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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
щодо акредитації підготовки спеціалістів та магістрів
спеціальності 7(8).03050201 «Економічна кібернетика»
у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут»
Відповідно до Законів України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII,
«Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, постанови Кабінету Міністрів
України від 09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію
вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та
вищих професійних училищах», виконуючи наказ Міністерства освіти і науки
України № 2756-л від 25.10.2015 року, експертна комісія у складі:
Голови комісії – Вітлінського Вальдемара Володимировича, доктора
економічних наук, професора, завідувача кафедри економіко-математичних
методів Київського національного економічного університету;
Членів комісії:
Вовка Володимира Михайловича, доктора економічних наук, професора,
завідувача кафедри економічної кібернетики Львівського національного
університету;
Максишко Наталії Костянтинівни, доктора економічних наук, професора,
завідувача кафедри економічної кібернетики Запорізького національного
університету
в період з 27.04.2015 року по 29.04.2015 року розглянула подану Харківським
технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» акредитаційну
справу та безпосередньо з виїздом на місце провела експертне оцінювання
відповідності освітньої діяльності цього вищого навчального закладу державним
вимогам щодо акредитації спеціальності 7(8).03050201 «Економічна кібернетика»
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр».
Експертизу проведено на підставі вивчення матеріалів самоаналізу вищого
навчального закладу, стану його матеріально-технічної бази, навчальнометодичного забезпечення, викладацького складу та вибіркової перевірки
курсових та дипломних робіт, а також аналізу підсумків виконання комплексних
контрольних робіт із дисциплін гуманітарної та професійної підготовки.
За результатами проведеної експертизи встановлено:
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1. Загальна характеристика навчального закладу і спеціальності
7(8).03050201 «Економічна кібернетика»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
відноситься до групи ВНЗ України державної форми власності, який засновано у
1885 р. Назва його неодноразово змінювалась: у 1885 р. – «Практичний
технологічний інститут»; у 1898 р. – «Харківський технологічний інститут»; у
1929 р. – «Харківський політехнічний інститут»; у 1994 р. – «Харківський
державний політехнічний університет».
Указом Президента України від 11 вересня 2000 р. № 1059/2000
університету надано статус національного з найменуванням Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»). За
високий науковий потенціал, результативність досліджень та відповідність
затвердженим критеріям Постановою Кабінету Міністрів України № 76 від 3
лютого 2010 року університету надано статус самоврядного дослідницького
національного університету.
Діяльність НТУ «ХПІ» відповідає вимогам Закону України «Про освіту»,
Закону України «Про вищу освіту», Положенню «Про організацію навчального
процесу у ВНЗ» і здійснюється відповідно до ліцензії АЕ № 270811, виданої на
підставі рішення ДАК від 27.06.2013 року протокол № 105 (наказ МОН України
від 01.07.2013 року, № 2494л). Відповідно до рішення Державної акредитаційної
комісії від 29.03.2013 року, протокол № 102, наказ МОН України від 05.04.2013
року, № 927л (сертифікат РД-IV № 2158945, дата видачі 12.08.2013 року, термін
дії до 01.07.2023 року) Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут» акредитований за IV рівнем акредитації та має право
підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста
та магістра (у тому числі іноземних громадян).
Юридична адреса:
61002, Харків, вул. Фрунзе-21, тел.: 707-66-01.
Експертами перевірено оригінали, які підтверджують в повному обсязі
наявність у навчальному закладі засновницьких документів, що подані у
акредитаційній справі, та відповідність державним стандартам, в тому числі:
− Статут НТУ «ХПІ»;
− Указ Президента України № 1059/2000 «Про надання деяким
навчальним закладам статусу національного»;
− Довідка про включення НТУ «ХПІ» до Державного реєстру вищих
навчальних закладів України (сертифікат ____ № ___ від______р.).;
− Довідка про включення НТУ «ХПІ» до ЄДРПО України ____ № від
______ р.;
– Концепція забезпечення якості освітньої діяльності НТУ «ХПІ»
(схвалено Вченою радою університету, протокол № __ від ____р., затверджено
наказом по університету від _______р. № ___);
– Концепція діяльності НТУ «ХПІ» з надання освітньої послуги з
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підготовки фахівців з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за
напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» (Протокол засідання
Вченої ради НТУ «ХПІ» №__ від _____ р.);
– Положення про критерії та систему оцінювання знань та вмінь і про
рейтинг студентів НТУ «ХПІ» (Протокол засідання Вченої ради НТУ «ХПІ» №3
від 02.03.2012 р.);
− Ліцензія Міністерства освіти і науки України, видана 08.11.2013 серія
АЕ № 270811від 2013 р.;
− Сертифікат про акредитацію – серія РД-IV №2158945від 12.08.2013, за
яким Національний технічний університет «ХПІ» визнано акредитованим за
статусом вищого навчального закладу освіти IV рівня.
НТУ «ХПІ» має офіційний сайт (http://www.kpi.kharkov.ua/ua/), на якому
розміщено всі офіційні документи щодо його діяльності.
На протязі останніх п'ятнадцяти років керівництво Національним технічним
університетом «Харківський політехнічний інститут» здійснював Товажнянський
Леонід Леонідович – член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук,
професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник вищої
школи Української РСР, Лауреат Державної премії України в галузі науки і
техніки, Почесний академік АПН України, нагороджений орденом «Знак
Пошани», кавалер ордена «Князя Ярослава Мудрого» IV і V ступенів. У зв'язку із
закінченням строку дії контракту до укладення нового контракту з обраним
претендентом керівництво Національним технічним університетом «Харківський
політехнічний інститут» з 19.01.2015 року здійснює Марченко Андрій Петрович,
доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
Університет готує фахівців за 101 напрямами та спеціальностями ОКР
«бакалавр», «спеціаліст» і «магістр». Контингент студентів за денною формою
навчання у 2014/2015 н.р. становить 11930. Конкретні показники діяльності ВНЗ
приводяться у табл. 1.
Таблиця 1. Загальні показники розвитку Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
Станом на 01.10.2014 рік
№
з/п
1
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Показник

Значення показника

2
Рівень акредитації ВНЗ
Кількість ліцензованих спеціальностей
Кількість спеціальностей, акредитованих за:
- 2 рівнем
- 3 рівнем
- 4 рівнем
Контингент студентів на всіх курсах навчання
• на денній формі навчання;
• на інших формах навчання (заочна)
Кількість факультетів (відділень)
Кількість кафедр (предметних комісій)
Кількість співробітників (всього)
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IV
101
42
96
89
11930
4122
21
95
4581
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8.

9.
10.
11.
12.

• в т.ч. педагогічних
Серед них:
- докторів наук, професорів, осіб/%
- кандидатів наук, доцентів, осіб/%
Загальна / навчальна площа будівель, кв. м.
Загальний обсяг державного фінансування (тис. грн.)
Кількість посадкових місць в читальних залах
Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів
- у тому числі з виходом в Інтернет

1785
194(10,86%)
919(51,48%)
357763,8/193618
275425,0
697
5910
5588

До складу університету входить 95 кафедр, з яких 65 випускаючих. За
останні 5 років відкрита підготовка фахівців з 10 нових напрямів підготовки та
спеціальностей. Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад
у кількості 1785 осіб, з них 194 доктори і 919 кандидатів наук.
В НТУ «ХПІ» плідно працюють визнані в світі 40 наукових шкіл. За останні
4 роки вчені удостоєні двох державних премій України в галузі науки і техніки;
отримано 6 премій Президента України та 5 премій Кабінету Міністрів України
для молодих вчених, 1 премія НАН України. Фахове видання «Вісник НТУ «ХПІ»
входить до міжнародної бази даних «Ulrich’sPeriodicalDirectory». В 2013 році
університет увійшов до світового рейтингу QS worldUniversity Rankings-2013.
Спільною Постановою Міносвіти і НАН України на базі НТУ «ХПІ»
створено Північно-Східний регіональний центр науково-комп’ютерної мережі
України (URAN). Це забезпечує плідну діяльність потужної інформаційної
системи університету, до складу якої входить найкрупніший серед вузів країни
потужний вузол системи «Інтернет», на базі якого створено міську науковоосвітню об’єднуючу мережу 20 установ освіти та науки м. Харкова.
Університет має зв’язки з 138 закордонними партнерами із 38 країн світу.
Діє 128 прямих договорів з закордонними вищими навчальними закладами та
організаціями.
Підготовка фахівців за спеціальністю «Економічна кібернетика» ведеться у
НТУ «ХПІ» з 1997 р. Станом на 01.10.2014 р. на спеціальності 7(8).03050201
«Економічна кібернетика» в НТУ «ХПІ» навчається 89 студентів за денною та
заочною формами навчання.
Навчальний процес у НТУ «ХПІ» за спеціальністю 7(8).03050201
«Економічна кібернетика» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
здійснюють 4 кафедри, за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» – 5 кафедр.
Випусковою за спеціальністю 7(8).03050201 «Економічна кібернетика» є кафедра
економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, яка була створена в 1997 р.
і працює зараз в складі факультету економічної інформатики та менеджменту.
Проф. Кузьминчук Н.В. є автором 167 публікацій, з них 13 монографій, 67
публікацій у наукових фахових виданнях України, що входять до міжнародних
наукометричних баз даних, 2 підручників (з грифом МОН України), 8 навчальних
посібників (з яких 6 з грифом МОН України), 19 видань навчально-методичного
характеру. Проф. Кузьминчук Н.В. була стипендіатом у галузі науки імені М. І.
Туган-Барановського (з економіки) (диплом за значні досягнення в галузі науки
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Харківської обласної державної адміністрації, 2012р.). У 2015 р. отримала подяку
Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації за високі науковопедагогічні досягнення, особистий внесок у розбудову науково-технічного
потенціалу Харківщини. У період 2013-2014 рр. вона пройшла стажування на
кафедрі економічної кібернетики Харківського національного економічного
університету ім. Семена Кузнеця з терміном стажування 6 місяців (Наказ № 1998ІІ від 25.09.2013 р.).
Вагома складова наукової діяльності проф. Кузьминчук Н. В. присвячена
розробці економіко-математичного інструментарію оцінки обсягів тіньової
економічної діяльності і моделювання поведінки платників податків з урахуванням
економічних та психологічних факторів їх мотивації. Використання запропонованого
інструментарію дозволяє підвищувати точність прогнозування надходжень податків
та зборів у бюджет, забезпечувати ефективність планування бюджетних видатків.
Дослідження, які були проведені проф. Кузьминчук Н. В. у цьому напрямку тісно
пов'язані з низкою науково-дослідних робіт, у яких вона приймала участь як
виконавець: «Моделювання процесів відтворення соціально-економічного потенціалу
промисловості регіону» (НТУ «ХПІ», 2010-2012 рр., ДР № 0110U001254)),
«Моделювання поведінки платників податків з урахуванням економічних та
соціально-психологічних факторів їх мотивації» (Харківський інститут банківської
справи УБС НБУ, 2011-2013 рр., ДР № 0111U010203), «Фінансово-економічний
механізм регулювання розвитку промислового виробництва» (Інститут економіки
промисловості НАНУ 2009-2010 рр., ДР № 0107U009796), «Інтелектуальна
автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного
процесу на базі вітчизняної суперЕОМ» (Інститут економіки промисловості НАНУ,
2009-2010 рр., ДР № 0207U008803; ДР № 0108U008495; ДР № 0109U005865) та інші.
Результати досліджень з розробки зазначеного економіко-математичного
інструментарію знайшли відображення у 6 наукових фахових виданнях України, що
входять до міжнародних наукометричних баз даних, а також у 5 монографіях,
зокрема таких:
1. Кузьминчук, Н. В. Забезпечення фінансово-бюджетного регулювання
розвитку регіонів: підходи, методи, напрямки реалізації [Текст]: [монографія] /
Наталія Валеріївна Кузьминчук. — Львів: Інститут регіональних досліджень НАН
України, 2012. — 624 с.
2. Кузьминчук, Н. В. Теневая экономика: проблемы интерпретации,
измерения и прогнозирования [Текст] / Дослідження та оптимізація економічних
процесів: кол. монографія / За ред. О. В. Манойленко. – Х.: ТОВ «Щедра садиба
плюс», 2013. – С. 340-355.
3. Кузьминчук, Н. В. Моделирование реакции налогоплательщиков на
введение налоговых льгот [Текст] / Кузьминчук Н. В., Зима О. Г. // Налоговые
льготы. Теория и практика применения: монография для магистрантов,
обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» / [И. А. Майбуров
и др.]; под. ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. —
С. 303-312. (Серия «Magister»).
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Висновок. Експертна комісія ознайомилася з документами, що
визначають правові основи діяльності НТУ «ХПІ», основними показниками
діяльності НТУ «ХПІ» та констатує: основні засновницькі документи НТУ
«ХПІ», на підставі яких університет здійснює освітню діяльність,
представлені у повному обсязі. Аналіз документів свідчить про те, що НТУ
«ХПІ» відповідає вимогам щодо акредитації.
2. Формування контингенту студентів
В своїй профорієнтаційній роботі кафедра економічної кібернетики та
маркетингового менеджменту керується Умовами прийому до вищих навчальних
закладів України, затвердженими наказом МОН України №1172 від 15.10.2014 р.,
Правилами прийому до НТУ «ХПІ», затвердженими в установленому порядку.
Прийом студентів здійснюється у відповідності до плану, що встановлюється
Міністерством освіти і науки України.
Показники формування контингенту студентів за спеціальністю
7(8).03050201 «Економічна кібернетика» у НТУ «ХПІ» наведено у табл. 2, 3.
Як видно з аналізу показників, кількість заяв на одне місце має тенденцію
до збільшення. Це дозволяє сформувати контингент спеціалістів та магістрів, які
мають високий рівень фахової підготовки. Згідно з наведеними даними, за період
з 2012 р. по 2014 р. було прийнято на навчання 35 студентів магістратури, з них
32 – за держзамовленням, 14 студентів за кваліфікаційним рівнем спеціаліст, з них
8 – за держзамовленням.
Контингент студентів на освітньо-кваліфікаційних рівнях «магістр» і
«спеціаліст» формується в основному за рахунок випускників кафедри, які
отримали диплом бакалавра. В той же час, для залучення випускників інших
університетів постійно відбувається розміщення й оновлення відомостей про
кафедру економічної кібернетики та маркетингового менеджменту і спеціальність
7(8).03050201 «Економічна кібернетика» на сайті кафедри (http://eim.kh.ua/ekmm/)
і у рекламних буклетах.
Динаміка змін контингенту студентів наведена в табл. 4, 5. З неї можна
бачити, що відрахування студентів на старших курсах практично відсутнє, що
свідчить про високий рівень освіти, отриманої ними раніше, та інтерес студентів
до навчання.
Таблиця 2. Показники формування контингенту студентів спеціальності
7.03050201 «Економічна кібернетика» НТУ «ХПІ»
№
1
1.
2.

Показник
2
Ліцензований обсяг підготовки (очна/заочна форми)
Прийнято на навчання, всього осіб
•
денна форма
в т.ч. за держзамовленням
•
заочна форма
в т.ч. за держзамовленням
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2012 рік
3
90/150

Роки
2013 рік
4
90/150

2014 рік
5
75/150

5
2
11
-

5
3
17
-

4
3
35
-
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3.

4.

5.

•
нагороджених медалями, або тих, що отримали диплом з
відзнакою
•
таких, що пройшли довгострокову профпідготовку і
профорієнтацію
•
зарахованих на пільгових умовах, з якими укладені договори на
підготовку
Подано заяв за формами навчання:
•
денна;
•
інші форми навчання (заочна)
Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення:
•
денна;
•
інші форми навчання (заочна)
Кількість випускників ВНЗ I-II ступенів акредитації, прийнятих на
скорочений термін навчання на:
•
денна;
•
інші форми навчання (вказати за якою формою)

Таблиця 3. Показники формування
«Економічна кібернетика» НТУ «ХПІ»
№
1
1.
2.

3.

4.

5.

контингенту

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
13

16
18

21
36

8
-

5,3
-

7
-

-

-

-

студентів

Показник
2
Ліцензований обсяг підготовки (очна/заочна форми)
Прийнято на навчання, всього осіб
•
денна форма
в т.ч. за держзамовленням
•
заочна форма
в т.ч. за держзамовленням
•
нагороджених медалями, або тих, що отримали диплом з
відзнакою
•
таких, що пройшли довгострокову профпідготовку і
профорієнтацію
•
зарахованих на пільгових умовах, з якими укладені договори на
підготовку
Подано заяв за формами навчання:
•
денна;
•
інші форми навчання (заочна)
Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення:
•
денна;
•
інші форми навчання (заочна)
Кількість випускників ВНЗ I-II ступенів акредитації, прийнятих на
скорочений термін навчання на:
•
денна;
•
інші форми навчання (вказати за якою формою)

8.03050201

2012 рік
3
30/30

Роки
2013 рік
4
30/30

2014 рік
5
45/30

13
12
-

11
10
-

11
10
7
-

7

7

4

-

-

-

-

-

-

15
-

14
-

19
9

1,25
-

1,4
-

1,9
-

-

-

-

Кафедрою підтримуються наукові та ділові стосунки з багатьма
підприємствами, державними організаціями та установами з метою укладення
угод про проходження практики та працевлаштування випускників. Важливим
заходом із залучення та відбору творчо обдарованої молоді є студентські наукові
конференції, які проводяться щорічно кафедрою.
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Таблиця 4. Динаміка змін контингенту студентів за спеціальністю 7.03050201
«Економічна кібернетика» НТУ «ХПІ»
№
з/п

2012 рік

2013 рік

2014 рік

курси

курси

курси

Назва показника
курс

1. Кількість студентів на спеціальності
(осіб):
- денна форма навчання
- заочна форма навчання
2. Всього студентів у НТУ «ХПІ» на 1.10.
відповідного року
- денна форма навчання
- заочна форма навчання
3. Кількість відрахованих студентів
(всього):
у тому числі:
- за невиконання навчального плану
- за грубі порушення дисципліни
- у зв'язку з переведенням до ін. ВНЗ
- інші причини
4. Кількість студентів, зарахованих на
продовження навчання на старші курси
у тому числі:
- переведених з інших ВНЗ
- поновлених на навчання

5

6

5

6

5

6

5
11

7
13

5
17

5
11

4
35

5
17

1333
708

1524
1359

1299
599

1061
668

1185
689

1036
568

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблиця 5. Динаміка змін контингенту студентів за спеціальністю 8.03050201
«Економічна кібернетика» НТУ «ХПІ»
№
з/п

2012 рік

2013 рік

2014 рік

курси

курси

курси

Назва показника
курс

1. Кількість студентів на спеціальності
(осіб):
- денна форма навчання
- заочна форма навчання
2. Всього студентів у НТУ «ХПІ» на 1.10.
відповідного року
- денна форма навчання
- заочна форма навчання
3. Кількість відрахованих студентів
(всього):
у тому числі:
- за невиконання навчального плану
- за грубі порушення дисципліни
- у зв'язку з переведенням до ін. ВНЗ
- інші причини
4. Кількість студентів, зарахованих на
продовження навчання на старші курси
у тому числі:
- переведених з інших ВНЗ
- поновлених на навчання

5

6

5

6

5

6

13
-

10
-

11
-

13
-

11
7

10
-

868
168

603
134

838
232

764
158

892
215

734
215

-

-

1

-

-

-

-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту втілює
комплекс заходів з працевлаштування, які дають змогу ще під час навчання
визначитися студентові з місцем подальшої роботи. Для забезпечення підготовки
фахівців у відповідності до вимог виробництва кафедра активно підтримує
контакти з профільними підприємствами, відслідковує їх потреби, застосовує
зворотні зв'язки з випускниками. Щорічно запрошуються представники
підприємств для проведення відкритих презентацій у ході зустрічей зі студентами
старших курсів та викладачами.
Кафедра також тісно співпрацює з університетським підрозділом «Центр
кар’єри», метою якого є сприяння активному вибору та пошуку роботи
студентами. Центр допомагає студентам визначитись, яка робота найбільш
відповідає їх здібностям, розшукати інформацію про потенційних роботодавців та
презентувати себе роботодавцеві. Щороку Центр кар’єри запрошує студентів і
роботодавців на Ярмарок робочих місць – захід, де роботодавці мають нагоду
зустріти студентів різних курсів та спеціальностей та запропонувати їм вакансії,
місце для практики або поширити інформацію про своє підприємство.
Зазначені заходи забезпечують на протязі останніх 10 років
працевлаштування практично 100% студентів-бюджетників і абсолютної
більшості студентів-контрактників. Це має підтвердження у представлених
тристоронніх договорах про працевлаштування випускників.
Головними місцями проведення практики і працевлаштування є міжнародна
компанія SUN In Bev Ukraine, і ВАТ «1С-Теллур». Кожного року на цих
підприємствах здійснюється конкурсний відбір, практика-стажування і проходить
працевлаштування 50-70% студентів. На кафедрі маються Договори про
довгострокове співробітництво в сферах підготовки фахівців і проведення
науково-дослідної діяльності з підприємствами ВАТ «1С-Теллур», ТОВ
«Економічна кібернетика», банками ПАТ «НАДРА», АТ «ОТП Банк».
Висновок. Експертна комісія відзначає, що в університеті впродовж
багатьох років склалася цілеспрямована система по формуванню
контингенту студентів; профорієнтаційна робота здійснюється у
відповідності до чинних нормативних вимог, її форми і методи в цілому
забезпечують якісний відбір студентів для навчання за спеціальністю
7(8).03050201 «Економічна кібернетика».
3. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Навчальний процес у ВНЗ за спеціальністю 7(8).03050201 «Економічна
кібернетика» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюють 4
кафедри, за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» – 5 кафедр, загальна
характеристика кадрового складу яких наведено у табл. 6,7.
Для підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03050201 «Економічна
кібернетика» залучено 10 провідних фахівців, серед них – 6 докторів наук, професорів
(60,0%), 4 кандидата наук, доцента (40,0%). Вчені ступені або звання мають 10
викладачів, або 100 % науково-педагогічного персоналу. Для викладання навчальних
Голова експертної комісії
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дисциплін спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» освітньокваліфікаційного рівня магістр залучено 11 провідних фахівців, з них докторів наук,
професорів – 7 (63,6%); кандидатів наук, доцентів – 4 (36,4%). Вчені ступені або
звання мають 11 викладачів, або 100 % науково-педагогічного персоналу. Особові
справи та трудові книжки науково-педагогічних працівників, що працюють на
постійний основі і забезпечують підготовку бакалаврів з економічної кібернетики,
знаходяться у відділі кадрів.
Таблиця 6. Склад кафедр і характеристика професорсько-викладацького складу,
що працюють на спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика», яка
акредитується

№
з/п

1.

2.

3

4

Назва
кафедри
(предметної
комісії)

Економічної
кібернетики та
маркетингового
менеджменту
Охорони праці та
навколишнього
середовища
Комп’ютерного
моніторингу і
логістики
Кафедра організації
виробництва та
управління
персоналом
Разом

Професорськовикладацький
склад,
осіб
%

Разом,
осіб
%

3 них працюють
На постійній основі
Сумісники
У тому числі
У тому числі
Док
Док
Без науКанд.
Канд.
тори
тори
кових
наук,
наук,
наук,
наук,
Разом,
ступенів
доцендоцен
осіб
профепрофеі вчених
ти,
ти,
%
сори,
сори,
звань,
осіб
осіб
осіб
осіб
%
%
осіб %
%
%

7/100

7/100

3/42,8

4/57,2

-

-

-

-

1/100

1/100

1/100

-

-

-

-

-

1/100

1/100

1/100

-

-

-

-

-

1/100

1/100

1/100

-

-

-

-

-

10/100%

10/100%

6/60,0%

4/40,0%

Таблиця 7. Склад кафедр і характеристика професорсько-викладацького складу,
що працюють на спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика», яка
акредитується

№
з/п

Назва
кафедри
(предметної
комісії)

Професорськовикладацький
склад,
осіб
%

1.

Економічної
кібернетики та
маркетингового

7/100

Разом,
осіб
%

7/100
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3 них працюють
На постійній основі
Сумісники
У тому числі
У тому числі
Док
Док
Без науКанд.
Канд.
тори
тори
кових
наук,
наук,
наук,
наук,
Разом,
ступенів
доцендоцен
осіб
профепрофеі вчених
ти,
ти,
%
сори,
сори,
звань,
осіб
осіб
осіб
осіб
%
%
осіб %
%
%
4/57,1

3/42,9

-
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2.

3
4
5

менеджменту
Охорони праці та
навколишнього
середовища
Комп’ютерного
моніторингу і
логістики
Загальної
економічної теорії
Міжкультурної
комунікації та
іноземної мови
Разом

1/100

1/100

1/100

-

-

-

-

-

1/100

1/100

1/100

-

-

-

-

-

1/100

1/100

-

1/100

-

-

-

-

1/100

1/100

1/100

-

-

-

-

-

11/100%

11/100%

7/63,6%

4/36,4%

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують
навчальний процес зі спеціальності 7(8).03050201 «Економічна кібернетика» та
якісний склад випускової кафедри економічної кібернетики та маркетингового
менеджменту наведено в Додатках А-В.
Викладачі, що забезпечують навчальний процес, мають значний досвід
педагогічної і науково-дослідної роботи та забезпечують всі вимоги викладання
дисциплін, передбачених концепцією освітньої діяльності і освітньо-професійною
програмою підготовки фахівців за спеціальністю 7(8).03050201 «Економічна
кібернетика».
У складі науково-педагогічного персоналу випускової кафедри, який
здійснює підготовку спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Економічна
кібернетика»: 4 професори (з них 3 доктори економічних наук, 1 доктор технічних
наук), 3 кандидата економічних наук, доцентів; 2 кандидата технічних наук,
доцентів. Осіб, зайнятих на постійній основі – 100%.
Всі викладачі за своїм рівнем підготовки відповідають займаним посадам,
мають вищу економічну або технічну освіту, достатньо високий професійний
рівень для читання лекцій, підготовки навчальних посібників та іншої методичної
літератури. Всі викладачі розробляють методичні вказівки та рекомендації,
навчальну документацію та посібники, необхідні для проведення навчальних
занять.
Викладачі пройшли підвищення кваліфікації у період останніх п'яти років за
різними формами, метою якого є вивчення наукових та практичних досягнень у
галузі прикладної економіки, управління підприємствами, які функціонують в
умовах нестаціонарного зовнішнього середовища.
За останні три роки на кафедрі економічної кібернетики та маркетингового
менеджменту було захищено дві докторські (Д.В. Райко, Н.В. Кузьминчук) та
одна кандидатська дисертація (О.О. Антонець). Крім цього, у цей час були також
захищені докторська дисертація доцента кафедри комп’ютерного моніторингу і
логістики О.М. Пігнастого (науковий консультант - професор кафедри
економічної кібернетики та маркетингового менеджменту В.Я. Заруба) і
кандидатська дисертація Андрєєвої Є.Л. (науковий керівник - професор кафедри
економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Н.В. Кузьминчук).
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На кафедрі економічної кібернетики та маркетингового менеджменту за
рахунок видатків державного бюджету виконувались 2 фундаментальних
дослідження у рамках проектів наукових досліджень і розробок МОН України
(«Розробка математичних моделей та методів вирішення задач управління
виробництвом в умовах невизначеності», 2006-2008рр., ДР № 0106U005166;
«Моделювання процесів відтворення соціально-економічного потенціалу
промисловості регіону», 2010-2012рр., ДР № 0110U001254), а також науководослідна робота «Оцінювання конкурентоспроможності інтегрованих структур
бізнесу», 2010-2011рр., ДР № 0107U006353 (план Науково-дослідного центру
індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків).
У цей же час проводилися дослідження у рамках господарських договірних
робіт:
1. «Методологічне і методичне забезпечення стратегічного управління
маркетинговою діяльністю машинобудівного комплексу Харківського регіону»
(замовник – ЗАТ «Серп і Молот», м. Харків, ДР № 0109U005060, 2008–2010 рр.);
2. «Оперативне
управління
виробничо-фінансовою
діяльністю
підприємства» (замовник - ТОВ НВП «Електродинаміка», м. Харків,
ДР№0110U008127, 1.09.10 – 30.04.11);
3. «Моделі
прийняття
рішень
з
управління
потенціалом
електропостачального підприємства» (замовник – ТОВ НТЦ «Енергетичні
технології», ДР№011U006852, 1.11.10 – 1.11.12).
У період З 2013 по 2014 роки на кафедрі виконувались дві господарські
договірні НДР для ПАТ «Кримський содовий завод», м. Красноперекопськ
(«Розробка рекомендацій щодо удосконалення використання теплоти в цеху
кальцинації», «Розробка рекомендацій щодо удосконалення технологічної схеми
виробництва виварочної солі»). Оптимізація техніко-економічних параметрів
технологічних процесів завдяки запропонованим заходам дозволила підвищити
економічну ефективність виробничої діяльності вищезазначеного підприємства до
двох відсотків на рік.
Результати наукової роботи викладачів, аспірантів і докторантів кафедри
впроваджені в практичну діяльність відділів соціально-економічного розвитку та
комп’ютерного забезпечення Головного управління економіки та статистики
Харківської обласної державної адміністрації, Головного управління статистики у
Львівській області; відділу регіонального розвитку Національного інституту
стратегічних досліджень (м. Київ) та на 6 промислових підприємствах м. Харкова та
Харківської області (ВАТ «Турбоатом», ВАТ «ФЕД», ДНВП «Об’єднання Комунар»,
ВАТ «Електромашина», ВАТ «Серп і Молот», «Ізюмський казенний
приладобудівний завод»).
Кафедра активно працює над створенням серії підручників, навчальних
посібників та монографій. Зокрема, за 2009–2014 рр. опубліковано 18 монографій, 3
підручника з грифом МОН України, 12 навчальних посібників. Співробітниками
кафедри зроблено 94 доповіді на міжнародних науково-практичних конференціях та
опубліковано 138 статей в фахових виданнях, в тому числі 3 закордонні публікації у
Голова експертної комісії

В.В. Вітлінський

13

журналах, та 6 статей, які входять до міжнародних наукометричних баз даних.
Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту була
провідною в НТУ «ХПІ» при виконанні проекту TEMPUS «INNOLAB» (Грант
530429-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPHES, термін дії 15.10.2012 – 15.03.2015,
обсяг фінансування – 110 тис. євро), спрямованому на створення інноваційних
лабораторій і використання відкритих інноваційних платформ та активних
досліджень у навчанні підприємництву для поліпшення інноваційних можливостей
університетів в постсоціалістичних країнах. Консорціум учасників включав 10
учасників, зокрема Бредфордський Університет, Великобританія (координатор
проекту); Університет Аристотеля в м. Салоніки, Греція; Талліннський
технологічний університет, Естонія; Ужгородський національний університет;
Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут» та інші.
Результати досліджень за проектом впроваджено у три дисципліни
спеціальності «Економічна кібернетика». Спільно з міжнародними партнерами
викладачами кафедри підготовлено навчальний посібник «Інноваційне
підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема» під ред. Ю.М. Бажала. 5
викладачів кафедри отримали можливість ознайомитися з регіональними
платформами розвитку інноваційної активності, що були представлені
університетами-партнерами, брали участь в організації міжнародної он-лайн гри
«Ideas Market».
Впродовж 2010–2014 рр. кафедра здійснювала проведення тематичних секцій з
економічної кібернетики у міжнародних науково-практичних конференціях;
«Інформаційні технології: наука, техніка, технологія освіта, здоров’я - MicroCAD)»,
«Дослідження та оптимізація економічних процесів - Оптимум)», «Актуальні
проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів»; Іnternet
– конференціях молодих вчених, магістрів НТУ «ХПІ». Співорганізаторами
зазначених міжнародних конференцій виступають Мішкольцький университет
(Угорщина), Магдебургський університет (Німеччина), Петрошанський університет
(Румунія), Познанська політехника (Польша), Софійський університет (Болгарія).
На кафедрі економічної кібернетики та маркетингового менеджменту під
керівництвом провідних викладачів працює студентський науковий гурток в рамках
студентського наукового товариства факультету економічної інформатики та
менеджменту. Студенти беруть активну участь у міжнародних науково-практичних
конференціях, Інтернет-конференціях, вебсемінарах, наукових семінарах.
За період 2012–2014 рр. під керівництвом викладачів кафедри студентами
спеціальності «Економічна кібернетика» було опубліковано у збірнику «Вісник НТУ
«ХПІ» (видавництво НТУ «ХПІ») 7 наукових статей, підготовлено 6 доповідей на
науково-практичних конференціях з публікацією тез, 4 наукові роботи отримали
нагороди у всеукраїнських та регіональних конкурсах студентських наукових робіт, I
місце на Всеукраїнському студентському науковому конкурсі PR-проектів «Золотий
компас», команда студентів у складі трьох осіб посіла ІІІ місце на Національних
змаганнях «EnactusUkraine».
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Магістри кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту у
співавторстві з провідними викладачами публікують свої тези, статті в фаховому
виданні НТУ «ХПІ» – Вісник Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут» та працях науково-практичних Університетських
студентських конференцій магістрантів НТУ «ХПІ» (2009-2015 рр.), Internet –
конференцій молодих вчених «Актуальні проблеми розвитку економіки України в
контексті глобалізаційних процесів» (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 рр.),
«Інформаційні технології: наука, техніка, технологія освіта, здоров’я - MicroCAD»
(2009-2015 рр.),, «Дослідження та оптимізація економічних процесів» – Оптимум»
(2008, 2010, 2012, 2014 рр.).
Магістри кафедри беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук: (2009/ 2010 рік,
м.Донецьк - диплом 2 ступеню Сердюк О.В., керівник - доц. Райко Д.В.;
2010/2011рік, м. Одеса – диплом 3 ступеню Горбач О.М., керівник - проф.. Раскін
Л.Г.; 2012/2013 рік, м. Полтава - диплом 3 ступеню Підгайко А.О., керівник - проф.
Райко Д.В.). Магістри кафедри займають переможні місця також на Харківському
регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та
гуманітарних наук: 2009/ 2010 рік - диплом 3 ступеню Сердюк О.В. з роботою
«Оцінка конкурентоспроможності підприємства» керівник - доц.. Райко Д.В.;
2011/2012 рік – диплом 2 ступеню Зайцев Д.Ю з роботою «Розробка математичної
моделі оптимізації управління запасами на підприємстві», керівник - доц.. Мельников
О.С.; 2013/2014 рік диплом 1 ступеню Зайцев Д.Ю. з роботою «Оптимізація
портфелю цінних паперів на прикладі банку», керівник - доц.. Мельников О.С.
Студенти кафедри приймали участь і займали призові місця у Національних
студентських чемпіонатах з управління бізнесом «Business Battle» (2010, 2011),
Всеукраїнському студентському науковому конкурсі PR-проектів «Золотий компас»
(2009, 2014), студентських чемпіонатах щодо розв'язання бізнес-кейсів «Case Champ»
(2009, 2010); Всеукраїнському студентському чемпіонаті зі стратегічного
менеджменту Global Management Challenge Junior(2009, 2010) та інших заходах,
спрямованих на розвиток професійних компетенцій.
В рамках міжнародного співробітництва здійснювалися навчальні візити
студентів у кількості 8 осіб до Талліннського технологічного університету (Естонія),
Університету Бредфорда (Великобританія). Студенти кафедри брали участь у eventзаході «Garage», присвяченому розробці інноваційних стратегій та вивченню методів
пошуку інноваційних ідей. Команда кафедри у складі 22 осіб брала участь у
міжнародній он-лайн грі «Ideas Market».
Висновок. Кадровий склад кафедри економічної кібернетики та
маркетингового менеджменту й інших кафедр, що забезпечують
викладання дисциплін відповідно до навчального плану, відповідає
державним акредитаційним вимогам по здійсненню освітньої діяльності з
підготовки спеціалістів, зі спеціальності 7(8).03050201 «Економічна
кібернетика» у НТУ «ХПІ».
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4. Зміст підготовки фахівців
Підготовка спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7(8).03050201
«Економічна кібернетика» проводиться згідно вимог освітньо-кваліфікаційної
характеристики (ОКХ), що була розроблена робочою групою Міністерства освіти
і науки України в 2004 році і затверджена в якості складової галузевих стандартів
вищої освіти України з напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»
(наказ Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2004 р. № 304 «Про
затвердження галузевих стандартів вищої освіти України з напряму підготовки
0501 «Економіка і підприємництво»), а також на освітньо-професійній програмі
підготовки спеціалістів з напряму 0501 «Економіка і підприємництво» (наказ
Міністерства освіти і науки України № 330 від 06.06.2002 р., наказ Міністерства
освіти і науки України № 895 від 04.07.2013 р.).
В НТУ «ХПІ» на основі складових галузевих стандартів розроблені
варіативні частини освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньопрофесійної програми підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю
7(8).03050201 «Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка та
підприємництво». ОКХ визначає напрями професійного використання фахівців,
посади, які вони можуть обіймати, виробничі функції, що виконуються на цих
посадах. Відповідно до виробничих функцій сформовано систему знань і умінь,
необхідних для виконання цих функцій. Освітньо-кваліфікаційні характеристики
(ОКХ) спеціаліста та магістра розроблено на основі Державного стандарту і
відповідно призначенню містять усі необхідні структурні розділи.
Освітньо-професійна програма визначає перелік навчальних дисциплін, що
вивчаються, вимоги до знань та умінь випускників. Розроблені в НТУ «ХПІ»
засоби діагностики якості вищої освіти встановлюють вимоги до змісту та форми
кваліфікаційних випробувань, метою яких є визначення рівня теоретичної та
практичної підготовки випускника рівня «спеціаліст» та «магістр» для наступної
професійної діяльності, передбаченої освітньо-кваліфікаційною характеристикою
за спеціальністю 7(8).03050201 «Економічна кібернетика» галузі знань 0305
«Економіка та підприємництво», що означає виявлення, вимірювання та
оцінювання знань, умінь та навичок.
Експертна комісія зазначає відповідність навчального плану, ОКХ, ОПП
заявленому освітньо-кваліфікаційному рівню «спеціаліст» та «магістр» за
спеціальністю 7(8).03050201 «Економічна кібернетика».
Навчальні плани спеціалістів та магістрів за спеціальністю 7(8).03050201
«Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»
розроблено за типовою формою у відповідності з чинною освітньо-професійною
програмою, затверджено ректором НТУ «ХПІ». Нормативна і вибіркова частини
навчального плану за складом дисциплін, їх обсягом і формами контролю
відповідають вимогам галузевих стандартів і вимогам щодо акредитації за
спеціальністю 7(8).03050201 «Економічна кібернетика».
Навчальні програми дисциплін спеціальності 7(8).03050201 «Економічна
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кібернетика» розроблені з дотриманням співвідношення навчального часу між
циклами підготовки, затверджені на засіданнях кафедри економічної кібернетики
та маркетингового менеджменту та деканом факультету економічної інформатики
та менеджменту НТУ «ХПІ», відповідають за змістом підготовки державним
вимогам, потребам ринку праці, вирішують питання неперервності, послідовності
та ступеневості підготовки фахівців.
Навчально-методичні матеріали, що розроблені кафедрою економічної
кібернетики та маркетингового менеджменту, повністю охоплюють дисципліни
навчального плану. Відповідно до навчальних планів передбачається
проходження виробничої та переддипломної практики для студентів, що
навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр». Для
освітньо-професійного рівня «спеціаліст» передбачено такі види практики:
1) виробнича практика (10-й семестр, тривалість – 2 тижня);
2) переддипломна практика (10-й семестр, тривалість – 2 тижня).
Кафедрою економічної кібернетики та маркетингового менеджменту
організовується проведення таких видів практик для освітньо-професійного рівня
«магістр»:
1) виробнича практика (11-й семестр, тривалість – 4 тижня);
2) переддипломна практика (11-й семестр, тривалість – 6 тижнів).
Підготовка спеціалістів та магістрів спеціальності 7(8).03050201
«Економічна кібернетика» завершується державною атестацією – дипломною
роботою.
Цикли дисциплін свідчать про збалансованість навчального плану. Блок
дисциплін за фахом забезпечує високий рівень кваліфікації випускника.
Висновок. На підставі проведеної експертизи наданих НТУ «ХПІ»
матеріалів (ОПП, ОКХ, навчальних планів, робочих планів, програм практик
та ін.) комісія зазначає відповідність змісту підготовки фахівців
особливостям професійної діяльності та потребам регіону, що
забезпечуються структурою навчальних планів, складом та змістом
навчальних дисциплін і обсягами часу на їх вивчення.
5. Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного
процесу
Навчальний процес підготовки спеціалістів та магістрів спеціальності
7(8).03050201 «Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка та
підприємництво»
здійснюється
на
основі
освітньо-кваліфікаційних
характеристик, освітньо-професійних програм та навчальних планів, що
розроблені та затверджені згідно діючих норм та вимог Міністерства освіти і
науки України.
Навчальний процес забезпечений розкладом навчальних занять; графіками
виконання і захисту курсових та дипломних робіт; графіками проведення консультацій
по курсах; розкладами екзаменаційних сесій. Сформована система планування і
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контролю навчально-виховного процесу включає перевірку повноти виконання
навчальних планів і робочих програм, аналіз засвоєння матеріалу студентами під час
навчання та відповідності одержаних знань вимогам кваліфікаційних
характеристик, а також практичного застосування їх в процесі навчання.
Виховна робота в НТУ «ХПІ», у якій беруть активну участь співробітники
кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, спрямована на
формування соціально-активної освіченої молоді завдяки залученню студентів до
участі в наукових, громадських і культурних заходах. У НТУ «ХПІ» на сьогодні
діють: профспілкова організація студентів, орган студентського самоврядування
«Студентський альянс», студентські ради гуртожитків, спортивний клуб на базі
Навчально-спортивний комплекс НТУ «ХПІ» «Політехнік», Палац студентів НТУ
«ХПІ», відеоцентр «Кіноклуб». Налагоджені зв’язки з багатьма громадськими і
державними організаціями міста, країни і закордонними та міжнародними
організаціями.
Діяльність кафедри доповнює виховну роботу, що проводиться на рівні НТУ
«ХПІ». Пріоритетним напрямком виховного процесу є індивідуальний підхід до
виховання особистості, що будується на знанні інтересів, здібностей та побуту
кожного студента. Викладачі кафедри є кураторами академічних груп спеціальності
«Економічна кібернетика». Куратори доводять до студентів правила внутрішнього
розпорядку, особливості системи навчання та самостійної роботи, надають допомогу
у виборі особистої освітньої траєкторії з урахуванням професійної спеціалізації,
допомагають у розв'язанні побутових питань. Викладацький колектив кафедри прагне
якомога ширше залучати студентів до участі у науковій роботі, професійних
конкурсах, виставках, наукових конференціях і семінарах.
Навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу підготовки
спеціалістів та магістрів спеціальності 7(8).03050201 «Економічна кібернетика»
включає: навчальний план, навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових
дисциплін, програми навчальної, виробничої, переддипломної практик та тренінгів,
навчальні посібники, підручники, наукову літературу, тексти лекцій, методичні
матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, контрольні завдання з
навчальних дисциплін, методичні матеріали з організації самостійної роботи
студентів, виконання курсових і дипломних робіт. До кожної дисципліни навчального
плану розроблено навчальну та робочу навчальну програми.
Студенти ОКР «спеціаліст» виконують курсову роботу з дисципліни «Системи
статистичного аналізу даних» (9 семестр), студенти ОКР «магістр» виконують курсові
роботи з дисципліни «Системи статистичного аналізу даних» (9 семестр) та
«Інформаційний менеджмент» (10 семестр). Методичне забезпечення підготовки
курсових робіт включає методичні рекомендації до виконання курсових робіт, якими
окреслено основні вимоги до змісту, структури та оформлення курсової роботи,
визначено критерії оцінювання, порядок перевірки та захисту курсових робіт.
Навчальним планом підготовки фахівців з економічної кібернетики
передбачено два види практики: виробнича та переддипломна. Проведення
виробничої практики спрямовується на закріплення та поглиблення знань, отриманих
Голова експертної комісії

В.В. Вітлінський

18

студентами під час вивчення теоретичних дисциплін, ознайомлення безпосередньо на
підприємстві, в установі з реальними бізнес-процесами, набуття та удосконалення
практичних навичок та умінь, визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою
випускника. Завданнями переддипломної практики є систематизація отриманих знань
і розвиток професійних умінь і навичок, зокрема, з дослідження економічних систем
та оцінки результатів їх функціонування, з моделювання економічних процесів,
використання інформаційних систем у менеджменті, з самостійної роботи з
джерелами інформації, а також збирання матеріалів для виконання дипломної роботи
спеціаліста та магістерської дипломної роботи.
Маються договори на проведення практик з промисловими та торговельними
підприємствами м. Харків (ДНВП «Об’єднання Комунар», ДП «Електроважмаш»,
ХВЗА, ПАО «ФЕД», ТОВ НВО «Світло шахтаря», ПП «Торговельна група ТФК»,
ТОВ «1с-Теллур», ПАТ «SUN In Bev Ukraine»), банківськими установами, (АКБ
«ПриватБанк», ПАТКБ «Надра», ПАТ «Акцент-Банк», ПАТ Банк «Траст», ХОУ ВАТ
«Ощадбанк»), дослідницькими підприємствами (Міжвідомчим центром інженерних
досліджень, Інститутом інформатики та управління НАН і МОН України) та іншими.
Експертами перевірена наявність наказів на проведення практик, програм,
щоденників і звітів з проходження практик
Нормативною формою державної атестації відповідно до навчального плану
підготовки спеціалістів та магістрів спеціальності 7(8).03050201 «Економічна
кібернетика» є підготовка дипломної роботи спеціаліста та магістерської дипломної
роботи. Метою державної атестації є встановлення фактичної відповідності рівня
освітньо-професійної підготовки випускників вимогам даної освітньо-кваліфікаційної
характеристики та освітньо-професійним вимогам.
Для забезпечення підготовки студентами дипломних робіт на кафедрі
економічної кібернетики та маркетингового менеджменту розроблені методичні
рекомендації щодо їх виконання. Усі дипломні роботи виконуються за тематикою, що
відповідає профілю кафедри та дають можливість перевірити набуття випускниками
знань, умінь в області наукових досліджень і розробки на основі сучасного теоретикометодологічного інструментарію комплексу економіко-математичних моделей
удосконалення функціонування економічних систем в умовах ризику й
невизначеності. Якість дипломних робіт забезпечується використанням програмних
засобів та комп'ютерної техніки, що відповідає сучасним вимогам.
Активне наукове співробітництво кафедри з підприємствами, науководослідними центрами дозволяє залучати студентів та молодих науковців до участі
у дослідженнях, готувати дипломні роботи з актуальних проблем сучасних знань
у галузі економіки, управління та ефективно впроваджувати новітні досягнення
науки в галузі економіко-математичного моделювання, сучасних інформаційних
технологій у навчально-виховний процес та діяльність вітчизняних підприємств.
Спеціалізовані лабораторії кафедри економічної кібернетики та
маркетингового менеджменту містять усі необхідні матеріали для організації
навчально-виховного процесу та самостійної роботи студентів. Доступ до
електронних навчально-методичних матеріалів, посібників, конспектів лекцій,
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методичних вказівок до виконання практичних, лабораторних та курсових робіт
забезпечується локальною комп’ютерною мережею обчислювального центру
кафедри з виходом до мережі Internet.
Експертами зазначається, що викладання дисциплін проводиться на основі
сучасних методик із застосуванням пакетів прикладних програм («Системи
статистичного аналізу даних», «Корпоративні інформаційні системи», «Моделі
фінансового менеджменту» та інші), що забезпечує отримання студентами не
лише якісної освіти, але й сучасних, орієнтованих на потреби сьогодення знань,
які є підґрунтям конкурентоспроможності майбутніх фахівців на ринку праці та
зростання попиту на спеціалістів такого рівня.
Висновок: експертна комісія, проаналізувавши наведені дані, вважає, що
організаційне та навчально-методичне забезпечення за змістом і структурою
відповідає вимогам щодо акредитації.
6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Загальна власна площа навчальних приміщень університету 193618 м2.
Університет має 15 студентських гуртожитків, профілакторії, бази відпочинку,
наукову бібліотеку, спортивні зали, плавальні басейни, стадіон, спортивні
майданчики та корти, студентський палац. Іногородні студенти на 90%
забезпечені гуртожитками, в університеті працюють їдальні та буфети. Медичне
обслуговування студентів здійснюють медичні пункти.
Парк обчислювальної техніки університету на 95% укомплектовано
сучасними машинами. На комп’ютерах встановлено ліцензійне програмне
забезпечення останніх версій та програмне забезпечення вільного
розповсюдження. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів складає
15,1.
Кафедра має приміщення для викладачів і наукових співробітників (ауд.
№601-603, корпус У2), 2 спеціалізовані лабораторії, які оснащені комп'ютерною
технікою, для проведення лабораторних і практичних занять. Крім лабораторій
кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, студенти
спеціальності економічної кібернетики мають можливість навчатися у
спеціалізованих лабораторіях кафедри комп'ютерного моніторингу та логістики
факультету економічної інформатики та менеджменту (аудиторії «Callisto» та
«Evropa»), а також у спеціалізованих лабораторіях інших кафедр університету.
В навчальних лабораторіях кількість матеріальних засобів дозволяє
проводити лабораторні заняття з дисциплін фахової підготовки спеціалістів та
магістрів фронтальним методом. В лабораторіях, які використовуються для
навчання, встановлено 101 комп’ютер типу: Pentium-4 – 53 шт., MD Dual Core –
36 шт., Core 2 Duo – 12 шт.
З технічних пристроїв на кафедрі (ауд. 601-604, корпус У2) є 5 комп’ютерів
(ПТК PC/AT 5-15 Pentium, ПТК PC/AT P5-15 Pentium VX, Pentium 3800 815/audi 8
video, Intel Celeron 300 box, R-line Celeron), 1 ноутбук ASUS AG VM PMI.8/16/100
(Core 2 Duo T5870), 1 проектор мультимедійний Aser X111(LCD, 1024x768), 1
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сканер Primax HP Scanjet G2410, 2 принтера Epson LQ-100, 1 МФУ Canon Laser
Base MF 3228, 1 графопроектор Літер 2250, 1 екран Draper Consul 1,8х1,8 м та
1,5х1,5 м, та ін. Усі види занять, що передбачені навчальними планами,
забезпечені необхідними навчальними площами, технічними засобами у
відповідності до вимог робочих навчальних програм. Студенти також мають
можливість для самостійної роботи користуватися сучасною комп’ютерною
технікою у комп’ютерних класах гуртожитку.
Висновок: експертна комісія зазначила, що рівень матеріальнотехнічного забезпечення навчального процесу відповідає вимогам щодо
акредитації.
7. Інформаційне забезпечення навчального процесу спеціальності
7(8).03050201 «Економічна кібернетика»
Основними джерелами інформаційного забезпечення навчального процесу є
підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій та електронні засоби
інформації. Уся власна навчально-методична документація видається державною
українською мовою. Наявність сучасної науково-технічної бібліотеки, що містить
зразки спеціалізованої наукової літератури та згрупованих періодичних видань,
дозволяє студентам виконувати наукові дослідженнями в галузі економікоматематичного моделювання.
Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут» містить 1445978 екземплярів навчальної,
наукової, методичної та художньої літератури. В університеті працюють 10
читальних залів на 390 посадкових місць в навчальних корпусах та при кабінетах
кафедр. На серверах бібліотеки зберігаються більше 53716 примірників
електронних навчальних видань, що утворюють електронну бібліотеку, доступ до
якої є вільним з усіх комп’ютерів, що під’єднанні до корпоративної мережі
університету та розташовані в навчальних корпусах та гуртожитках університету.
Також для доступу до електронної бібліотеки використовуються спеціально
створена електронна читальна зала, обладнана сучасною комп’ютерною технікою.
За спеціальністю, що акредитується, в бібліотеці НТУ «ХПІ» наявні такі
періодичні видання: Актуальні проблеми економіки, Бізнес Інформ, Проблеми
економіки, Економіка і прогнозування, Фінанси України, Економіка України,
Економіка. Фінанси. Право, Економіст, Проблеми науки, Економіка розвитку.
Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернету як джерела
інформації забезпечена наявністю в університеті виділеного каналу зв’язку та
підключенням до супутникової системи.
Висновок. Стан інформаційного забезпечення навчального процесу як за
структурою, так і за кількістю обладнання, відповідає державним
акредитаційним вимогам щодо підготовки спеціалістів, магістрів
спеціальності 7(8).03050201 «Економічна кібернетика» у НТУ «ХПІ».
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8. Якість підготовки і використання випускників
Якість підготовки спеціалістів та магістрів з економічної кібернетики
оцінювалася за результатами виконання комплексних контрольних робіт
студентів із дисциплін гуманітарної та професійної підготовки.
Результати виконання контрольних робіт спеціалістами наведені у Додатку
Г. З дисциплін циклу гуманітарної підготовки абсолютна успішність складає
100%, якісна успішність з дисципліни «_____» - ____%, з циклу професійної
підготовки абсолютна успішність складає 100%, якісна успішність з дисципліни
«______» - _____%; (розбіжність з результатами самоаналізу – ____ %).
Результати виконання контрольних робіт магістрами наведені у Додатку Д. З
дисциплін циклу гуманітарної підготовки абсолютна успішність складає 100%,
якісна успішність з дисципліни «_____» - ____%, з циклу професійної підготовки
абсолютна успішність складає 100%, якісна успішність з дисципліни «______» _____%; (розбіжність з результатами самоаналізу – ____ %).
Рівень знань студентів достатній, розбіжності з результатами
екзаменаційної сесії знаходяться у межах встановлених нормативів.
Курсові роботи виконуються за актуальною тематикою, їх зміст та
оформлення відповідає вимогам. Оцінювання курсових робіт здійснюється
об’єктивно.
Державна атестація з підготовки спеціалістів, магістрів спеціальності
7(8).03050201 «Економічна кібернетика» згідно навчального плану включає
захист дипломної роботи. Дипломні роботи виконуються за актуальною
тематикою, їх науково-практична спрямованість та оформлення відповідає
вимогам. Оцінювання дипломних робіт є об’єктивними. Результати експертизи
виконання курсових і дипломних робіт представлені у Додатку Ж для ОКР
«спеціаліст» та Додатку З для ОКР «магістр».
Висновок. Абсолютні та якісні показники успішності студентів
відповідають державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх
послуг з підготовки спеціалістів, магістрів спеціальності 7(8).03050201
«Економічна кібернетика» у НТУ «ХПІ»
9. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи з їх усунення
Перевірку відповідності освітньої діяльності НТУ «ХПІ» державним
вимогам акредитації спеціальності 7(8).03050201 «Економічна кібернетика» за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» було здійснено у 2003 р. відповідно
до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.02.2003 р. №89ОП, за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» – у березні 2004 р. відповідно до
наказу Міністерства освіти і науки України від 4 березня 2004 р. №268.
Зауваження та заходи, спрямовані на їх усунення наведено в табл. 8.
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Таблиця 8. Перелік зауважень (приписів) контролюючих державних органів та
заходів щодо їх усунення за спеціальністю 7(8).03050201 «Економічна
кібернетика»
Контролюючий
орган

Зміст зауважень
Збільшення кількості виданих
власних підручників та
навчальних посібників, особливо
під грифом МОН України

Заходи щодо усунення
Опубліковано 3 підручника з грифом МОН
України та 4 навчальних посібників з
дисциплін, які викладаються на кафедрі

Створена електронна бібліотека кафедри, де
розміщено систему дистанційної освіти. В
бібліотеці розташовані електронні учбовометодичні
комплекси
дисциплін
нормативної
та
варіативної
частин
навчального плану, які включають робочі
програми навчальних дисциплін, посібники
та конспекти лекцій, методичні вказівки до
виконання практичних та лабораторних
завдань, контрольні завдання до практичних
і лабораторних занять, тестові завдання
Фундаментальні дослідження за темами:
1. «Моделювання процесів відтворення
соціально-економічного
потенціалу
промисловості
регіону»
(ДР
№
0110U001254);
2. «Фінансово-економічний
механізм
регулювання
розвитку
промислового
виробництва» (ДР № 0107U009796).
Прикладні
НДР
за
пріоритетним
тематичним напрямом «Фундаментальні
Проведення фундаментальних та
дослідження
з
актуальних
проблем
прикладних наукових досліджень
суспільних та гуманітарних наук» на теми:
та розробок за державними,
−
«Моделі
прийняття
рішень
з
регіональними та галузевими
управління
потенціалом
програмами
електропостачального підприємства»;
−
«Оперативне управління виробничофінансовою діяльністю підприємства».
Грант
530429-TEMPUS-1-2012-1-UKTEMPUS-JPHES, 15.10.2012 – 15.10.2014
«Створення інноваційних лабораторій і
використання
відкритих
інноваційних
платформ та активних досліджень у
навчанні підприємництву для поліпшення
інноваційних можливостей університетів в
постсоціалістичних країнах»
Зауважень (приписів) контролюючих державних органів не було
Підвищення ефективності
навчання, зокрема з
використанням існуючих
інформаційний технологій та
широкого застосування Internet,
інформаційно-аналітичних
програмних систем,
розповсюджених на практиці,
створення курсів за дистанційною
системою навчання тощо

Комісія
Міністерства
освіти і науки
України

Відмітка
про
виконання
Виконано

Виконано

Виконано

10. Загальні висновки і пропозиції
Розглянувши матеріали акредитаційної справи щодо підготовки спеціалістів
та магістрів за спеціальністю 7(8).03050201 «Економічна кібернетика» і
перевіривши
на місці відповідність показників діяльності НТУ «ХПІ»
нормативним вимогам, експертна комісія дійшла наступних висновків:
1. Програма освітньої діяльності та умови її здійснення щодо підготовки
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фахівців за спеціальністю 7(8).03050201 «Економічна кібернетика» за освітньокваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут» відповідають акредитаційним
вимогам і забезпечують державну гарантію якості вищої освіти.
2. Науково-педагогічний склад викладачів університету та випускової
кафедри відповідає критеріям та вимогам акредитації спеціальності 7(8).03050201
«Економічна кібернетика» та забезпечує якісну підготовку спеціалістів та
магістрів за зазначеною спеціальністю.
3. Характеристика наукової діяльності та розробленого на кафедрі економічної
кібернетики та маркетингового менеджменту комплексу навчально-методичної
документації, її міжнародні зв’язки свідчать про спроможність Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» до надання освітніх
послуг із підготовки фахівців спеціальності 7(8).03050201 «Економічна
кібернетика» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр».
4. Матеріально-технічне забезпечення достатнє для виконання навчальних
планів підготовки спеціалістів та магістрів і відповідає акредитаційним вимогам.
Висновок: Експертна комісія на підставі перевірки результатів
діяльності на місці робить висновок про можливість акредитації
спеціальності 7(8).03050201 «Економічна кібернетика» в Національному
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» з
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з
ліцензованим обсягом ____ осіб денної форми навчання та ____ осіб заочної
форми навчання; освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з ліцензованим
обсягом ___ осіб денної форми навчання та ___ осіб заочної форми навчання.
Разом з тим, комісія висловлює рекомендації та зауваження щодо
вдосконалення освітньої діяльності вищого закладу освіти:
− активізувати роботу щодо залучення студентів до участі у олімпіадах та
конкурсах студентських наукових робіт за напрямом підготовки «Економічна
кібернетика»;
− забезпечити перехід до системи прототипу дистанційного забезпечення
методичними матеріалами дисциплін кафедри;
− для підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри
економічної кібернетики та маркетингового менеджменту розширити перелік
освітніх, наукових та виробничих установ України та світу.
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д.е.н., професор, завідувач кафедри
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методів
Київського національного економічного
університету
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Члени експертної комісії:
д.е.н., професор, завідувач кафедри
економічної кібернетики Львівського
національного університету
д.е.н., професор, завідувач кафедри
економічної кібернетики Запорізького
національного університету
З висновками експертів ознайомлені:
в.
о.
ректора
Національного
технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», д.т.н., професор
в. о. завідувача кафедри економічної
кібернетики
та
маркетингового
менеджменту Національного технічного
університету «Харківський політехнічний
інститут», д.е.н., професор
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Відповідність показників діяльності Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 7.03050201
«Економічна кібернетика» критеріям та вимогам до акредитації підготовки
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст
Назва показника (нормативу)
1

Вимоги
2

Значення показника
Наявність
Розбіжність
3
4

Частина I
Дотримання основних умов ліцензування
1. Загальні вимоги
1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом
+
+
(спеціальністю)
1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма
75/150
75/150
навчання/заочна форма навчання)
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково педагогічних працівників з
85
100
+15
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
соціально гуманітарного циклу дисциплін
навчального плану спеціальності (% від кількості
годин)
у тому числі які працюють у даному навчальному
50
100
+50
закладі за основним місцем роботи
2.2. Частка науково педагогічних працівників з
85
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
фундаментального циклу дисциплін навчального
плану спеціальності (% від кількості годин)
у тому числі які працюють у даному навчальному
50
Не передбачено
закладі за основним місцем роботи
навчальним планом
з них докторів наук або професорів (при
20, але не
розрахунку частки докторів наук або професорів
менш ніж 1
дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доктор наук
доцентів, які мають стаж безперервної науковоабо
педагогічної роботи в даному навчальному
професор на
закладі не менше 10 років, а також є авторами
25 осіб
(співавторами) підручників, навчальних
ліцензійного
посібників з грифом Міністерства освіти і науки,
обсягу
молоді та спорту України або монографій, до
одного доктора наук або професора)
2.3. Частка науково педагогічних працівників з
85
100
+15
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
фахових дисциплін навчального плану
спеціальності (% від кількості годин)
у тому числі які працюють у даному навчальному
50
100
+50
закладі за основним місцем роботи
з них докторів наук або професорів (при
20, але не
50,8
+30,8
розрахунку частки докторів наук або професорів
менш ніж 1
4 докторів
Голова експертної комісії
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дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доктор наук
наук на 75
доцентів, які мають стаж безперервної науковоабо
осіб
педагогічної роботи в даному навчальному
професор на ліцензійного
закладі не менше 10 років, а також є авторами
25 осіб
обсягу
(співавторами) підручників, навчальних
ліцензійного
посібників з грифом Міністерства освіти і науки,
обсягу
молоді та спорту України або монографій, до
одного доктора наук або професора)
2.4. Частка педагогічних працівників вищої
категорії, які викладають лекційні години
дисциплін навчального плану спеціальності та
працюють у даному навчальному закладі за
основним місцем роботи (% від кількості годин
для кожного циклу дисциплін навчального плану)
2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з
+
+
фундаментальної підготовки
2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової)
+
+
підготовки, яку очолює фахівець відповідної
науково-педагогічної спеціальності:
доктор наук або професор
+
+
кандидат наук, доцент
3. Матеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами,
обладнанням, устаткуванням, необхідними для
100
100
виконання навчальних програм (у % від потреби)
3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у %
70
90
від потреби)
3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на
12
15,1
100 студентів
3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на
100 студентів (для спеціальностей, які належать
6
6
до галузей знань 0102 і 0202)
3.5. Наявність пунктів харчування
+
+
3.6. Наявність спортивного залу
+
+
3.7. Наявність стадіону або спортивного
+
+
майданчика
3.8. Наявність медичного пункту
+
+
3.9. Наявність обладнаних лабораторій
+
+
3.10. Наявність каналів доступу
+
+
Частина II
Якісні характеристики підготовки фахівців
1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти:
1.1 Виконання навчального плану за
показниками: перелік навчальних дисциплін,
100
100
години, форми контролю, %
1.2. Підвищення кваліфікації викладачів
100
100
постійного складу за останні 5 років, %
1.3. Чисельність НПП, які обслуговують
спеціальність, займаються удосконаленням
100
100
навчально-методичного забезпечення, науковими
Голова експертної комісії
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дослідженнями, підготовкою підручників та
навчальних посібників і працюють у навчальному
закладі за основним місцем роботи, %
2. Результати освітньої діяльності (рівень
підготовки фахівців), не менше:
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та
соціально-економічної підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, %
90
- якісно виконані контрольні завдання (на
50
«відмінно» і «добре»), %
2.2. Рівень знань студентів з природничонаукової (фундаментальної) підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, %
90
- якісно виконані контрольні завдання (на
50
«відмінно» і «добре»), %
2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної
(фахової) підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, %
90
- якісно виконані контрольні завдання (на
50
«відмінно» і «добре»), %
3. Організація наукової роботи:
3.1. Наявність у структурі навчального закладу
+
наукових підрозділів
3.2. Участь студентів у науковій діяльності
(наукова робота на кафедрах та в лабораторіях,
+
участь в наукових конференціях, конкурсах,
виставках, профільних олімпіадах тощо)
4. Навчально-методичне забезпечення
4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної
характеристики фахівця (у т.ч. варіативної
+
частини)
4.2. Наявність освітньо-професійної програми
+
підготовки фахівця (у т.ч. варіативної частини)
4.3. Наявність навчального плану, затвердженого
+
в установленому порядку
4.4. Наявність навчально-методичного
забезпечення для кожної навчальної дисципліни
навчального плану (% від потреби):
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм
100
дисциплін
4.4.2. Планів семінарських, практичних занять,
100
завдань для лабораторних робіт
4.4.3. Методичних вказівок і тематик
100
контрольних, курсових робіт (проектів)
4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для
перевірки знань з дисциплін соціально100
гуманітарної, фундаментальної та фахової
підготовки (% від потреби)
4.6. Забезпеченість програмами всіх видів
100
практик (%)
Голова експертної комісії

100

+10

87,5

+37,5

Не передбачено
навчальним планом

100

+10

83,3

+33,3

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-
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4.7. Наявність методичних вказівок щодо
виконання дипломних робіт (проектів),
+
державних екзаменів
4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи
студентів (у т.ч. з використанням інформаційних
100
технологій) (% від потреби)
4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь
+
студентів
5. Інформаційне забезпечення
5.1. Забезпеченість студентів підручниками,
навчальними посібниками, що містяться у
100
власній бібліотеці (% від потреби)
5.2. Співвідношення посадкових місць у власних
читальних залах до загальної чисельності
5
студентів (% від потреби)
5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими
8
періодичними виданнями
5.4. Можливість доступу викладачів і студентів
+
до Інтернету як джерела інформації:

Голова експертної комісії:
д.е.н., професор, завідувач кафедри
економіко-математичних
методів
Київського національного економічного
університету
Члени експертної комісії:
д.е.н., професор, завідувач кафедри
економічної кібернетики Львівського
національного університету
д.е.н., професор, завідувач кафедри
економічної кібернетики Запорізького
національного університету

+

-

100

-

+

-

100

-

5,5

+0,5

9

+1

+

+
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В.М. Вовк

Н.К. Максишко

З висновками експертів ознайомлені:
в.
о.
ректора
Національного
технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», д.т.н., професор
в. о. завідувача кафедри економічної
кібернетики
та
маркетингового
менеджменту Національного технічного
університету «Харківський політехнічний
інститут», д.е.н., професор
Голова експертної комісії

А.П. Марченко

Н.В. Кузьминчук
В.В. Вітлінський
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Відповідність показників діяльності Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 8.03050201
«Економічна кібернетика» критеріям та вимогам до акредитації підготовки
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр
Назва показника (нормативу)
1

Вимоги
2

Значення показника
Наявність Розбіжність
3
4

Частина I
Дотримання основних умов ліцензування
1. Загальні вимоги
1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом
+
+
(спеціальністю)
1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма
45/30
45/30
навчання/заочна форма навчання)
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.2. Частка науково педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин соціально
95
100
+5
гуманітарного циклу дисциплін навчального плану
спеціальності (% від кількості годин)
у тому числі які працюють у даному навчальному
50
100
+50
закладі за основним місцем роботи
2.2. Частка науково педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
85
фундаментального циклу дисциплін навчального
плану спеціальності (% від кількості годин)
у тому числі які працюють у даному навчальному
50
закладі за основним місцем роботи
з них докторів наук або професорів (при розрахунку
Не передбачено
частки докторів наук або професорів дозволяється
40, але не
навчальним планом
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які
менш ніж 1
мають стаж безперервної науково педагогічної
доктор наук
роботи в даному навчальному закладі не менше 10
або
років, а також є авторами (співавторами)
професор на
підручників, навчальних посібників з грифом
25 осіб
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
ліцензійного
України або монографій, до одного доктора наук або
обсягу
професора)
2.3. Частка науково педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин фахових
95
100
+5
дисциплін навчального плану спеціальності (% від
кількості годин)
у тому числі які працюють у даному навчальному
50
100
+50
закладі за основним місцем роботи
з них докторів наук або професорів (при розрахунку
40, але не
54,5
частки докторів наук або професорів дозволяється
менш ніж 1
5 докторів
+14,5
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які
доктор наук
наук на 45
Голова експертної комісії
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мають стаж безперервної науково-педагогічної
або
осіб
роботи в даному навчальному закладі не менше 10
професор на ліцензійного
років, а також є авторами (співавторами)
25 осіб
обсягу
підручників, навчальних посібників з грифом
ліцензійного
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
обсягу
України або монографій, до одного доктора наук або
професора)
2.4. Частка педагогічних працівників вищої
категорії, які викладають лекційні години дисциплін
навчального плану спеціальності та працюють у
даному навчальному закладі за основним місцем
роботи (% від кількості годин для кожного циклу
дисциплін навчального плану)
2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з
+
+
фундаментальної підготовки
2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової)
підготовки, яку очолює фахівець відповідної
+
+
науково-педагогічної спеціальності:
доктор наук або професор
+
+
кандидат наук, доцент
3. Матеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами,
обладнанням, устаткуванням, необхідними для
100
100
виконання навчальних програм (у % від потреби)
3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від
70
90
потреби)
3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100
12
15,1
студентів
3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100
студентів (для спеціальностей, які належать до
6
6
галузей знань 0102 і 0202)
3.5. Наявність пунктів харчування
+
+
3.6. Наявність спортивного залу
+
+
3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчика
+
+
3.8. Наявність медичного пункту
+
+
3.9. Наявність обладнаних лабораторій
+
+
3.10. Наявність каналів доступу
+
+
Частина II
Якісні характеристики підготовки фахівців
1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти:
1.1 Виконання навчального плану за показниками:
перелік навчальних дисциплін, години, форми
100
100
контролю, %
1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного
100
100
складу за останні 5 років, %
1.3. Чисельність НПП, які обслуговують
спеціальність, займаються удосконаленням
навчально-методичного забезпечення, науковими
100
100
дослідженнями, підготовкою підручників та
навчальних посібників і працюють у навчальному
Голова експертної комісії
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закладі за основним місцем роботи, %
2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки
фахівців), не менше:
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та
соціально-економічної підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, %
90
- якісно виконані контрольні завдання (на «відмінно»
50
і «добре»), %
2.2. Рівень знань студентів з природничо-наукової
(фундаментальної) підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, %
90
- якісно виконані контрольні завдання (на «відмінно»
50
і «добре»), %
2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової)
підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, %
90
- якісно виконані контрольні завдання (на «відмінно»
50
і «добре»), %
3. Організація наукової роботи:
3.1. Наявність у структурі навчального закладу
+
наукових підрозділів
3.2. Участь студентів у науковій діяльності (наукова
робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в
+
наукових конференціях, конкурсах, виставках,
профільних олімпіадах тощо)
4. Навчально-методичне забезпечення
4.1.Наявність освітньо-кваліфікаційної
+
характеристики фахівця (у т.ч. варіативної частини)
4.2. Наявність освітньо-професійної програми
+
підготовки фахівця (у т.ч. варіативної частини)
4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в
+
установленому порядку
4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення
для кожної навчальної дисципліни навчального
плану (% від потреби):
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм
100
дисциплін
4.4.2. Планів семінарських, практичних занять,
100
завдань для лабораторних робіт
4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних,
100
курсових робіт (проектів)
4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для
перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної,
100
фундаментальної та фахової підготовки (% від
потреби)
4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик
100
(%)
4.7. Наявність методичних вказівок щодо виконання
+
дипломних робіт (проектів), державних екзаменів
4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи
100
Голова експертної комісії

100

+10

86,4

+36,4

Не передбачено
навчальним планом

100

+10

75,7

+25,7

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

+

-

100
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32
студентів (у т.ч. з використанням інформаційних
технологій) (% від потреби)
4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь
+
студентів
5. Інформаційне забезпечення
5.1. Забезпеченість студентів підручниками,
навчальними посібниками, що містяться у власній
100
бібліотеці (% від потреби)
5.2. Співвідношення посадкових місць у власних
читальних залах до загальної чисельності студентів
5
(% від потреби)
5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими
8
періодичними виданнями
5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до
+
Інтернету як джерела інформації:

Голова експертної комісії:
д.е.н., професор, завідувач кафедри
економіко-математичних
методів
Київського національного економічного
університету
Члени експертної комісії:
д.е.н., професор, завідувач кафедри
економічної кібернетики Львівського
національного університету
д.е.н., професор, завідувач кафедри
економічної кібернетики Запорізького
національного університету
З
висновками
ознайомлений:

+

-

100

-

5,5

+0,5

9

+1

+

+
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В.М. Вовк

Н.К. Максишко

експертів

в.
о.
ректора
Національного
технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», д.т.н., професор

А.П. Марченко

в. о. завідувача кафедри економічної
кібернетики
та
маркетингового
менеджменту Національного технічного
університету «Харківський політехнічний
інститут», д.е.н., професор

Н.В. Кузьминчук

Голова експертної комісії
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