
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
проведення акредитаційної експертизи  

освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» у Київському національному 

торговельно-економічному університеті. 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 
експертної групи у Київському національному торговельно-економічному 
університеті (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої 
програми «Менеджмент» (ID програми в ЄДЕБО 36826), а також умови її роботи. 
Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. 
Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, 
так і ЗВО. 

Узгоджена програма фіксується в інформаційній системі Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної 
справи. 

2. Загальні умови роботи експертної групи 
2.1. ЗВО на час роботи експертної групи в дистанційному форматі (з 

використанням платформи ZOOM) створює можливість для організації роботи та 
спілкування  з фокус-групами відповідно до затвердженої програми акредитаційної 
експертизи. 

2.2. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, 
коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники 
ЗВО та інші особи. 

2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у програмі для кожної 
зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не 
можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.4. У розкладі програми передбачається резервна зустріч, на яку експертна 
група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене 
необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про 
це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь 
відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.5. У розкладу програми передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний 
завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою 
програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі. 

2.6. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію 
освітньо-наукової  програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про 
самооцінювання. 

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться у віддаленому (дистанційному) 
форматі. 

 



3. Розклад роботи експертної групи 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (28.09.2020) https://zoom.us/j/94193421379?pwd=RUpJY2pPT0VORTBRaURmNVF3TWxzQT09 
Ідентифікатор конференції: 941 9342 1379 
Пароль: 2020 
 
09.30–09.50 Організаційна зустріч членів експертної групи Члени експертної групи. 
09.50 –10.00 Пробна відеоконференція Члени експертної групи; 

представник секретаріату 
Національного агентства; гарант 
ОП: Бай Сергій Іванович, д.е.н., 
проф. 
 

10.00-10.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП. Відеоконференція ZOOM із записом  Члени експертної групи;  
представник секретаріату 
Національного агентства; гарант 
ОП: Бай Сергій Іванович, д.е.н., 
проф. 
 

10.30–11.00 Підготовка до зустрічі 1. Відеоконференція ZOOM Члени експертної групи 
11.05-11.35 Зустріч 1 з керівником та менеджментом КНТЕУ. Відеоконференція ZOOM із 

записом. 
Члени експертної групи;  
представник секретаріату 
Національного агентства; 
ректор: Мазаракі Анатолій 
Антонович, д.е.н., проф.; 
перший проректор з науково-
педагогічної роботи: 
Притульська Наталія 
Володимирівна, д.т.н., проф.; 
проректор з наукової роботи: 
Мельниченко Світлана 
Володимирівна, д.е.н., проф.; 
проректор з науково-педагогічної 
роботи та міжнародних зв’язків: 

https://zoom.us/j/94193421379?pwd=RUpJY2pPT0VORTBRaURmNVF3TWxzQT09


Сай Валерій Миколайович, к.е.н, 
доц.; 
декан факультету економіки, 
менеджменту та психології: 
Міняйло Олександр Іванович, 
к.е.н., доц.; 
гарант ОП: Бай Сергій Іванович, 
д.е.н., проф.; 
завідувач відділу аспірантури і 
докторантури: Харченко Ольга 
Григорівна 
 

11.30-12.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи  
 



12.00-12.30 Зустріч 2 з науково-педагогічними працівниками. Відеоконференція ZOOM із 
записом 

Члени експертної групи;  
представник секретаріату 
Національного агентства; 
гарант ОП: Бай Сергій Іванович, 
д.е.н., проф.; 
зав.кафедри іноземної філології та 
перекладу Латигіна Алла 
Григорівна, доц., 
професор кафедри філософських 
та соціальних наук 
Морозов Андрій Юрійович, 
д.філос. н., доц.; 
професор кафедри журналістики 
та реклами 
Семенець Олена Олександрівна, 
д.філол.н., проф.; 
доцент кафедри публічного 
управління та адміністрування 
Головня Юлія Ігорівна, к.е.н., 
доц.; 
доцент кафедри 
адміністративного, фінансового 
та інформаційного права 
Гуржій Анна Валеріївна, к.ю.н., 
доц.; 
зав.кафедри цифрової економіки 
та системного аналізу Роскладка 
Андрій Анатолійович, д.е.н., 
проф.; 
професор кафедри менеджменту 
Пятницька Галина Тезіївна, 
д.е.н., проф., 
зав. кафедри економічної теорії та 
конкурентної політики; 



Лагутін Василь Дмитрович, 
д.е.н., проф., 
професор кафедри менеджменту  
Жуковська Валентина 
Миколаївна, д.е.н., доц. 
 

12.30-13.00 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3. Відеоконференція 
ZOOM. 

Члени експертної групи 



13.00-13.30 Зустріч 3 з аспірантами. Відеоконференція ZOOM із записом Члени експертної групи;  
представник секретаріату 
Національного агентства; 
Тараненко Антон Павлович, 
2016 рік набору, вечірня форма; 
Стопченко Євгенія Іванівна, 
2017 рік набору, вечірня форма; 
Зінюк Микола Сергійович, 2018 
рік набору, денна форма; 
Даниленко Олена Леонідівна, 
2019 рік набору, денна форма; 
Макарчук Іван Віталійович, 2019 
рік набору, вечірня форма; 
Чернега Олена Михайлівна, 2019 
рік набору, вечірня форма 

13.30-14.30 Обідня перерва  
14.30-15.00 Підведення підсумків зустрічі 3 та підготовка до зустрічі 4. Відеоконференція 

ZOOM. 
Члени експертної групи 

15.00-15.30 Зустріч 4 з роботодавцями. Відеоконференція ZOOM із записом. Члени експертної групи; 
представник секретаріату 
Національного агентства, 
провідний науковий співробітник 
сектору галузевих ринків відділу 
секторальних прогнозів та 
кон’юктури ринків Державної 
установи «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України»  
Венгер Віталій Васильович, 
к.е.н.; 
директор представництва у м. 
Київ ТОВ «Космос»: Онюшкін 
Олег Олександрович; 



керівник ресторанних проектів 
Семикопова Тетяна 
Володимирівна; 
керівник відділу навчання та 
розвитку персоналу ТОВ «ЕДС 
Аква Сервіс» Сторчак Роман 
Алісович 
 

15.30-16.30 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5. Члени експертної групи 
 

16.30-17.00 Зустріч 5 з представниками студентського самоврядування та представниками 
Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених. 
Відеоконференція ZOOM із записом. 

Члени експертної групи; 
представник секретаріату 
Національного агентства; 
голова наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів 
та молодих вчених: Баранюк 
Юрій Романович; 
голова Профспілки працівників та 
студентів університету: Бай 
Сергій Іванович; д.е.н., проф.; 
голова Ради студентського 
самоврядування: Петровська 
Дар’я Олександрівна; 
голова Ради студентського 
самоврядування факультету 
економіки, менеджменту та 
психології: Сакевич Микита 
Євгенович 

17.00–17.30 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до зустрічі 6. Відеоконференція 
ZOOM 

Члени експертної групи; 

17.30-18.00 Відкрита зустріч. Відеоконференція  ZOOM  із записом. 
https://zoom.us/j/96413292329?pwd=aWNzRHBLUlBReFdOUzFKaThRVWx5Zz09 
Ідентифікатор конференції: 964 1329 2329 
Пароль: 2020 

Члени експертної групи;  
представник секретаріату 
Національного агентства; 

https://zoom.us/j/96413292329?pwd=aWNzRHBLUlBReFdOUzFKaThRVWx5Zz09


 усі охочі учасники освітнього 
процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації 
КНТЕУ)  

18.00-18.30 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи 
День 2 – (29.09.2020) https://zoom.us/j/96965878494?pwd=KzNzYjBmTlJXZndtUEl5bWU0UFdsQT09 
Ідентифікатор конференції:  969 6587 8494 
Пароль: 2020 
 
09.00–09.30 Зустріч членів експертної групи, обговорення організаційних питань. 

Відеоконференція ZOOM. 
Члени експертної групи 

09.30–10.30 Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП  Члени експертної групи; 
представник секретаріату 
Національного агентства; 
гарант ОП: Бай Сергій Іванович, 
д.е.н., проф. 
проректор з АГЧ: Вовк Галина 
Миколаївна 
директор ГЦІТ: Шестак Ярослав 
Іванович 
заступник директора бібліотеки: 
Морозова Тетяна Миколаївна 
 

10.30–11.00 Підведення підсумків огляду матеріально-технічної бази. Підготовка до 
зустрічі 6. Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

https://zoom.us/j/96965878494?pwd=KzNzYjBmTlJXZndtUEl5bWU0UFdsQT09


11.00–11.30 Зустріч 6 із адміністративним персоналом та персоналом допоміжних 
структурних підрозділів. Відеоконференція ZOOM із записом. 

Члени експертної групи; 
представник секретаріату 
Національного агентства; 
зав.кафедри менеджменту: Бай 
Сергій Іванович, д.е.н., проф.; 
зав.кафедри туризму та рекреації: 
Ткаченко Тетяна Іванівна, д.е.н., 
проф.; 
зав.кафедри готельно-
ресторанного бізнесу: Бойко 
Маргарита Григорівна, д.е.н., 
проф.; 
завідувач відділу аспірантури і 
докторантури: Харченко Ольга 
Григорівна; 
проректор з наукової роботи: 
Мельниченко Світлана 
Володимирівна, д.е.н., проф.; 
заступник начальника відділу 
міжнародних зв’язків: Данчик 
Тамара Олексіївна; 
начальник навчально-
методичного відділу: Божко 
Тетяна Василівна; 
керівник системи управління 
якістю, перший проректор з 
науково-педагогічної роботи: 
Притульська Наталія 
Володимирівна, д.т.н., проф. 
 

11.30-12.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до зустрічі 7. Відеоконференція 
ZOOM 

Члени експертної групи 

12.00-12.30 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами 
Відеоконференція ZOOM із записом. 

Члени експертної групи; 



директор Центру педагогічних та 
психологічних досліджень:  
Пасічнюк Ольга Петрівна; 
начальник навчального відділу: 
Камінський Сергій Іванович; 
начальник юридичного відділу: 
Івасин Олександр Романович 
 

12.30–13.00 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до резервної зустрічі. 
Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

13.00-14.00 Обідня перерва  
14.00–15.00 Резервна зустріч 

Відеоконференція ZOOM із записом. 
Члени експертної групи;  
представник секретаріату 
Національного агентства 
особи, додатково запрошені на 
резервну зустріч 

15.00–15.15 Підведення підсумків резервної зустрічі та підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи 
15.20-15.50 Фінальна зустріч. Відеоконференція ZOOM із 

записом. 
Члени експертної групи; 
представник секретаріату 
Національного агентства 
ректор: Мазаракі Анатолій 
Антонович, д.е.н., проф.; 
перший проректор з науково-
педагогічної роботи: 
Притульська Наталія 
Володимирівна, д.т.н., проф.; 
проректор з наукової роботи: 
Мельниченко Світлана 
Володимирівна, д.е.н., проф.; 
проректор з науково-педагогічної 
роботи та міжнародних зв’язків: 
Сай Валерій Миколайович, к.е.н, 
доц.; 



декан факультету економіки, 
менеджменту та психології: 
Міняйло Олександр Іванович, 
к.е.н., доц.; 
гарант ОП: Бай Сергій Іванович, 
д.е.н., проф.; 
завідувач відділу аспірантури і 
докторантури: Харченко Ольга 
Григорівна. 
 

16.00 – 18.00 Підведення підсумків 1 та 2 днів. Робота з документами.  Відеоконференція 
ZOOM. 

Члени експертної групи 

День 3 – (30.09.2020) 
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи. Робота з документами. Члени експертної групи 

 


