дипломних магістерських робіт студентів спеціальності 292 Міжнародні 

економічні відносини освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» 

ступеня магістра, так як згідно графіку освітнього процесу захист дипломних 

магістерських робіт призначено на період з 20 грудня 2018 року. 

Комісія підтверджує, що результати попереднього захисту дипломних 

магістерських робіт студентів спеціальності 292 Міжнародні економічні 

відносини освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» ступеня 

магістра випуску 2018 року відповідають встановленим вимогам, абсолютна 

успішність становить 100%, якісна успішність – 88,24 %, середній бал – 4,35 

(Додаток Ж). Аналіз перевірених експертами дипломних магістерських робіт 

дозволяє зробити висновок щодо об’єктивності оцінок. 

Експертна комісія підтверджує відповідність рівня теоретичної, 

професійної та практичної підготовки студентів вимогам підготовки 

здобувачів вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні 

відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за другим 

(магістерським) рівнем. Якісні показники успішності студентів під час 

заліково-екзаменаційних сесій та результати проходження ними 

підсумкової атестації свідчать про достатній рівень підготовки майбутніх 

фахівців.  

 

10. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 

Одним із інноваційних напрямів вдосконалення управління діяльністю 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» є результативне функціонування системи управління 

якістю діяльності у відповідності до вимог міжнародних стандартів ISO серії 

9000.  

З 2011 року розвиток університету здійснюється у відповідності до 

Концепції діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», Місії ПУЕТ та політики у сфері якості,  

Концепції інформатизації діяльності та управління Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

Концепції міжнародної діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», Концепції розвитку 

дистанційного навчання Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», Програми управління якістю 

освітньої діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» на період на 2013-2020 роки, Плану заходів 

розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» на період до 2020 року з урахуванням перспектив 

регіонального ринку праці, Програми розвитку міжнародного співробітництва в 

освітній і наукових сферах Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», Програми інформатизації 
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Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», Стратегічного плану розвитку інтернаціоналізації 

діяльності університету.   

У травні 2018 року в Вищому навчальному закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» аудиторами Органу 

сертифікації «ПРИРОСТ» (член DQS GmbH) проведено ресертифікаційний 

аудит (перехідний зовнішній аудит) системи управління якістю діяльності 

університету на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. 

Університет отримав сертифікати IQNet, DQS і УАЯ (термін дії – 

липень 2021 року). 

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності університету 

характеризуватися єдністю та повнотою. Вона включає п’ять основних 

складових забезпечення якості вищої освіти:  

 процедури формування та реалізації освітніх програм; 

 процедури забезпечення якості викладання; 

 процедури забезпечення якості науково-дослідної роботи; 

 процедури оцінювання результатів навчання; 

 процедури запобігання академічної недоброчесності. 

Метою створення процедур із забезпечення якості вищої освіти є 

забезпечення сприятливих умов для науково-педагогічної діяльності та 

навчання в університеті. 

Процес контролю забезпечення якості освіти в університеті полягає у 

системному та постійному моніторингу дотримання процедур. 

Моніторинг процедур забезпечення якості освіти дозволяє отримувати 

інформацію щодо виконання вимог внутрішніх нормативних документів 

системи управління якістю діяльності, а саме: 

 процедури формування та реалізації освітніх програм – Положення 

про освітню програму, Положення про технології проектного навчання, 

Положення про проектну групу; 

 процедури забезпечення якості викладання – Положення про 

організацію освітнього процесу, Положення про дистанційне навчання, Карта 

процесу «Освітній процес», Положення про робочу навчальну програму 

навчальної дисципліни, Карта процесу «Навчально-методичне забезпечення», 

Карта процесу «Моніторинг якості освітніх послуг», Методика управління 

освітнім процесом студентів, знання, вміння, навички яких не відповідають 

вимогам, Положення про організацію самостійної та індивідуально-

консультативної роботи, Положення  про порядок вибору студентами 

вибіркових навчальних дисциплін навчального плану, Карта процесу 

«Інформаційні ресурси», Карта процесу «Управління персоналом», Методичні 

рекомендації щодо  проведення відкритих навчальних занять та 

взаємовідвідувань навчальних занять науково-педагогічними працівниками 

кафедри; 

 процедури забезпечення якості науково-дослідної роботи – Карта 

процесу «Наукова діяльність», Карта підпроцесу «Науково-дослідна діяльність 
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студентів», Положення про курсову роботу (проект), Положення про дипломну 

роботу (проект), Положення про наукове товариство студентів і аспірантів, 

Положення про конкурс науково-дослідних робіт студентів;   

 процедури оцінювання результатів навчання – Порядок оцінювання 

знань студентів,  Положення про робочу навчальну програму навчальної 

дисципліни, Положення про курсову роботу (проект), Положення про 

дипломну роботу (проект); 

 процедури запобігання академічної не доброчесності – Положення 

«Про запобігання випадків академічного плагіату». 

Експертна комісія констатує, що усвідомлюючи важливість 

впровадження системи управління якістю діяльності закладів вищої 

освіти, спрямованої на забезпечення надання високоякісних освітніх 

послуг і підготовку конкурентоспроможних фахівців, ректорат постійно 

працює над подальшим розвитком удосконалення якості управління 

процесами діяльності в університеті. 

 

11. Міжнародне співробітництво  

Одним із важливих напрямів ефективного розвитку Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» є 

міжнародне співробітництво. Міжнародне співробітництво здійснюється  

відповідно до Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 рр., Концепції 

міжнародної діяльності ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ.  

У 2014-2018 рр. міжнародні зв’язки ПУЕТ набули якісних змін, у 

результаті чого міжнародна діяльність університету була відзначена 

Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних 

наук України. 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» є членом таких престижних міжнародних освітніх та 

наукових організацій: Співдружність університетів Magna Chartа, Європейська 

Академія ритейлу, Міжнародна громадська організація «Рада керівників 

кооперативних навчальних закладів». 

Університет має широку географію контактів у сфері освіти та науки, 

інших форм співробітництва з університетами зарубіжних країн. Протягом 

2014-2018 рр. забезпечено співробітництво за 90 партнерськими угодами з 

вищими навчальними закладами з 30 країн світу, збережено позитивну 

тенденцію, зокрема укладено 49 нових угод про співпрацю. Укладено угоду про 

консорціум по створенню Мережевого університету «Кооперація» між ВНЗ-

парнерами з країн СНД. 

Показником визнання ефективної діяльності університету в сфері 

міжнародної співпраці є активна участь у міжнародних грантових проектах і 

програмах. Протягом звітного періоду університет успішно завершив 

реалізацію 1 із 33 міжнародних проектів, профінансованих ЄС в рамках 

програми Tempus IV в Україні, спрямований на структурне реформування 
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системи вищої освіти в Україні TEMPUS UNIVIA «Розвиток та поліпшення 

адміністрації університету з міжнародних справ». Значимою є участь 

університету у проекті Еразмус+ КА2 за програмою «Здійснення захисту 

інтересів студентів шляхом введення посади омбудсмена», у результаті чого 

ПУЕТ став першим в Україні університетом, у якому обрано та діє 

уповноважений з прав студентів. Даний  проект фінансується Європейським 

союзом та його основним завданням є створення, впровадження та розвиток 

інституту омбудсмена в університетах України, Грузії та Азербайджану з 

метою захисту прав студентів та усунення перешкод для навчального процесу.    

У 2017 р. в університеті розпочалася реалізація міжнародної інноваційної 

освітньої онлайн-програми підготовки магістрів із підприємництва, розробленої 

консорціумом п’яти закладів вищої освіти Європейського Союзу: Advenio 

eAcademy (Мальта), Університет Іоанніни (Греція), Університет Святого 

Стефана (Угорщина), Університет Барі Альдо Моро (Італія), Жилінський 

Університет (Словаччина) та Полтавський університет економіки і торгівлі 

(Україна).  

Новостворена програма, сертифікована Національною комісією 

післядипломної та вищої освіти Мальта (NCFHE), відповідає міжнародним 

освітнім стандартам, підтримана Європейським Союзом у рамках напряму 

Еразмус + КА2: Стратегічні партнерства та буде визнаватися світовою 

освітньою спільнотою. 

З 2016 р. з метою реалізації права викладачів та студентів на академічну 

мобільність та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 579 від 

12/08/2015 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на 

академічну мобільність» університет є активним учасником програми 

Європейського Союзу Еразмус+ КА1: Міжнародна кредитна мобільність. 

Загалом у рамках підтриманих проектів від Європейського союзу 

отримано фінансування для реалізації 91 індивідуального проекту міжнародної 

кредитної мобільності.  

З 2014 року університет є активним учасником грантової Програми 

Європейського Союзу Еразмус+. Протягом звітного періоду проектними 

командами університету було ініційовано утворення 9 транснаціональних 

консорціумів із числа вищих навчальних закладів Європейського Союзу та 

країн Східного партнерства, разом з командами університетів-партнерів 

розроблено 9 грантових заявок з метою отримання фінансування 

Європейського Союзу в рамках програми Еразмус+ КА2.  

Подано 5 заявок на фінансування Європейського Союзу в рамках 

програми Еразмус+ Жан Моне: «Європейське вивчення готельно-ресторанного 

бізнесу»; «Співпраця в галузі науки і освітнього простору між Україною і 

Європейським Союзом в контексті глобальних викликів»; «Європейський 

кооперативний рух: історія, сучасність та уроки для України»; «Європейські 

Студії лінгвістичної освіти»; «Європейський досвід гуманізації та розвитку 

особистості». 

Крім роботи в рамках програми Еразмус+ започатковано співпрацю з 

використанням міжнародної системи PADOR. Створено профіль університету в 
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електронній системі ідентифікації PADOR, створено транснаціональний 

консорціум вищих навчальних закладів та подано заявку для отримання 

фінансування в рамках Молодіжної грантової схеми EU 4 проекту 

«Неформальні інструменти для молоді «Фестиваль стартапів». 

Подано пакети документів на участь у 33 грантових проектах. Подано 

проекти «Місцеві ініціативи, спрямовані на сприяння гендерній рівності у сфері 

праці» для участі у програмі Канадського фонду місцевих ініціатив, відкритої 

Посольством Канади в Україні, «Забезпечення гендерної рівності у сфері праці» 

у рамках Конкурсу ініціатив, спрямованих на сприяння  участі жінок у 

місцевому економічному розвитку у членів АМУ; «Зниження гендерної 

нерівності у соціальній, економічній та політичній сферах життя» та 

«Зменшення гендерних стереотипів, які визначають гендерну роль вдома та на 

роботі» до Фонду народонаселення Організації Об'єднаних Націй (ЮНФПА), 

«Офіс споживчого омбудсмена» у рамках Програми прямої допомоги 

Посольства Австралії в Києві. 

Було подано проект у рамках Програми малих грантів громадської 

дипломатії для підтримки проектів у сфері освіти й культури Посольства США 

в Києві, здійснено реєстрацію і отримано дійсний статус  університету у 

федеральній Системі управління надаванням контрактів.  

Спільно з Відземським університетом прикладних наук (Латвійська 

Республіка) була підготовлена та подана проектна заявка «Активація вразливих 

груп суспільства в сільських і віддалених місцевостях – розширення їх 

можливостей за допомогою соціального інвестування» для отримання гранту на 

регіональне співробітництво від Європейської Економічної Зони та Норвегії, 

для чого університет було зареєстровано в системі EGREG. 

Щорічно університет створює умови для участі студентів у програмах 

стажування та проходження навчально-виробничої практики за кордоном, що 

має позитивну тенденцію до зростання показників за кількістю учасників. Так, 

за період з 2014 по 2018 роки 1069 студентів взяли участь у програмах 

стажування та проходження навчально-виробничої практики за кордоном.  

Університетом здійснювалась реалізація програм «Подвійний диплом», 

що дозволяє студентам одночасно отримати два дипломи: українського 

державного зразка Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) та європейського зразка одного із 

запропонованих ВНЗ за спільними магістерськими програмами.  

Також з робочими візитами для участі у конференціях, семінарах та 

інших заходах в університеті перебували та зустрілися з науково-педагогічними 

працівниками та студентами 122 офіційні особи з 19 країн. 

За період з 2014 по 2018 роки студенти університету брали участь у 

багатьох міжнародних науково-освітніх заходах.  

Зміцненню міжнародних зв’язків з провідними університетами та 

науково-дослідними установами, обміну досвідом та фахівцями сприяли 

проведені міжнародні науково-практичні та науково-методичні конференції. У 

2014-2018 роках проведено 53 міжнародних конференції (кожна за участю 

представників не менше ніж п’яти зарубіжних країн). За результатами 
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конференцій видані матеріали наукових праць. 

З метою просування послуг університету через сервіси мережі Інтернет 

створено Науково-дослідна лабораторія Інтернет-маркетингу, для максимально 

ефективних умов ведення маркетингової діяльності університету з 

використанням Інтернет-технологій; аналіз репрезентативності ресурсів 

університету в мережі Інтернет та її покращення; координація діяльності 

кафедр та структурних підрозділів університету з метою оптимізації його 

маркетингової стратегії в мережі Інтернет.  

Ректорат університету забезпечує міжнародне співробітництво відповідно 

до стратегічних цілей університету, підтримує ініціативи науково-педагогічних 

працівників та студентів щодо участі у міжнародних програмах, науково-

освітніх заходах. 

Експертна комісія констатує, що ректорат університету забезпечує 

міжнародне співробітництво відповідно до стратегічних цілей 

університету. 

 

12. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи щодо їх 

усунення 

Експертна комісія ознайомилась із рекомендаціями, що були зроблені 

експертною комісією у період чергової акредитаційної експертизи зі 

спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем магістра (у період з 17 грудня по 19 грудня 2014 р.).  

Комісія констатує результати перевірки заходів щодо виконання 

рекомендацій: 

1) «Продовжити розробку дистанційних курсів для самостійного 

вивчення навчальних дисциплін та забезпечення індивідуальної роботи 

студентів». 

Заходи: В період з 2013-2017 рр. активізувалась робота з формування 

інформаційного навчально-наукового середовища університету. Станом на 

01.09.2018 р. професорсько-викладацьким складом університету 

використовується понад 600 дистанційних курсів навчальних дисциплін, які 

вивчають студенти денної, заочної та дистанційної форм навчання. Засобами 

сектору розробки електронних засобів навчання у 2016-2017 навчальному році 

відформатовано та впроваджено в освітній процес 76 дистанційних курсів, 

проведено оновлення 84 дистанційних курсів. Впродовж 2014−2017 років 

професорсько-викладацьким складом кафедри міжнародної економіки 

розроблено 18 дистанційних курсів з таких дисциплін: 

 «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» для студентів 

напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємство» ППС 

6.030510і «Товарознавство і комерційна діяльність» (доц. Артеменко І.А.); 

 «Університетська освіта» (російська мова) для студентів напряму 

підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» (доц. Білоброва Т.О.); 

 «Економіка зарубіжних країн» (російська мова) для студентів 

напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» (доц. Білоброва Т.О.); 
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 «Міжнародні організації» (російська мова) для студентів напряму 

підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» (доц. Білоброва Т.О.); 

 «Міжнародні економічні відносини» (російська мова) для студентів 

напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» (доц. Горячов О.В.); 

 «Транснаціональні корпорації» (російська мова) для студентів 

напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» (доц. Дейнека Т.А.); 

 «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (російська мова) 

для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» (доц. 

Артеменко І.А.); 

 «Міжнародні фінанси» (російська мова) для студентів напряму 

підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» (проф. Гончаренко В.В., ст. викл. 

Клименко В.І.); 

 «Міжнародна інвестиційна діяльність» (російська мова) для 

студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», напряму 

підготовки «Менеджмент» ППС 6.030601. «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» (проф. Гончаренко В.В., ст. викл. Клименко В.І.); 

 «Міжнародні економічні відносини» для студентів спеціальності 

073 «Менеджмент», спеціальності 242 «Туризм» (доц. Горячов О.В.); 

 «Міжнародна економіка» для студентів спеціальності 056 

«Міжнародні економічні відносини», напряму підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства», напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 

напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг», напряму підготовки 6.030509 

«Облік і аудит», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», напряму 

підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 

спеціальності 051 «Економіка», спеціальності 073 «Менеджмент», 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», спеціальності 075 «Маркетинг» 

(доц. Пожар А.А.); 

 «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» для студентів 

спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини», напряму підготовки 

6.030503 «Міжнародна економіка», напряму підготовки 6.030510 

«Товарознавство і торговельне підприємництво», напряму підготовки 6.030505 

«Управління персоналом та економіка праці», напряму підготовки 6.030502 

«Економічна кібернетика», напряму підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства», напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг», напряму підготовки 

6.030601 «Менеджмент», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 

спеціальності 073 «Менеджмент», спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» (доц. Артеменко І.А.); 

 «Міжнародна економічна діяльність України» для студентів 

спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини», напряму підготовки 

6.030503 «Міжнародна економіка» (доц. Артеменко І.А.); 

 «Міжнародні стратегії економічного розвитку» для студентів 

спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини ОП «Міжнародні 

економічні відносини» ступеня магістра (доц. Горячов О.В.); 
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 Управління міжнародною конкурентоспроможністю для студентів 

спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини ОП «Міжнародні 

економічні відносини» ступеня магістра (доц. Клименко В.І.); 

 «Глобальна економіка» для студентів спеціальності 051 

«Економіка» ОП «Економічна кібернетика», 051 «Економіка» ОП «Економіка 

підприємства», 051 «Економіка» ОП «Управління персоналом та економіка 

праці», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Оціночна 

діяльність», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і 

кредит», 075 «Маркетинг», 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит» 

ступеня магістра (доц. Артеменко А.В.); 

 «Геополітика та геоекономіка» для студентів спеціальності 

292 Міжнародні економічні відносини ОП «Міжнародні економічні відносини» 

ступеня магістра (доц. Пожар А.А.); 

 Управління міжнародними інвестиційними проектами для 

студентів спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини ОП 

«Міжнародні економічні відносини» ступеня магістра (доц. Базавлук Н.Г.). 

2) «Збільшити кількість дипломних робіт, що виконуються за 

проблематикою, яка пов’язана з процесами європейської інтеграції, зважаючи 

на актуальність процесів набуття Україною асоційованого членства в ЄС». 

Заходи: Було розширено тематику дипломних (дипломних магістерських) 

робіт за проблематикою, яка пов’язана з процесами європейської інтеграції. 

Здійснювалось їх виконання за такими темами:  

 «Діяльність національних підприємств в контексті євроатлантичної 

інтеграції»; 

 «Європейська інтеграційна перспектива України: варіанти 

стратегічних дій»; 

 «Кредитні спілки і кооперативні банки у країнах Європи»; 

 «Розвиток кооперативних банків в країнах ЄС»; 

 «Сучасні тенденції розвитку кредитно-кооперативного сектору 

європейських країн»; 

 «Зовнішня торгівля Україна-ЄС: аналіз стану та перспективи 

розвитку»; 

 «Внутрішні протиріччя і проблеми ЄС на сучасному етапі 

економічного розвитку»; 

 «Розвиток взаємовідносин Україна-ЄС: сучасний стан та 

перспективи». 

Впродовж 2014-2017 років підготовлено та захищено 20 дипломних 

(дипломних магістерських) робіт за проблематикою, яка пов’язана з процесами 

європейської інтеграції. 

3) «Сприяти підготовці та захисту докторських і кандидатських 

дисертацій за профілем кафедри». 

Заходи: Впродовж 2014-2017 рр. були захищені дисертації: 

 Артеменко Анна Вікторівна, на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.02 – Світове господарство і 
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міжнародні економічні відносини на тему «Ціннісно-раціональні мегатренди 

глобального господарства та їх реалізація в інтеграційних процесах (на 

прикладі пострадянських країн)» (науковий керівник – д.е.н., проф. 

Задорожний Г. В.), 2015 р. 

 Базавлук Наталія Григорівна, на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – Економіка та 

управління національним господарством на тему «Конкурентоспроможне 

функціонування національної економіки на основі чинників інтелектуально-

інноваційного розвитку» (науковий керівник – д.е.н., проф. Шкурупій О. В.), 

2015 р. 

 Клименко Віта Іванівна, на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – Економіка та управління 

національним господарством на тему «Формування кредитно-кооперативного 

сектора національної економіки» (науковий керівник – д.е.н., 

проф. Гончаренко В. В.), 2016 р. 

 Флегантова Анна Леонідівна, на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – Економіка та 

управління національним господарством на тему «Державна політика 

формування інноваційно-інвестиційного потенціалу розвитку національної 

економіки» (науковий керівник – д.е.н., проф. Шкурупій О.В.), 2016 р. 

Експертна комісія констатує, що рекомендації комісії попередньої 

перевірки враховано; науково-педагогічні працівники випускової кафедри 

міжнародної економіки забезпечують виконання зазначених рекомендацій.  

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

На підставі проведеної первинної акредитаційної експертизи освітньої 

програми «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 Міжнародні 

економічні відносини за другим (магістерським) рівнем Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 

відповідність освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою магістрів 

Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері 

вищої освіти та Державним вимогам до акредитації спеціальності, експертна 

комісія:  

1. Відзначає, що освітня програма, засоби діагностики якості, 

навчальний план, пояснювальна записка до навчального плану та показники, 

що характеризують забезпечення їх виконання, в цілому відповідають 

встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості освітнього 

процесу.  

2. Вважає, що кадрове, матеріально-технічне, організаційне та 

навчально-методичне, інформаційне забезпечення освітньої програми 

«Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 Міжнародні 

економічні відносини за другим (магістерським) рівнем відповідає Ліцензійним 

умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти 

та Державним вимогам до акредитації спеціальності. 
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3. На підставі експертизи, яка була здійснена в ході передзахисту 

дипломних магістерських робіт констатує високий рівень професійних знань та 

володіння іноземною мовою здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) 

рівнем освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 

292 Міжнародні економічні відносини. 

4. Вважає за необхідне висловити рекомендації керівництву 

Університету, які не входять до складу обов’язкових і не впливають на рішення 

про акредитацію, але дозволять поліпшити якість підготовки фахівців: 

 збільшити кількість захищених докторських і кандидатських 

дисертацій зі спеціальності 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні 

економічні відносини науково-педагогічними працівниками кафедри; 

 збільшити кількість дипломних магістерських робіт, що 

виконуються за матеріалами вітчизняних підприємств-суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, які одночасно є базами виробничої практики; 

 розширити практику захистів дипломних магістерських робіт 

іноземною мовою; 

 збільшити кількість наукових публікацій науково-педагогічними 

працівниками кафедри у фахових періодичних виданнях, які включено до 

міжнародних наукометричних баз SCOPUS та Web of Science. 

Експертна комісія вважає можливим акредитувати освітню 

програму «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 

292 Міжнародні економічні відносини за другим (магістерським) рівнем у 

Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі».  

 

Голова експертної комісії: 

Декан факультету міжнародних економічних 

відносин Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця,  

доктор економічних наук, професор  Т. В. Шталь 

 

Члени комісії: 

Декан факультету міжнародної економіки  

Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара, доктор економічних наук, 

професор         Н. В. Стукало  

 

«З результатами ознайомлений» 

Ректор Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 

доктор історичних наук, професор     О. О. Нестуля 

19 грудня 2018 року 


