
Акредитація підтвердила високу якість підготовки менеджерів в 
КНТЕУ 

 
Підготовка здобувачів вищої освіти завжди є відповідальним процесом 

для кожного університету, кафедри, викладача. Це обумовлено високим 
рівнем відповідальності за формування належної компетентності 
випускників, що має відповідати вимогам ринку праці. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України в нашому 
університеті була проведена акредитаційна експертиза освітньо-професійних 
програм – «Менеджмент персоналу» та «Торговельний менеджмент» 
спеціальності 073 «Менеджмент». Експертні комісії у складі: Ястремської 
Олени Миколаївни, доктора економічних наук, професора, завідувача 
кафедри менеджменту, логістики та економіки Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця (голова комісії освітньо-
професійної програми «Менеджмент персоналу»); Савіної Галини 
Григорівни, доктора економічних наук, професора, проректора з наукової 
роботи Херсонського національного технічного університету; Ткаленко 
Наталії Валеріївни, доктора економічних наук, професора, директора 
навчально-наукового інституту менеджменту, харчових технологій та 
торгівлі Чернігівського національного технологічного університету (голова 
комісії освітньо-професійної програми «Торговельний менеджмент»); 
Андрушківа Богдана Миколайовича, доктора економічних наук, 
професора, завідувача кафедри управління інноваційною діяльністю та 
сферою послуг Тернопільського національного технічного університету імені 
Івана Пулюя провели ретельну перевірку всіх складових навчально-
виховного процесу в КНТЕУ, пов’язану з підготовкою здобувачів вищої 
освіти. 

 На підставі аналізу і перевірки поданих на акредитацію матеріалів 
комісії дійшли висновку, що робота професорсько-викладацького складу 
кафедри університету здійснюється на високому рівні, а стан кадрового, 
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення освітнього процесу відповідають існуючим вимогам та 
світовому рівню підготовки менеджерів. 
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