
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

з акредитаційної експертизи 
підготовки фахівців освітнього рівня магістр 

за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» 
спеціальності - 292 «Міжнародні економічні відносини», 

галузі знань - 29 «Міжнародні відносини» 
в Одеському національному економічному університеті

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06 вересня 2018 
р. № 1404-л та відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 
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 «Про 
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» 
з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної 
програми «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти в Одеському національному економічному університеті створена 
експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

Макогон Юрій Володимирович 
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри економіки та
міжнародних економічних відносин 
Маріупольського державного університету

Савельєв Євген Васильович 
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри міжнародної економіки 
Тернопільського національного
економічного університету

безпосередньо в навчальному закладі в період з 11.09.2018 по 13.09.2018 р. 
розглянула подану Одеським національним економічним університетом 
акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності освітньої 
діяльності цього навчального закладу державним вимогам щодо підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні 
відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти.

Під час проведення акредитаційної експертизи комісія перевірила 
достовірність інформації, поданої органу ліцензування разом з заявою. Також 
було перевірено фактичний стан кадрового, навчально-методичного, 
матеріально-технічного, інформаційного забезпечення Одеського 
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національного економічного університету та його відповідності вимогам 
чинного законодавства.

За результатами перевірки комісія встановила:

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОДЕСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ»

Одеський національний економічний університет -  один із найстаріших 
вищих навчальних закладів економічного профілю на Півдні України. 
Університет був заснований 1921 року з метою підготовки 
висококваліфікованих фахівців з економіки, проведення досліджень усього 
спектру економічних проблем.

З моменту створення і до сьогодні університет витримав декілька 
перетворень: Одеський інститут народного господарства (1921р.), Одеський 
кредитно-економічний інститут (1931р.), Одеський інститут народного 
господарства (1966 p.). 13 серпня 1993 року Постановою Кабінету Міністрів 
України на базі Одеського інституту народного господарства створено 
Одеський державний економічний університет (ОДЕУ). Відповідно до Указів 
Президента України від 11 листопада 2011 р. №1041/2011, Одеський 
національний економічний університет.

Із початку XX століття університет робить важливий внесок у розвиток 
освіти і науки на теренах України та за її межами, був і залишається піонером у 
становленні багатьох пріоритетних напрямів сучасної науки й університетської 
освіти, є невід’ємною частиною світової та європейської університетських 
спільнот, підтримуючи постійні стосунки з такими міжнародними 
організаціями, як Fulbraight program, British Counsil, Open Society Institute, 
ACCELS, AISEC, IREX, DAAD, «Альянс Франсез», Фонд Ромуальдо дель 
Б'янко (Італія), Гете інститут, USID та ін. У 2010 році університет приєднався 
до навчальних закладів, які підписали у Болоньї Велику Хартію Університетів. 
Зростає кількість викладачів та студентів - учасників програм мобільності, 
випускові кафедри залучаються до участі в міжнародних програмах та 
проектах, поширюється викладання дисциплін англійською мовою, 
випускається науковий збірник університету англійською мовою, на базі 
університету проводяться Європейські студії, всеукраїнські та міжнародні 
наукові конференції. У 2016 році відкрито інформаційний центр Європейського 
Союзу.

Ураховуючи інтереси регіону, університет здійснює підготовку фахівців 
за 4 галузями знань, 9 спеціальностями та 18 освітніми програмами 
професійного спрямування бакалаврського рівня, 9 спеціальностями та 19 
освітніми програмами професійного спрямування магістерського рівня на очній 
та заочній формах навчання.

Навчально-виховний процес в університеті забезпечують 5 факультетів 
22 кафедри, в тому числі 17 випускових. В структурі університету 
функціонують 2 навчальних центра із заочної та вечірньої підготовки студентів, 
а також інші структурні підрозділи які забезпечують високу якість підготовки 
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фахівців -  Центри бізнес освіти та підвищення кваліфікації, підвищення якості 
освіти, сучасних освітніх технологій, інформаційний центр Європейського 
Союзу, інформаційно-обчислювальний центр.

Незважаючи на складне демографічне становище в Україні загалом, на 
сьогодні за всіма напрямами та спеціальностями в університеті (за денною, 
заочною та вечірньою формами навчання) вищу освіту здобувають 3492 
студенти із них 107 студентів із зарубіжжя.

В аспірантурі за 9 науковими спеціальностями навчається 62 аспіранта, 
38 здобувачів, у докторантурі за 4-мя науковими спеціальностями навчається 8 
докторантів.

Університет користується високим авторитетом серед молоді, про що 
свідчить рейтингові показники ОНЕУ. За результатами вступної кампанії 2017 
р. конкурс на одне бюджетне місце становив 30,59 заяв, середній бал ЗНО на 
бюджет -  175,55 балів, на контракт -  144,78 балів.

Навчальний процес в університеті реалізується кваліфікованим складом 
науково-педагогічних працівників, який налічує 354 викладачів. Серед 
викладачів університету 72,4% мають наукові ступені та вчені звання, в тому 
числі 10,3% докторів наук, професорів. Середній вік викладача університету 
складає 46 років, професора -  59 років, доцента -  50 років.

За результатами рейтингової оцінки Міністерства освіти і науки України, 
інших міжнародних організацій, а також за підсумками діяльності серед 
гуманітарних закладів та ЗВО університет стабільно входить до когорти 
лідерів.

Ректором Одеського національного економічного університету є Звєряков 
Михайло Іванович, - доктор економічних наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, заслужений діяч науки і техніки України. Посідає цю посаду з 
2000 року. Закінчив у 1975 році Одеський інститут народного господарства. В 
1980 р. захистив кандидатську дисертацію. Працював в інституті асистентом, 
викладачем, доцентом кафедри. З 1988 по 1992 р. - проректор з міжнародних 
зв'язків і навчальної роботі з іноземними студентами. З 1992 по 1995 р. - 
докторант інституту. З 1994 по 1996р. - наукова праця від фонду А. Гумбольдта 
в університеті м. Кельна, ФРН. У 1996 році захистив докторську дисертацію. З 
1997 по листопад 1998 працював начальником управління банку «Україна», а з 
листопада 1998 - першим заступником директора банку «Україна» по Одеській 
області. Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та 
громадянство ректора Одеського національного економічного університету 
додаються.

Випусковою кафедрою зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» є кафедра «Міжнародних економічних відносин», яка була створена 
в 1992 році.

На сьогодні підготовка студентів за другим магістерським рівнем у галузі 
знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 292 «Міжнародні 
економічні відносини» здійснюється на основі сертифікату про акредитацію УД 
№ 16001254 від 12 лютого 2018 року.

Навчальний процес з підготовки студентів за освітньо-професійною 
програмою «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої 
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освіти забезпечують 8 гуманітарних і спеціалізованих кафедр університету: 
«Міжнародних економічних відносин», «Економіки, права та управління 
бізнесом», «Менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності», 
«Економічної кібернетики та інформаційних технологій», «Фінансового 
менеджменту та фондового ринку», «Обліку та оподаткування в галузях 
економіки», «Статистики», «Управління персоналом і економіки праці».

Комісія констатує:
- звіт про діяльність за освітньо-професійною програмою «Міжнародні 

економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти представлений в 
повному обсязі та відповідає існуючим вимогам і критеріям, відображає стан 
роботи навчального закладу;

- університет має повний комплект нормативно-правових документів в 
оригіналі, що підтверджують його право на провадження діяльності у сфері 
вищої освіти, що відповідає вимогам щодо акредитації освітньо- 
професійних програм в цілому та освітньо-професійної програми 
«Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
зокрема.

Для формування якісного складу студентів і підготовки молоді до вступу 
у заклад вищої освіти, в ОНЕУ створено Відділ маркетингу та 
профорієнтаційної роботи, Центр підвищення якості освіти та Центр сучасних 
освітніх технологій. Щорічно розробляється план заходів із профорієнтаційної 
роботи та правила вступної кампанії, які затверджуються на засіданні вченої 
ради університету. На підставі рішення вченої ради деканати факультетів та 
випускові кафедри університету розробляють плани профорієнтаційної роботи.

Профорієнтаційна робота здійснюється шляхом передач на телебаченні; 
проведенні зустрічей деканів з абітурієнтами в коледжах, технікумах, гімназіях, 
ліцеях, школах та роз’яснення правил прийому до ЗВО, проведення «Дня 
відкритих дверей». Про ефективність профорієнтаційної роботи також свідчить 
достатньо високий конкурс абітурієнтів зі спеціальності за освітнім рівнем 
«Бакалавр». Так, у 2017 році на 1 курс спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» було подано 307 заяв, а конкурс абітурієнтів на місця 
державного замовлення склав 25,58 осіб на 1 місце.

На освітню програму «Міжнародні економічні відносини» зі 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» ОНЕУ приймає не 
тільки випускників-бакалаврів свого факультету, а й випускників інших 
факультетів ОНЕУ та інших ВНЗ. Так, документи на вступ до магістратури 
регулярно подають випускники рівня бакалавра кафедри Світового 
господарства та міжнародних економічних відносин Одеського національного 
університету ім. І.І. Мечникова.

Формування контингенту студентів за спеціальністю 292 «Міжнародні 
економічні відносини» освітнього рівня «Магістр» наведено у таблиці 1.

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
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Таблиця 1
Показники формування контингенту студентів за спеціальністю 292 

«Міжнародні економічні відносини» за другим рівнем (магістерським) вищої
освіти

№ п/п Показник Роки
2016 2017

1 Ліцензований обсяг підготовки (осіб) 50 50
2 Прийнято на навчання, всього (осіб): 25 13

• очна (денна) форма 25 13
• в т.ч. за держзамовленням: 14 11

• очна (вечірня) форма - -
• заочна форма - -

• в т.ч. за держзамовленням - -

• з якими укладені договори на підготовку 11 2
3 Подано заяв за формами навчання 28 24

• очна (денна) форма 28 24
• очна (вечірня) форма - -
• заочна форма - -

4 Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення
• очна (денна) форма 2,0 2,8
• очна (вечірня) форма - -
• заочна форма - -

5 Контингент студентів (осіб) 25 37
• очна (денна) форма 14 37

• в т.ч. за держзамовленням: 0 25
• очна (вечірня) форма 0 0
• заочна форма 0 0

• в т.ч. за держзамовленням 0 0

6 Контингент студентів за освітньою програмою 
"Міжнародні економічні відносини" (осіб) 25 37

• очна (денна) форма 14 37
• в т.ч. за держзамовленням: 0 25

• очна (вечірня) форма 0 0
• заочна форма 0 0

• в т.ч. за держзамовленням 0 0
7 Підготовлено магістрів всього (осіб) - 23

• очна (денна) форма - 23
• в т.ч. за держзамовленням: - 14

• очна (вечірня) форма - 0
• заочна форма - 0

• в т.ч. за держзамовленням - 0

8 Підготовлено магістрів за освітньою програмою 
"Міжнародні економічні відносини" (осіб) - 23

• очна (денна) форма - 23
• в т.ч. за держзамовленням: - 14

• очна (вечірня) форма - 0
• заочна форма - 0

• в т.ч. за держзамовленням - 0
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Ліцензований обсяг підготовки магістрів за даним напрямом освіти 
складає зараз 50 осіб. Про підвищення популярності магістерської програми 
свідчить факт про те, що у 2017 році підвищився конкурс абітурієнтів на місця 
за держзамовленням (з 2,0 до 2,8).

В цілому експертна комісія відзначає, що формування контингенту 
здобувачів вищої освіти проводиться відповідно до встановлених вимог з 
дотриманням ліцензійного обсягу прийому.

3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Підготовка студентів за освітньо-професійною програмою «Міжнародні 
економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти здійснюються у 
відповідності до освітньо-професійної програми (ОПП) другого рівня вищої 
освіти.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9 -  239 від 
28.04.2017 р. проектною групою розроблено ОПП магістра зі спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини». ОПП затверджено Вченою радою 
Одеського національного економічного університету від 11 липня 2017 року, 
протокол № 10.

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти 
освітнього ступеня магістр загальним обсягом 90 кредитів ЄКТС передбачає 
оволодіння студентами 14 навчальними дисциплінами, проходження 
міждисциплінарного тренінгу та виробничої практики за фахом, а також 
проведення підсумкової атестації у формі публічного захисту кваліфікаційної 
магістерської роботи.

Навчання студентів здійснюється за навчальними планами, які складені 
на підставі освітньо-професійної програми підготовки магістрів. Навчальні 
плани узгоджені і затверджені у встановленому порядку.

Навчальний план включає 2 дисципліни циклу загальної підготовки (9 
кредитів), 7 дисциплін циклу професійної підготовки (34 кредитів). На 
міждисциплінарний тренінг (3 кредити), виробничу практику (12 кредитів), 
підготовку кваліфікаційної роботи (6 кредитів) та її захист (3 кредити). 
Вибіркова частина навчального плану має обсяг 23 кредитів ЄКТС (25,5%). 
Навчальний план містить два пакети дисциплін професійної підготовки, один з 
яких обирається студентами для вивчення.

Пояснювальна записка до навчального плану відображає найменування 
навчальних дисциплін, програмні результати навчання та компетентності, 
якими повинен оволодіти здобувач освітнього ступеня «магістр».

Атестація випускників за освітньо-професійною програмою «Міжнародні 
економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти проводиться у формі 
захисту кваліфікаційної роботи магістра та завершується видачею документу 
встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням 
кваліфікації магістр з міжнародних економічних відносин.

Одеським національним економічним університетом розроблено форми і 
методи контролю знань студентів та критерії оцінювання. Вони
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встановлюються чинним “Положенням про порядок оцінювання знань 
студентів ОНЕУ”. Положення затверджено Вченою радою ОНЕУ, протокол № 
8 від 25.05.2016 р.

Комісія констатує:
- освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні відносини» зі 

спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», що акредитується, 
забезпечена відповідними документами (освітньо-професійною програмою, 
розробленою проектною групою та затвердженою Вченою радою ОНЕУ, та 
відповідними навчальними планами), які визначають зміст підготовки 
фахівців;

- зміст підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а 
також оцінювання та контроль знань студентів в ОНЕУ відповідають 
державним вимогам щодо акредитації.

Експерти перевірили на місці наявність трудових книжок та достовірність 
записів щодо працевлаштування викладачів, які забезпечують навчальний 
процес за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні 
відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Комісія 
встановила, що професорсько-викладацький склад, який здійснює підготовку 
фахівців за освітнім рівнем магістр в Одеському національному економічному 
університеті формується у відповідності з акредитаційними вимогами щодо 
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Навчальний процес підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти виконується професорсько-викладацьким складом восьми кафедр 
університету.

Випускового кафедрою зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» є кафедра міжнародних економічних відносин, яка була створена в 
1992 році.

Завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор Козак Юрій 
Георгійович, академік АЕН України та Міжнародної Академії Регіональних 
Наук, нагороджений державними нагородами України «Заслужений діяч науки 
і техніки України» та «Відмінник освіти України».

Козак Ю.Г. у 1970 році закінчив Одеський інститут народного 
господарства за спеціальністю «Планування в промисловості» з присвоєнням 
кваліфікації економіста. У 1989 році захистив докторську дисертацію, а в 1990 
році - отримав вчене звання професора. Пройшов стажування в університеті 
Нового Південного Уельсу та університеті Бундесвера. Постійне підвищення 
кваліфікації дало змогу кандидату отримати статус члена Ради DUNCAN з 
розвитку малого та середнього бізнесу в Австралії, а також статус почесного 
члена ІМЕ (International Mercantile Enterprises, USA), консультанта
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Департаменті зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції 
Одеської облдержадміністрації.

Опублікував більше 300 наукових та навчально-методичних праць 
(самостійно або у співавторстві), у т.ч. 80 монографій, 92 статті та більш ніж 80 
підручників та навчальних посібників, у тому числі 52 з них із Грифом 
Міністерства освіти України та МОН Республіки Білорусь, а також навчальні 
посібники, видані у співавторстві із науковими колективами Польщі, Грузії та 
Молдови. Підготував двох кандидатів наук.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. 
№1187 «Про затвердження Ліцензійних умов впровадження освітньої 
діяльності в закладах освіти» в ОНЕУ було створено проектні групи. 
Керівником проектної групи, який забезпечує дотримання Ліцензійних умов на 
другому (магістерському) рівні вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» є д. е. н., професор Ю.Г.Козак.

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри, які 
забезпечують навчальний процес підготовки магістрів, що навчаються за 
освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» зі 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», на 100% представлений 
науково-педагогічними працівниками з науковими ступенями та вченими 
званнями.

Науково-педагогічна спеціальність та науково-професійна активність 
викладачів в цілому відповідає дисциплінам, що вони викладають. Рівень 
кадрового забезпечення відповідає вимогам акредитування.

Частка науково-педагогічних працівників з науковим ступенем кандидата 
економічних наук та/або вченим званням відповідної спеціальності за основним 
місцем роботи, які забезпечують проведення лекцій з навчальних дисциплін для 
магістрів за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні 
відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» складає 
93,94% при нормативі 50% (відхилення від норми +43,94%).

Частка науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь 
доктора наук та вчене звання професора відповідної спеціальності за основним 
місцем роботи, які забезпечують проведення лекцій з навчальних дисциплін для 
магістрів за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні 
відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» складає 
28,79% при нормативі 25% (відхилення від нормативу +3,79%).

Середньорічне педагогічне навантаження викладачів у 2017-2018 н. р. 
становить 600 годин на одну особу.

Загальна кількість дисциплін на одного викладача не більше п’яти, що 
відповідає вимогам Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої 
освіти.

Усі викладачі, які працюють на кафедрі, за останні 5 років підвищували 
свою кваліфікацію у різних формах. Так, наприклад, стажування у провідних 
вищих навчальних закладах і підприємствах міста пройшли 8 викладачів: д.е.н., 
проф. Козак Ю.Г., к.е.н., доцент Уханова І.О., к.е.н., доцент Короленко Н.В., 
к.е.н., доцент Воронова О.В, к.е.н., доцент Притула Н.В, к.е.н, ст.викл. Сукач 
О.О., к.ф.н., доцент Сулім 0 13
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Таким чином, педагогічна та наукова кваліфікація викладацького складу 
університету і кафедри міжнародних економічних відносин сприяє належній 
підготовці студентів за освітньо-професійною програмою «Міжнародні 
економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» другого магістерського ступеня.

Комісія констатує:
- кадровий склад викладачів, які забезпечують підготовку фахівців за 
освітньо-професійною програмою ««Міжнародні економічні відносини» зі 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти, їх наукова та педагогічна 
кваліфікація відповідають вимогам МОН України;
- науково-педагогічний склад кафедри міжнародних економічних відносин 
повністю відповідає вимогам щодо акредитації освітньо-професійної 
програми.

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ

Експертна комісія перевірила документи, що засвідчують право 
володіння Одеського національного економічного університету навчальними 
корпусами та гуртожитками. Університет має 7 (сім) власних навчальних 
корпусів з 140 аудиторіями на 7324 посадкових місць. Загальна площа 
приміщень що використовується у навчальному процесі складає 70 287,44 м2

До послуг студентів -  3 гуртожитки загальною площею 22 383,4 м2, 
їдальні та буфети загальною площею 519,25 м2, 1 медичний пункт та З 
медичних кабінету загальною площею 46 м2, спортивний зал, спортивні 
майданчики та тренажерні кімнати, бібліотека з читальними залами площею 
1508,8 м2, спортивно-оздоровчий табір площею 2 700,0 м2. Санітарно-технічний 
стан навчальних корпусів та гуртожитків задовільний. Забезпеченість студентів 
гуртожитком становить 100% від потреби.

В університеті що року проводиться модернізація навчальних аудиторій 
(480 посадкових місць), в яких встановлено мультимедійне обладнання. Для 
проведення занять також використовуються мультимедійні проектори, загальна 
кількість яких складає 93 шт.

Навчальна площа аудиторних та навчально-лабораторних приміщень 
відповідає вимогам МОН України -  2,4 м2 і складає у розрахунку на одного 
студента денної форми навчання.

15 640/2 815=5,6 м2
В університеті створено локальну мережу що об’єднує усі навчальні 

корпуси та має вихід на глобальну мережу Інтернет.
Студенти, що отримують підготовку за освітнім ступенем магістра з ОПП 

«Міжнародні економічні відносини», мають змогу у повному обсязі 
користуватись загально університетськими ресурсами.

Для вивчення іноземних мов функціонують лінгафонні кабінети, де 
безпосередньо проходять заняття студентів спеціальності «Міжнародні 
економічні відносини».
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Тиражування навчально-методичної літератури, та організаційно- 
інструктивних матеріалів відбувається у відділі оперативної поліграфії.

Для збереження теплоенергетичних витрат установлено теплові та газові 
лічильники відповідно до постанови КМУ.

Для освоєння охорони праці проводиться інструктаж працівників 
відповідно до закону «Про охорону праці». Розроблено за участю профспілок 
інструкції з безпеки праці та пожежної безпеки.

Здійснюється постійний контроль за дотриманням працівниками 
технологічних процесів, правил поводження з машинами та механізмами.

Частка занять, які проводяться з використанням комп’ютерної техніки від 
загальної кількості семінарських (практичних) занять - 20%. Частка
кваліфікаційних робіт, які виконуються з використанням комп’ютерної техніки 
- 100%. Методичне забезпечення з використанням комп’ютерної технології 
представлено тестами для контролю знань, дистанційними курсами навчання. 
Навчальне програмне забезпечення кафедри включає програмний комплекс 
навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова».

Особливе місце в роботі адміністрації та профспілкового комітету 
відведено соціальному захисту співробітників університету. Всі соціально- 
економічні питання вирішуються при допомозі колективного договору, який 
кожних два роки оновлюється. Виплата доплат, надбавок, премій та винагород 
погоджується профспілковим комітетом. Завдяки спільним діям адміністрації 
та профспілкового комітету в університеті діє ціла система соціальних пільг. 
Важливе місце в роботі відведено оздоровленню та відпочинку співробітників. 
За два роки оздоровлено більше 400 співробітників в СОТ «Економіст».

Студенти, що отримують підготовку за освітнім ступенем магістра з ОПП 
«Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини», мають змогу у повному обсязі користуватись 
загальноуніверситетськими ресурсами. Санітарно-технічний стан навчальних 
корпусів та гуртожитків задовільний.

Комісія констатує:
стан матеріально-технічного забезпечення відповідає критеріям та 

вимогам щодо акредитації^ університеті створено достатні умови для 
навчання, побуту та відпочинку студентів.

Матеріально-технічна база дозволяє повною мірою забезпечити 
навчальний процес з підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти.

6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ

Перевірка методичного забезпечення навчального процесу підготовки 
магістрів свідчить, що усі дисципліни навчального плану мають навчально- 
методичні комплекси (НМК) у друкованому та комп’ютерному вигляді, до 
складу яких входять:



- робочі програми;
- конспекти лекцій;
- плани практичних (семінарських) занять;
- методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів;
- методичні вказівки та пакети контрольних завдань для поточного, 

підсумкового та залишкового контролю знань студентів;
- збірки тестових завдань, робочі зошити,
- білети та завдання для підсумкового контролю знань для заліку або 

іспиту.
У всіх робочих програмах передбачено наявність необхідних розділів: 

мета і завдання дисципліни, тематичний план, зміст програми за темами, плани 
практичних (семінарських) занять, завдання для самостійної роботи студентів, 
критерії оцінок, рекомендована література.

Навчально-методичний комплекс кожної дисципліни підготовки 
магістрів за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні 
відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», 
забезпечений методичними матеріалами на 100%. Методичне забезпечення 
викладання дисциплін в цілому має відповідні обсяги та тиражі.

Кваліфікаційні роботи магістрів виконуються за тематикою, що 
затверджена на кафедрі, на матеріалах реальних організацій. Випускового 
кафедрою розроблені відповідні методичні вказівки для виконання 
кваліфікаційних робіт для студентів за освітньо-професійною програмою 
«Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Практична підготовка магістрів здійснюється відповідно навчальним 
планам за програмами практики, розробленими на кафедрі міжнародних 
економічних відносин. З усіма підприємствами, де проходять практику 
студенти, укладені і юридично оформлені відповідні угоди.

Організація самостійної роботи студентів здійснюється відповідно 
«Положення про організацію самостійної роботи в Одеському національному 
економічному університеті», (затверджено Вченою радою університету, 
протокол № 3 від 29.11.2011р.). Навчальний час, відведений для самостійної 
роботи студента, визначається навчальним планом і становить для магістрів 2/3 
загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення певної 
дисципліни.

Кожна дисципліна має комплект комплексних контрольних робіт у 30 
варіантах. Зміст ККР: 20 тестів та 2 практичних завдання.

За аналізований період науково-педагогічними працівниками кафедри 
міжнародних економічних відносин видано навчальні посібники та підручники, 
рекомендованих рішенням Вченої ради ОНЕУ та МОНУ, що використовуються 
під час підготовки магістрів за рсвітньо-професійною програмою «Міжнародні 
економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародна економіка». Так, 
англійською та польською мовою у співавторстві із колегами з Економічного 
університету Катовіце (Польща), Європейського університету Молдови 
(Кишинів, Молдова), Державного університету ім. Івана Джавахішвілі (Тбілісі, 
Грузія) видано навчальні посібники «World economy» (Tbilisi: РН
“UNIVERSAL”, 2016 p.), «Essential of International Finance: Questions & 

Голова комісії У /7 _  r  д.е.н., проф. Ю.В.Макогон



Answers» (Tbilisi: Publishing House „Universal“, 2017 p.), «International Finance: 
Questions & Answers» (Chisinau- IRIM, 2017), «International microeconomics: 
Question and Answers» (Chisinau- IRIM, 2017), «International macroeconomics: 
Question and Answers» (Chisinau- IRIM, 2017), Podstawy zagranicznei dzialalnosci 
gospodarczej (Kiev-Katowice: CUL, 2016). Українською мовою видано навчальні 
посібники «Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон» (Київ -  
ЦУЛ, 2016), «Математичні методи та моделі для магістрів з економіки» (Київ: 
Центр учбової літератури, 2016), «Міжнародні економічні відносини: запитання 
та відповіді» (Київ-Катовіце: Центр учбової літератури, 2017 р.) тощо. Усього 
за аналізований період видано 45 навчальних посібників.

Комісія констатує:
фахову підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою 

«Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» на 100% забезпечено навчально-методичними 
матеріалами у відповідності до вимог МОН України.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу підготовки 
студентів за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні 
відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти відповідає вимогам щодо

Основним джерелом інформаційного забезпечення є власна бібліотека 
Одеського національного економічного університету. Обсяги фондів 
навчальної, науково ї літератури - 413 627 примірника; електронних видань - 
426; кількість абонементів -  5. Співвідношення посадкових місць у власних 
читальних залах до загальної чисельності студентів становить 16,12%, що 
відповідає нормативному значенню.

Студенти та викладачі мають можливість доступу до мережі Інтернет 
як джерела інформації. Діє 28 автоматизованих робочих місць, у т. ч. 16 - 
для співробітників і 12 - для читачів. Кількість комп’ютерів, які мають доступ 
до мережі Internet -  550. Телекомунікаційна мережа бібліотеки підключена до 
локальної мережі університету та Інтернету. Впроваджено автоматизоване 
приймання та видачу літератури. Зростає популярність електронних 
підручників, довідників, мультимедійних матеріалів, доступ до 
електронного каталогу здійснюється через внутрішній веб-сайт 
університету, а каталог виставлено в Інтернет для зовнішнього користувача.

Бібліотека університету має загальну площу 1508,8 м2, у т. ч. для 
зберігання фондів -  715,22 м2, для обслуговування читачів -  684,73 м2.

Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загальної 
чисельності студентів становить: 335 /3585 * 100 = 9,34 %, що відповідає 
нормативному значенню.

У базі даних електронного каталогу 244,04 тис. бібліографічних описів 
документів; окремо ведуться бази даних періодики, дисертацій, авторефератів, 
тощо; 22 707 записів містить електронна картотека статей. В репозитарії 
бібліотеки розміщено більш ніж 2500 публікацій.

акредитації.

7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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Кафедра формує свій фонд інформаційного забезпечення навчальних 
дисциплін. Зокрема, у є в наявності навчальні посібники, опорні конспекти 
за усіма навчальними дисциплінами, у тому числі на електронних носіях.

Список фахових періодичних видань, які є в бібліотеці ОНЕУ та 
читальних залах, відповідає потребам навчання магістрів за освітньо- 
професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 
292 «Міжнародні економічні відносини».

Комісія констатує:
фахову підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою 

Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» забезпечено на 100% підручниками та навчальними 
посібниками у відповідності до вимог МОН України.

Інформаційне забезпечення навчального процесу відповідає вимогам 
щодо акредитації підготовки магістрів за освітньо-професійною 
програмою «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини».

В Одеському національному економічному університеті розроблено і діє 
“Положення про порядок оцінювання знань студентів ОНЕУ” (протокол № 8 
від 25.05.2016 р).

Результати контролю знань за підсумками екзаменаційних сесій магістрів 
за освітньо-професійною програмою Міжнародні економічні відносини» зі 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» свідчать, що 
здобувачам вищої освіти надається достатній рівень теоретичних знань і 
практичних навичок з дисциплін робочого навчального плану.

В процесі самоаналізу діяльності кафедри проаналізовані результати 
останньої перед акредитацією, екзаменаційної сесії магістрів за освітньо- 
професійною програмою Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 
292 «Міжнародні економічні відносини». З дисциплін загальної підготовки 
абсолютна успішність склала 100 %, якість успішності -  90%. З дисциплін 
професійної підготовки абсолютна успішність склала 100%, якість успішності -  
100%. Показники успішності здобувачів вищої освіти за результатами 
останньої перед акредитацією екзаменаційної сесії відповідають 
акредитаційним вимогам.

З метою перевірки якості підготовки здобувачів освітнього ступеня 
«магістр» за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні 
відносини» * зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 
викладачами відповідних кафедр було розроблено завдання комплексних 
контрольних робіт з дисциплін циклу загальної та професійної підготовки, які 
складалися з теоретичної частини (закритих тестів) та практичної частини 
(розрахункових завдань).

Викладачами відповідних кафедр було проведено комплексні контрольні 
роботи згідно з затвердженим графіком. Заміри знань здобувачів освітнього 
ступеня магістр за освітньо-професійною програмою Міжнародні економічні 
відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» з
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дисциплін загальної підготовки, проведені після сесії такі: успішність 100 %, 
якість навчання -  100 %, середній бал -  94. За дисциплінами циклу загальної 
підготовки абсолютна успішність дорівнює 100 %, якість навчання -  100 %, 
середній бал -  97. За дисциплінами циклу професійної підготовки абсолютна 
успішність складає 100 %, якість навчання -  100 %, середній бал -  92.

В ході акредитаційної експертизи були проведені заміри залишкових 
знань студентів із дисциплін загальної та професійної підготовки (наказ ОНЕУ 
№80 від 7 вересня 2018 р). у період з 11.09.2018 по 13.09.2018 р. За участю 
експертів було проведено контрольний замір знань з таких навчальних 
дисциплін: «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (організацій)», 
«Європейський бізнес», «Глобальна економіка», «Міжнародні стратегії 
економічного розвитку» (додаток А). Отримані під час перевірки результати 
якості підготовки здобувачів освітнього ступеня магістр такі: з дисциплін 
загальної підготовки - абсолютна успішність склала 100 %, якість успішності -  
95%, з дисциплін професійної підготовки результати такі: абсолютна
успішність склала 100 %, якість успішності -  96%.

Розбіжність між результатами перевірки знань студентів при 
акредитаційній експертизі і встановленими нормативами знаходяться в 
допустимих межах, що дає підставу зробити висновок про відповідність якості 
підготовки фахівців акредитаційним вимогам. Показники залишкових знань 
студентів наведені у Додатках А, Б.

Під час акредитаційної експертизи було перевірено 7 кваліфікаційних 
робіт магістрів. Перевірені роботи виконані на актуальні теми із проблематики 
міжнародних економічних відносин. Результати експертної оцінки 
кваліфікаційних робот магістрів представлені в таблиці 3.

Таблиця З
Підсумки оцінювання експертами якості кваліфікаційних робот магістрів за 

освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини»
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

№
п/п Курс

Шифр
академічної

групи

Прізвище, 
ініціали студента

Оцінка
. на захисті 

кваліфікаційної 
роботи

за експертною 
перевіркою

1 6 64 Іщук Х.В. Відмінно (5) Відмінно (5)
2 6 64 Бондаренко О.І Відмінно (5) Відмінно (5)
3 6 64 Гіляль A.C. Відмінно (5) Відмінно (5)
4 6 64 Кожемякін Д.С. Відмінно (5) Відмінно (5)
5 6 ' 64 Гезалян I.A. Відмінно (5) Відмінно (5)
6 6 64 Лагутіна A.C. Добре (4) Добре (4)
7 6 64 Сафта О.П. Добре (4) Добре (4)

Середній бал 4,71 4,71
Відхилення не має

Комісія констатує:
розбіжності в результатах перевірки і оцінки кваліфікаційних робот 

магістрів не виявлено.

Голова комісії д.е.н., проф. Ю.В.Макогон



Якість підготовки студентів повністю відповідають вимогам щодо 
акредитації підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою 
«Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини».

9. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МІЖНАРОДНІ
ЗВ’ЯЗКИ

Науково-дослідна робота ОНЕУ координується науково-дослідною 
частиною. Основний науково-дослідний напрямок роботи кафедри 
менеджменту -  вирішення теоретичних та прикладних проблем управління 
соціально-економічними системами.

Науково-дослідна робота кафедри міжнародних економічних відносин 
спрямована на подальше поглиблення наукових досліджень. За період 2013- 
2017 рр. на кафедрі проводились дослідження за такими темами: «Тема 
«Зовнішньоекономічна діяльність регіону». (ДР№: 0112U07709, 01.2013- 
31.2015 рр., фінансування із держбюджету), «Міжнародна 
конкурентоспроможність: підприємство-транскордонний регіон» (ДР №0116 
U000210, 01.2016-31.2018 рр., фінансування із держбюджету). «Удосконалення 
управління міжнародною конкурентоспроможністю ТОВ «МПК Інжиніринг» 
(ДР №0115U004586, 15.03.2015-20.12.2016, прикладене дослідження за
госпрозрахунковою тематикою, обсяг фінансування -  20 тис. грн.). В 
зазначених дослідженнях за аналізований період прийняло участь 14 студентів.

Основні результати науково-дослідної роботи професорсько- 
викладацького складу кафедри представлені в монографіях, збірниках наукових 
праць, статтях, доповідях та інших публікаціях. Окремі положення досліджень, 
що були здійснені колективом кафедри у зазначений період, були використанні 
при підготовці 16 одиниць монографічної літератури (одноосібно та у 
співавторстві при підготовці окремих розділів та статей колективних 
монографій), 45 навчальних посібників (у тому числі 18 з них видано на 
англійській мові за кордоном та за участю колег з іноземних навчальних 
закладів Польщі, Республіки Молдова, Грузії, Білорусії).

Наукові розробки кафедри міжнародних економічних відносин дали 
змогу підготувати та опублікувати 79 статей та 74 тези доповідей на 
конференція різних рівнів, а також на форумах та інших заходах наукового та 
прикладного характеру, наприклад, результати наукових напрацювань членів 
кафедри було використано: в роботі круглого столу з обговорення проекту 
Закону України «Про засади державної регіональної політики» (Одеса, 
Облдержадміністрація, 25 квітня 2013 р.), Міжнародного ділового форуму 
«Дунайська синергія», за участю парламентаріїв, керівників профільних 
міністерств, представників бізнес-середовища з Німеччини, Австрії, Угорщини, 
Словаччини, Хорватії, Сербії, Болгарії, Румунії, Молдови та України (Одеса- 
Вілково 31 жовтня - 1 листопада 2013 р.), круглого столу «Торгівля з ЄС в 
рамках автономних преференцій та майбутньої зони вільної торгівлі (ЗВТ+)» 
(21 травня 2014 р., м. Одеса), практичного семінару «Як розвивати торгівлю з 
Європейським Союзом» за підтримки Посольства Великобританії Управління 
ЗЕД, Одеської регіональної торгово-промислової палати (17 лютого 2014р. м.
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Одеса), міжнародного інноваційного форуму «Odessa Innovation Forum» (м. 
Одеса, ОНПУ, вересень 2015), міжнародної конференції «Economic and Social 
Development of Euroregions and Cross-Border Areas» (Kishinev, November 10,

Кафедра має наукові зв’язки з різними науковими установами та вищими 
навчальними закладами України, у фахових виданнях яких професорсько- 
викладацьким складом кафедри за аналізований період опубліковано більше 30 
статей. Колектив кафедри має публікації у наукових виданнях України та 
зарубіжжя, які індексуються у таких наукометричних базах, як: Scopus, Ulrich’s 
Periodicals Directory/Ulrichsweb (G11IA), Index Copernicus, The Central European 
Journal of Social Sciences and Humanities (Польща), Google Scholar, EconBiz 
(Німеччина); Directory of Open Access Journals (DOAJ), IOPscience тощо тощо.

Магістри за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні 
відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 
приймають участь у наукових конференціях. Результати магістерських 
досліджень студентів друкуються у студентських наукових збірниках. Студенти 
також мають можливість публікуватися у фаховому виданні - “Науковому 
віснику ОНЕУ” .

Колективом кафедри міжнародних економічних відносин практикуються 
нові форми організації наукової діяльності в ринкових умовах: круглі столи, 
семінари, заходи щодо формування навколо кафедри підприємницького 
середовища. Щорічно кафедра виступає організатором студентської 
конференції Факультету міжнародної економіки «Минуле, сучасне, майбутнє» 
та Всеукраїнського економічного форуму з міжнародною участю сумісно з: 
Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом, 
Житомирським державним технологічним університетом.

Студенти кафедри демонструють високі здобутки у наукових конкурсах, 
зокрема, вони приймали участь у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт 
студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Міжнародна 
економіка» та «Міжнародні економічні відносини» за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем бакалавр та магістр. Переможцями у 2016 році стали -  Бондаренко О.І. 
(диплом 1 ступеня), Шеховцова М.В. (диплом 2 ступеня), у 2017 році - 
Тараненко A.I. (II місце), Кравець І.В. (II місце).

В цілому науково-дослідна робота кафедри міжнародних економічних 
відносин сприяє розвитку зовнішньоекономічної діяльності Одеського регіону, 
удосконаленню національної освітньої діяльності у сфері міжнародних 
економічних відносин і відповідає рівню акредитаційних вимог.

Університет підтримує постійні стосунки з такими міжнародними 
організаціями, як Fulbraight program, British Counsil, Open Society Institute, 
ACCELS, AISEC, IREX, DAAD, «Альянс Франсез», Фонд Ромуальдо дель 
Бьянко (Італія), Гете інститут, USID та іншими. Працює з посольствами та 
консульствами Німеччини, Франції, Польщі, СІНА, Австрії, Італії, Румунії, 
Болгарії, Греції та іншими. Розвивається міжнародна студентська і академічна 
мобільність. Підписано 3 нових угоди про співробітництво у сфері підготовки 
по програмі подвійних дипломів з університетом Ле Ман, Екс-Марсель 
(Франція) та Варненським університетом менеджменту (Болгарія).

2017).
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Кафедра підтримує зв’язки з Краківським економічним університетом, 
економічним університетом в Катовіце, Європейським університетом Молдови, 
Тбіліським державним економічним університетом.

Комісія констатує:
організація та результати науково-дослідницької роботи випускової 

кафедри відповідають вимогам МОН України;
до науково-дослідницької роботи ефективно залучаються студенти;
міжнародна діяльність університету відповідає вимогам МОН України.
Організація науково-дослідницької роботи на кафедрі відповідає 

умовам щодо акредитації освітньо-професійної програми «Міжнародні 
економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Міжнародні 
зв’язки ОНЕУ та кафедри спрямовані на розвиток освітньо-професійної 
програми «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини.

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕВІРКУ ДЕРЖАВНИМИ 
КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ,ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ
(ПРИПИСІВ) КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА ЗАХОДИ З ЇХ 
УСУНЕННЯ

В результаті попередньої акредитаційної експертизи яка проводилась 
згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 4.06.2013 № 2070-л 
експертною комісією у складі д.е.н., професора Лук’яненка Д.Г., д.е.н., 
професора Макогона Ю.В., д.е.н., професора Савельєва Є.В. були зроблені 
наступні зауваження та рекомендації:
1. більше використовувати можливості наукового і методичного потенціалу 
випускової кафедри в підготовці навчальних посібників за дисциплінами циклу 
професійної підготовки на іноземних мовах;
2. продовжити систематичне поповнення ' бібліотечних фондів сучасною 
літературою з фаху вітчизняних та зарубіжних авторів;
3. вдосконалити систему проходження виробничої практики;
4. продовжити роботу щодо удосконалення комп’ютерного забезпечення 
навчального процесу.

Відповідно до зауважень протягом 2016-2018 рр. було зроблено наступне:
1. Викладачами кафедри міжнародних економічних відносин відповідно 

до навчального плану було підготовлено та опубліковано навчальні посібники 
англійською мовою у співавторстві із колегами з Економічного університету 
Катовіце (Польща), Європейського університету Молдови (Кишинів, Молдова), 
Державного університету ім. Івана Джавахішвілі (Тбілісі, Грузія) видано 
навчальні посібники «World economy» (Tbilisi: PH “UNIVERSAL”, 2016 p.), 
«Essential of International Finance: Questions & Answers» (Tbilisi: Publishing 
House „Universal“, 2017 p.), «International Finance: Questions & Answers» 
(Chisinau- IRIM, 2017), «International microeconomics: Question and Answers» 
(Chisinau- IRIM, 2017), «International macroeconomics: Question and Answers»
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(Chisinau- IRIM, 2017), Podstawy zagranicznei dzialalnosci gospodarczej (Kiev- 
Katowice: CUL,2016).

2. Продовжується робота щодо систематичного поповнення бібліотечних 
фондів сучасною літературою з фаху вітчизняних та зарубіжних авторів. 
Бібліотечний фонд збільшується щорічно. Так, за звітний період поступило 18 
літературних джерел, що були видані у 2016-2018 роках, які забезпечують 
дисципліни, що включені до навчального плану підготовки студентів за 01111 
«Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» другого рівня вищої освіти «магістр»: глобальна 
економіка, європейський бізнес, міжнародні комерційні угоди та розрахунки, 
зовнішньоекономічна діяльність підприємств.

3. Покращилась робота щодо проходження студентами виробничої 
практики. Кваліфікаційні роботи останніх років виконувались на підприємствах 
з масштабною міжнародною економічною діяльністю, наприклад, ЗАО «Квінт», 
порту Южний, Одеському та Чорноморському торговельних портах, ТОВ 
«Хай-Рейс Констракшнз Холдинг», ТОВ «Оленіч Груп ЛТД», ПАТ «Банк 
Восток», ЗАТ ТВКЗ «KVINT», ТОВ «Телекард-Прилад», ПАТ «Одескабель».

4. Покращилась робота щодо забезпечення навчального процесу 
компютерними технологіями та удосконалення системи дистанційного доступу 
до навчально-методичного забезпечення. Методичне забезпечення з 
використанням комп’ютерної технології представлено тестами для контролю 
знань, дистанційними курсами навчання. Навчальне програмне забезпечення 
кафедри включає програмний комплекс навчально-тренінгового підприємства 
«Супер-нова».

Зауваження, висловлені експертною комісією, усунуті повністю.

За результатами проведеної експертизи Одеського національного 
економічного університету відповідно до вимог щодо акредитації освітньої 
діяльності, пов'язаної з підготовкою магістрів зі спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» експертна комісія відзначає:

1. Освітньо-професійна програма, навчальні плани для здобувачів 
освіти другого магістерського рівня, відповідають встановленим вимогам до 
освітніх програм і забезпечують державну гарантію якості освіти.

2. Кадровий склад випускової кафедри та кафедр, що забезпечують 
підготовку магістрів ОПП «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 
292 «Міжнародні економічні відносини» відповідає вимогам до акредитації 
освітньо-професійних програм. Випускову кафедру очолює доктор економічних 
наук, професор.

3. Заклад освіти -  Одеський національний економічний університет за 
встановленими критеріями стосовно матеріально-технічного, навчально- 
методичного та інформаційного забезпечення спроможний здійснювати 
підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою ««Міжнародні 
економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини.

4. Експертна комісія вважає доцільним звернути увагу керівництва 
Одеського національного економічного університету на наступні рекомендації:

11. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
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провести оновлення сторінки кафедри міжнародних економічних 
відносин на сайті ОНЕУ з метою надання актуальної інформації щодо нової 
навчально-методичної літератури, запланованих наукових заходів, плану 
роботи кафедри;

продовжити роботу по оснащенню кабінетів кафедри сучасним 
обладнанням й інформаційними технологіями;

посилити профорієнтаційну роботу з випускниками шкіл регіону для 
формування контингенту студентів з урахуванням демографічних змін;

поповнювати бібліотечний фонд університету іншомовними виданнями; 
продовжити роботу з налагодження міжнародних зв’язків з вищими 

навчальними закладами, зарубіжними установами та організаціями;
продовжити роботу по залученню фахівців-практиків до читання лекцій 

для магістрів.
На підставі вищевикладених фактів та порівняння фактичних показників 

діяльності Одеського національного економічного університету і вимог до 
акредитації, експертна комісія зробила висновок про можливість акредитації 
освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» за 
спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти.

міжнародних економічних
Маріупольського
університету

Голова експертної комісії:
доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри економіки та

економічних відносин
державного

Член експертної комісії: Є.В. Савельев
доктор економічних наук, професор, 
професор кафедрі 
економіки Тернопільсь 
економічного універсиі

З матеріалами ознайо
Ректор Одеського націора|в(юп 
економічного університет^^, 
доктор економічних' наущ й^ф^ 
«13» вересня 2018 р.

Голова комісії д.е.н., проф. Ю. В. Макогон



Додаток А
Зведені результати виконання комплексних контрольних робіт та екзаменаційної сесії студентів за освітньою 

програмою «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

Назва дисциплін, за якими проводився контроль Група

К
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ст
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ККР
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Відхилення від результатів 
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кі
ль

кі
ст

ь

о 4
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£

кі
ль
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ст

ь

о 4

І(икл загальної підготовки
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств 54 10 10 100 10 100 0 0 0 0 100 100 +10
(організацій)
Всього за циклом 100 100 +10

Цикл професійної підготовки
Європейський бізнес 54 10 10 100 8 80 2 20 0 0 - - 100 100 - -
Міжнародні стратегії економічного розвитку 54 10 10 100 10 100 0 0 0 0 - - 100 100 - -
Глобальна економіка 54 10 10 100 8 80 2 20 0 0 - - 100 100 . -
Всього за циклом 100 100 - -
Разом за циклами 100 100 - +10

Голова експертної комісії 

Член експертної комісії
(підпис)

Ю.В. Макогон
(ініціали, прізвище)

Є.В Савельев
(ініціали, прізвище)

Голова комісії д.е.н., проф. Ю.В.Макогон 20



Додаток В
ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

при акредитаційній експертизі студентами спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
освітньої програми «Міжнародні економічні відносини»

№
з/п Дисципліна

Гр
уп

а

Кі
ль

кі
ст

ь 
ст

уд
ен

ті
в,

 
ос

іб

Виконували
ККР

Одержали оцінки під час проведення акредитаційної 
експертизи

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %

Як
іст

ь 
ус

пі
ш

но
ст

і, 
% Самоаналіз

осіб %

«5» «4» «3» «2»

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %

Я
кі

ст
ь 

ус
пі

ш
но

ст
і, 

%

осіб % осіб % осіб % осіб %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Цикл загальної підготовки

1. Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємств 
(організацій)

64 10 10 100 8 80 2 20 0 0 0 0 100 100 100 100

В с ь о г о  за  ц и к л о м 100 100 100 100

2. 1 \икл професійної підготовки
1. Європейський бізнес 64 10 10 100 8 80 2 20 0 0 0 0 100 100 100 100
2. Міжнародні стратегії 

економічного розвитку 64 10 10 100 9 90 1 10 0 0 0 0 100 100 100 100

3. Глобальна економіка 64 10 10 100 7 70 3 30 0 0 0 0 100 100 100 100

В с ь о г о  за  ц и к л о м 100 100 100 100

Голова експертної комісії 

Член експертної комісії

Голова комісії

(підпис)

Ю.В. Макогон
(ініціали, прізвище)

Є.В Савельев
(ініціали, прізвище)

д.е.н., проф. Ю.В.Макогон 21



Зведені відомості
про дотримання ліцензійних умов з підготовки магістрів за освітньо- 

професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності
292 «Міжнародні економічні відносини»

Порівняльна таблиця дотримання вимог до кадрового, технологічного, 
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення провадження освітньої діяльності

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність у закладі освіти 

підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти

+ + немає

2. Наявність у складі підрозділу 
чи кафедри, відповідальних за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти, тимчасової робочої групи 
(проектної групи) з науково- 
педагогічних працівників, на яку 
покладено відповідальність за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти за певною спеціальністю

три особи, що 
мають 

науковий 
ступінь та 

вчене звання, з 
них один 

доктор наук 
або професор

+ немає

3. Наявність у керівника 
проектної групи (гаранта 
освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або 
вченого звання за відповідною 
або спорідненою спеціальністю

+ - -

2) наукового ступеня та вченого 
звання за відповідною або 
спорідненою спеціальністю

+ + немає

3) стажу науково-педагогічної 
та/або наукової роботи не менш 
як 10 років (до 6 вересня 2019 р. 
для початкового рівня з 
урахуванням стажу педагогічної' 
роботи)

+ + немає

4. Проведення лекцій з 
навчальних дисциплін науково- 
педагогічними (науковими) 
працівниками відповідної

Голова комісії
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спеціальності за основним місцем 
роботи (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом 
кількості годин):
1) які мають науковий ступінь 
та/або вчене звання (до 6 вересня 
2019 р. для початкового рівня з 
урахуванням стажу педагогічної 
роботи)

50,0 93,94 +43,94

2) які мають науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання 
професора

25,0 28,79 +3,79

3) які мають науковий ступінь 
доктора наук та вчене звання

- - -

5. Проведення лекцій з 
навчальних дисциплін, що 
забезпечують формування 
професійних компетентностей, 
науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, які є 
визнаними професіоналами з 
досвідом роботи за фахом 
(мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості 
годин):
1 )дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи 
за фахом

15,0 34,85 +19,85

2)практичної роботи за фахом - - -

6. Проведення лекцій, 
практичних, семінарських та 
лабораторних занять, здійснення 
наукового керівництва 
курсовими, дипломними 
роботами (проектами), 
дисертаційними дослідженнями 
науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, рівень 
наукової та професійної 
активності кожного з яких 
засвідчується виконанням за 
останні п ’ять років не менше 
трьох умов, зазначених у пункті 5 
приміток

підпункти 
1— 16 

пункту 5 
приміток

100% немає

7. Наявність випускової 
кафедри із спеціальної (фахової)

23
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підготовки, яку очолює фахівець 
відповідної або спорідненої 
науково-педагогічної 
спеціальності:
1) з науковим ступенем 
доктора наук та вченим званням

+ + немає

2) з науковим ступенем та 
вченим званням
3) з науковим ступенем або 
вченим званням -V

8. Наявність трудових 
договорів (контрактів) з усіма 
науково-педагогічними 
працівниками та/або наказів про 
прийняття їх на роботу

+ + немає

Матеріально-технічне забезпечення провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість 

приміщеннями для проведення 
навчальних занять та 
контрольних заходів (кв. метрів 
на одну особу для фактичного 
контингенту студентів та 
заявленого обсягу з урахуванням 
навчання за змінами)

2,4 4,5 +2,1

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

ЗО 65 +35

3. Наявність соціально- 
побутової інфраструктури:
3.1. бібліотеки, у тому числі 
читального залу

+ + немає

3.2. пунктів харчування + + немає
3.3. актового чи концертного 
залу + + немає

3.4. спортивного залу + + немає
3.5. стадіону та/або 
спортивних майданчиків

+ + немає

3.6. медичного пункту + + немає
4. Забезпеченість, здобувачів 

вищої освіти гуртожитком 
(мінімальний відсоток потреби)

70 100 +30

5. Забезпеченість 
комп’ютерними робочими

+ + немає

Голова комісії
~ Г
д.е.н., проф. Ю.В.Макогон
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місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідними для 
виконання навчальних планів

Навчально-методичне забезпечення провадження освітньої діяльності
1. Наявність опису освітньої 

програми
+ + немає

2. Наявність навчального 
плану та пояснювальної записки 
до нього

+ + немає

3. Наявність робочої програми 
з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + немає

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

+ + немає

5. Наявність програми 
практичної підготовки, робочих 
програм практик

+ + немає

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

+ + немає

7. Наявність методичних 
матеріалів для проведення 
атестації здобувачів

+ + немає

Інформаційне забезпечення провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки 

вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними 
виданнями відповідного або 
спорідненого профілю, в тому 
числі в електронному вигляді

не менш як 
п’ять 

найменувань
14 +9

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

+ + немає

3. Наявність офіційного веб
сайту закладу освіти, на якому 
розміщена основна інформація 
про його діяльність (структура,

+ + немає



ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітня/освітньо- 
наукова/ видавнича/атестаційна 
(наукових кадрів) діяльність, 
навчальні та наукові структурні 
підрозділи та їх склад, перелік 
навчальних дисциплін, правила 
прийому, контактна інформація)

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

60 100 +40

Голова експертної комісії:
доктор економічних наук, професо, 
професор кафедри економіки /т а  
міжнародних економічних відносин 
Маріупольського державного
університету
Член експертної комісії:
доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри міжнародної 
економіки Тернопільського національного 
економічного університету

Ю.В. Макогон

Є.В. Савельев

З матеріалами ознайомлений:
Ректор Одеського національного 
економічного університету 
доктор економічних наук, професор 
«13» вересня 2018 р.

М.І. Звєряков



Відомості про дотримання Державних вимог до акредитації 
освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» зі 

спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

Назва показника (нормативу)

Нормативне
значення

показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показник

а

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1. Умови забезпечення державної 
гарантії якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану 
за показниками: перелік навчальних 
дисциплін, години, форми 
контролю, %

100 100 -

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

100 100 -

1.3. Чисельність науково- 
педагогічних (педагогічних) 
працівників, що обслуговують 
спеціальність і працюють у 
навчальному закладі за основним 
місцем роботи, які займаються 
вдосконаленням навчально- 
методичного забезпечення, 
науковими дослідженнями, 
підготовкою підручників та 
навчальних посібників, %

100 100 -

2. Результати освітньої діяльності 
(рівень підготовки фахівців), не 
менше %
2.1. Рівень знань студентів з циклу 
загальної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 +10,0

2.1.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 100 +50,0

2.2. Рівень знань студентів з 
природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки: . '
2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90

Цикл не 
передбаче 

ний 
навчальни 
м планом

Цикл не 
передбачений 
навчальним 

планом
2.2.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50

Голова комісії д.е.н., проф. Ю. В.Макогон
27



2.3. Рівень знань студентів із циклу 
професійної підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 +10,0

2.3.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 100 +50,0

3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі 
навчального закладу наукових 
підрозділів

+ + -

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

+ + -

МакогонГ олова експертної комісії:
доктор економічних наук, 
професор кафедри економіки 
міжнародних економічних відносин 
Маріупольського державного
університету
Член експертної комісії: Є.В. Савельев
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри міжнародної &  ;
економіки Тернопільського національного ^
економічного університету

З матеріалами
Ректор Одеського 
економічного 
доктор економічних 
«13» вересня 2018 р.

Звєряков

Голова комісії д.е.н., проф. Ю.В.Макогон
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