
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 
чергової акредитаційної експертизи 

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» 
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 

освітнього ступеня «бакалавр» 
у Чернівецькому торговельно-економічному інституті 

Київського національного торговельно-економічного університету

Відповідно до 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 

чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму 

підготовки 6.030601 «Менеджмент» у Чернівецькому торговельно- 

економічному інституті Київського національного торговельно-економічного 

університету та наказу Міністерства освіти і науки України від 07 травня 

2019 р. № 451-л експертна комісія у складі:

Голова комісії: Ґудзь Петро Васильович -  завідувач кафедри менеджменту

Запорізького національного технічного університету, 

доктор економічних наук, професор;

Член комісії: Тарасюк Галина Миколаївна -  завідувач кафедри

менеджменту і туризму Житомирського державного 

технологічного університету, доктор економічних наук, 

професор.

безпосередньо у навчальному закладі в період з 27.05.2019 р. по 29.05.2019 р. 

розглянула подану ЧТЕІ КНТЕУ акредитаційну справу та провела чергову 

акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки

6.030601 «Менеджмент» у Чернівецькому торговельно-економічному 

інституті Київського національного торговельно-економічного університету.

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь



2

Під час проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки 

бакалаврів комісія перевірила достовірність інформації, поданої Міністерству 

освіти і науки України разом із заявою, а також фактичний стан кадрового, 

організаційного, навчально-методичного, інформаційного, матеріально- 

технічного забезпечення навчально-виховного процесу, якість підготовки 

фахівців з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», внутрішню систему 

забезпечення якості освітньої діяльності в Чернівецькому торговельно- 

економічному інституті КНТЕУ та його відповідності вимогам чинного 

законодавства.

За результатами чергової акредитаційної експертизи комісія
встановила:

1. Загальна характеристика Чернівецького торговельно-економічного
інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітнього
ступеня «бакалавр»

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету (ЧТЕІ КНТЕУ) 

розпочав свою діяльність з 1966 року, спочатку як філія, а з 1987 року -  

заочний факультет Київського торговельно-економічного інституту, з 1994 

року -  заочний факультет Київського державного торговельно-економічного 

університету, а з 1999 року -  інститут (відокремлений структурний підрозділ) 

у складі Київського національного торговельно-економічного університету. 

За свою 5 3-річну діяльність інститут задекларував себе як один із провідних 

економічних закладів вищої освіти Чернівецького регіону, сформував, 

розвинув і зміцнив власні традиції, набув значного досвіду підготовки 

висококваліфікованих фахівців з менеджменту та інших спеціальностей.

Згідно з ліцензією Київського національного торговельно-економічного 

університету, ЧТЕІ КНТЕУ проводить освітню діяльність з підготовки
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фахівців за 10 спеціальностями за першим (бакалаврським) рівнем та за 9 

спеціальностями за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. В інституті 

працюють 2 факультети та 7 кафедр, з яких 6 є випускові. Також в структурі 

інституту функціонують: інформаційно-обчислювальний центр, відділ

забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку, відділ міжнародних 

зв’язків, Центр маркетингу та сприяння працевлаштуванню студентів та 

випускників, Коломийський навчально-консультативний центр.

Експертна комісія в процесі перевірки встановила відповідність 

загальної площі приміщень, що використовуються під час освітнього процесу 

відповідно до документів на право користування (договори оренди) за 

терміном дії договорів, наявністю державної реєстрації, які розміщені в 

ЄДБЕО.

ЧТЕІ КНТЕУ робить важливий внесок у розвиток освіти і науки на 

теренах України та за її межами, в рамках укладених договорів інститут 

підтримує міжнародні зв’язки з 27 закордонними навчальними та науковими 

закладами Австрії, Білорусі, Грузії, Латвії, Молдови, Північного Кіпру, 

Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, Чехії. Активізовано роботу із 

зарубіжними ЗВО-партнерами щодо участі студентів та викладачів у 

програмах академічної мобільності, зокрема Еразмус+, а також стажуванні 

та підвищенні кваліфікації викладачів.

Політика інституту в напрямку міжнародної діяльності визначена 

Програмою стратегічного розвитку інституту на 2010-2020 рр., основними 

завданнями якої є: розширення міжнародної співпраці, участь науково- 

педагогічних працівників та студентів в академічних проектах, програмах 

міжнародних організацій Європейського Союзу та програмах подвійних 

дипломів.

Щорічно в інституті проводяться міжнародні науково-практичні 

конференції. Всі кафедри інституту залучаються до участі у міжнародних
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програмах та проектах; викладачі і студенти інституту беруть участь у 

міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах, форумах та фестивалях.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ очолює 

директорка -  Тетяна Миколаївна Ореховська, кандидат економічних наук, 

доцент. Ореховська Т.М. закінчила Донецький інститут радянської торгівлі у 

1965 р. за спеціальністю «Економіка торгівлі». У 1974 р. Ореховська Т.М. 

захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук; у 1989 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економічних 

дисциплін. Т.М. Ореховська працює у даному навчальному закладі з 1967 р., 

у тому числі на посадах викладача, старшого викладача, з 1977 р. -  

завідувача кафедри економічних дисциплін Чернівецького філіалу КТЕІ, з 

1987 р. -  декана Чернівецького факультету КТЕІ, з 1999 р. і по сьогодні 

очолює ЧТЕІ КНТЕУ на посаді директора за контрактом, укладеним з 

Київським національним торговельно-економічним університетом. 

Директорка одночасно є головою Конференції трудового колективу, головою 

вченої та методичної рад інституту, приймальної комісії інституту. За 

багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у справу підготовки 

висококваліфікованих фахівців Ореховська Т.М. нагороджена: медаллю 

«Ветеран праці» (1986 р.), знаком «Відмінник освіти України» (1998 р.), 

іншими почесними нагородами. У 2002 р. Ореховській Т.М. присвоєно 

почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Навчальний процес у ЧТЕІ КНТЕУ реалізується кваліфікованими 

науково-педагогічними працівниками, склад яких станом на 01.03.2019 р. 

налічував 73 викладача, з них 83,5% мають наукові ступені доктора і 

кандидата наук та вчені звання. Показники діяльності Чернівецького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ відображені у таблиці 1.

Підготовка фахівців за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» 

здійснюється випусковою кафедрою менеджменту і туризму, до складу якої 

входять 11 науково-педагогічних працівників, серед яких 2 доктора

Голова експертної комісії ТІ.В. Ґудзь
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економічних наук, 7 кандидати наук, доценти та старші викладачі, 1 старший 

викладач та 1 асистент без наукового ступеня. Випускова кафедра створена у 

2004 році і яку сьогодні очолює доктор економічних наук, доцент Анатолій 

Анатолійович Вдовічен. Для підготовки фахівців за напрямом підготовки

6.030601 «Менеджмент» також залучаються викладачі інших кафедр ЧТЕІ 

КНТЕУ та фахівці-практики у сфері управління та адміністрування.

Таблиця 1

Загальні показники розвитку

№ Показник Значення
пор. показника

1 Рівень акредитації ВНЗ IV
2 Кількість ліцензованих спеціальностей 10
3 Кількість напрямів/спеціальностей, акредитованих за:

-  І рівнем -
-  II рівнем 10
-  III рівнем 10
-  IV рівнем 9

4 Контингент студентів на всіх рівнях навчання, осіб 1704
-  на денній формі навчання 743
-  на заочній формі навчання 961
-  на вечірній формі навчання -

5 Кількість факультетів 2
6 Кількість кафедр 7
7 Чисельність співробітників (усього), осіб 162

-  у т.ч. науково-педагогічних працівників 73
8 Серед них:

-  докторів наук, професорів, осіб/% 9/12,3%
-  кандидатів наук, доцентів, осіб/% 52/71,2%
-  без наукових ступенів і вчених звань, осіб/% 12/16,4%

9 Загальна/навчальна площ будівель, кв. м 9159,5/2667,85
10 Загальний обсяг державного фінансування, тис. грн. 8984,5
11 Кількість посадкових місць у читальних залах 180
12 Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів 239

-  у тому числі з виходом у Інтернет 239

Висновок: акредитаційна експертна комісія констатує:

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету та випускова кафедра 

менеджменту і туризму має відповідний склад науково-педагогічних 

працівників, потужну навчально-методичну, інформаційну та матеріально-

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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технічну базу, на належному рівні здійснює науково-дослідну діяльність, 

співпрацює з провідними вітчизняними та зарубіжними закладами вищої 

освіти, що відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти.

2. Формування контингенту студентів

Прийом студентів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» 

освітнього ступеня «бакалавр» здійснюється згідно Правил прийому на 

навчання до Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського 

національного торговельно-економічного університету у межах 

ліцензованих обсягів. Контингент студентів напряму підготовки 6.030601 

«Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» формується з числа 

абітурієнтів, які здобули повну середню освіту та на базі ОКР «молодший 

спеціаліст».

Показники формування контингенту студентів за напрямом підготовки 

«Менеджмент» наведені в таблиці 2.

Динаміка показників формування контингенту студентів за 2015-2018 

засвідчує, що впродовж останніх двох років спостерігається стійке 

збільшення показників формування контингенту студентів за напрямом 

підготовки 6.030601 «Менеджмент» на понад 20 осіб денної та заочної форми 

навчання.

Для формування якісного складу бакалаврів напряму підготовки 6.030601 

«Менеджмент» використовуються різні форми профорієнтаційної роботи: 

укладання угод про співпрацю із виробничими підприємствами та 

компаніями сфери послуг; інформування про Інститут в засобах масової 

інформації, на сайті Інституту; публікації про Інститут у газетах; участь 

студентів кафедри у наукових, спортивних, культурно-масових заходах, що 

популяризують Інститут; розповсюдження рекламно-інформаційних

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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матеріалів, буклетів по середніх загальноосвітніх школах, гімназіях міста, 

області та за її межами; просування інформації про спеціальність та 

можливості подальшого працевлаштування випускників у соціальних 

мережах (Ішїа§гат, БасеЬоок); регулярне проведення «Дня відкритих 

дверей», «Дня гостинності»; залучення потенційних абітурієнтів до 

проведення профорієнтаційних заходів на базі ЧТЕІ КНТЕУ, зокрема квесту 

«Цікавий ФУСОХТ», гри «Брейн-ринг», «Буковинський фестиваль науки» 

тощо; проведення студентських конференцій; проведення студентського 

благодійного фестивалю-ярмарку з кулінарного мистецтва «Свято гарбуза- 

2018»; проведення викладачами та студентами кафедри менеджменту і 

туризму безкоштовних екскурсій в рамках програми заходів, присвячених 

святкуванню Всесвітнього дня туризму.

Таблиця 2

Показники формування контингенту студентів 
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 

освітнього ступеня «бакалавр»
Чернівецького торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету
№

пор.

Роки
Показник 2015/16

н.р.
2016/17

н.р.
2017/18

н.р.
2018/19

н.р.
1 Ліцензований обсяг підготовки 

(денна/заочна/ вечірня) 70/30/130 70/30/130 70/30/130 70/30/130
2 Прийнято на навчання, всього (осіб) 75 74 100 95

• денна форма 42 27 43 51
у тому числі за держзамовленням; 36 14 4 7
• заочна форма 33 47 57 44
у тому числі за держзамовленням; 4 2 1 2
• нагороджених медалями, або тих, які 
отримали диплом з відзнакою; _ _ _ __

3 Подано заяв на одне місце за формами 
навчання:
• денна 2,1 3,1 2,7 2,1
• заочна 0,5 0,6 0,7 0,75

4 Конкурс абітурієнтів на місця 
державного замовлення:
• денна форма 5,8 8,5 7,5 6,3
• заочна форма 17 38,5 5,05 45

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь



8

Також студенти напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 

проходять виробничу практику на закордонних підприємствах, зокрема в 

Греції, Польщі, Румунії та Болгарії, що є додатковим мотивуючим фактором 

для вибору абітурієнтами даного напряму підготовки.

Висновок: акредитаційна експертна комісія зазначає:

Експертна комісія засвідчує стійку тенденцію зацікавленості 

абітурієнтів до денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» за 

напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» та високу ефективність 

проведення профорієнтаційних заходів у Чернівецькому торговельно- 

економічному інституті КНТЕУ відповідно до встановлених вимог.

3. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього

процесу

У Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ 

підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки

6.030601 «Менеджмент» здійснюється відповідно до галузевих стандартів 

вищої освіти, які визначають вимоги та зміст до їхньої підготовки. 

Організація навчального процесу регламентується чинними нормативно- 

правовими документами України, стандартами вищої освіти з урахуванням 

принципів формування Європейського простору вищої освіти та внутрішньо- 

інститутськими документами і передбачає вивчення обов’язкових та 

вибіркових навчальних дисциплін циклів загальної та професійної 

підготовки, застосовуючи новітні технології навчання з використанням 

інтерактивних методів (дискусія, рольові ігри, інтелектуальний штурм, 

мозкова атака, «круглий стіл», ситуаційний аналіз, відкриті творчі конкурси 

тощо).

Реалізація організації навчально-виховного процесу регламентована 

документами СУЯ ЧТЕІ КНТЕУ -  Настановою з якості, Методиками процесу

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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СУЯ, Положеннями про факультети, Положеннями про кафедри, 

Положеннями про структурні підрозділи інституту, Положенням про відділ 

(службу) охорони праці, посадовими інструкціями співробітників. 

Основними формами організаційно-методичної роботи є засідання кафедр, 

вчених рад факультетів і методичної ради інституту, організація відкритих 

навчально-методичних занять і організація контролю навчально-виховного 

процесу, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Методична робота в інституті здійснюється відповідно до Методики 

процесу «Методичне забезпечення» як нормативного документу. Ним 

регламентується порядок розробки та наповнення навчально-методичних 

комплексів освітніх програм у ЧТЕІ КНТЕУ. Вона проводиться за такими 

напрямами: підготовка та вдосконалення навчально-методичних комплексів 

дисциплін (НМКД) відповідно до вимог вищих закладів освіти III—IV рівнів 

акредитації, підготовка навчально-методичного забезпечення щодо 

організації самостійної роботи та практичної підготовки фахівців за 

напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», удосконалення форм і 

методів контролю знань, упровадження в навчальний процес сучасних 

інноваційних технологій.

За результатами перевірки експертна комісія зазначає, що навчально- 

методичне забезпечення дисциплін постійно вдосконалюється та 

оновлюється відповідно до розвитку дисциплін, гарантуючи необхідні та 

достатні умови навчання, задовольняючи потреби студентів у інформаційних 

джерелах і методичних розробках загального та професійного призначення. 

Організація навчально-виховного процесу за новітніми технологіями 

навчання відіграє особливо важливу роль під час самостійної та 

індивідуальної роботи, самоконтролю та контролю знань студентів.

Пріоритетним завданням кафедри менеджменту і туризму при розробці 

навчально-методичного забезпечення є: створення бази даних методичного 

забезпечення навчальних дисциплін; розроблення нових і удосконалення

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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наявних електронних посібників, підготовка та систематичне застосування 

мультимедійних курсів, розробка дистанційних курсів навчання; поповнення 

навчально-методичного забезпечення щодо організації самостійної роботи та 

практичної підготовки студентів, удосконалення форм і методів контролю 

знань, упровадження до навчального процесу сучасних інтернет-технологій.

Вибірковий аналіз навчально-методичного забезпечення дисциплін 

«Менеджмент» (викладачі -  проф., зав.каф., д.е.н. Вдовічен А.А., к.е.н., доц. 

Чичун В.А.), «Операційний менеджмент» (викладач -  к.е.н., доц.

Урсакій Ю.А.) та «Самоменеджмент» (викладачі -  к.е.н. Долга Г.В., 

к.е.н. Пенюк В.О.) під час проведення акредитаційної експертизи підтвердив 

наявність необхідного навчально-методичного комплексу дисциплін. Однак, 

рекомендуємо при оновленні НМКД звернути увагу на актуальність 

рекомендованої літератури із зазначенням розробок викладачів кафедри 

менеджменту і туризму та активніше використовувати с^іїаі-технології під 

час навчального процесу. Результатами роботи викладачів кафедри з 

методичного забезпечення є: методичні рекомендації щодо організації 

самостійної роботи студентів із дисциплін; мультимедійні презентації тем 

дисциплін; контрольні завдання для перевірки рівня знань студентів та ін. 

Комплекс навчально-методичного забезпечення, який відображає 

організацію, зміст і проведення навчально-виховного процесу підготовки 

студентів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» розроблений у 

повному обсязі й активно використовується у навчальному процесі 

підготовки фахівців, що відповідає акредитаційним вимогам.

Виробнича практика є складовою навчального процесу, забезпечуючи 

формування цілісного підходу до підготовки сучасного фахівця-менеджера в 

умовах ринкових відносин. Практика має комплексне спрямування, що 

дозволяє студентам оволодівати навичками діяльності на сучасному 

підприємстві сфери обслуговування, освоювати інноваційні методики, 

інформаційні ресурси та застосувати їх у майбутній професії. Виробнича

Голова експертної комісії ТІ.В. Ґудзь



11

практика студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» передбачена 

навчальним планом та проходить на провідних підприємствах регіону та 

закордоном, зокрема на ПП «Турфірма «ГРАНД ВІКТОРІЯ», ПП 

Мрачковський С.В., TOB «OZZY GROUP», ФОП Тодеріка С.І. ГРК 

«Allurelnn», TOB «Туристична агенція «ПРО КЖРЕЙН»», ТОВ «Карпати- 

Автоцентр», ТОВ Торгово-промислова компанія «Грін Рей», ТОВ «Бізнес- 

центр «Буковина», ПП «Нью Тон», ПрАТ «Імпульс», ТОВ «Інвестжитло- 

сервіс», ПП «Санітарія» та ін.

Атестація фахівців, що навчаються за напрямом підготовки 6.030601 

«Менеджмент» проводиться у 8 семестрі у формі кваліфікаційного екзамену 

та атестації. До атестації допускаються студенти, які успішно виконали всі 

вимоги навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки

6.030601 «Менеджмент» (не мають академічної заборгованості). Атестація 

здійснюється екзаменаційною комісією після завершення навчання за 

напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». Атестацію випускників 

здійснює екзаменаційна комісія у складі голови та її членів, що діє протягом 

календарного року. Головою екзаменаційної комісії призначається 

висококваліфікований фахівець провідних підприємств відповідного напряму 

підготовки.

Висновок: акредитаційна експертна комісія констатує:

За організаційним та навчально-методичним забезпеченням освітнього 

процесу підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки

6.030601 «Менеджмент» відповідає чинним Ліцензійним умовам провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти і спроможна надавати освітні послуги.

Науково-педагогічні працівники, які здійснює підготовку фахівців 

освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

4. Кадрове забезпечення освітнього процесу

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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в ЧТЕІ КНТЕУ сформований з високопрофесійних фахівців, докторів наук, 

професорів, кандидатів наук, доцентів, які мають значний досвід наукової та 

педагогічної роботи.

Кафедра менеджменту і туризму є випусковою для напряму підготовки

6.030601 «Менеджмент», спеціальності 073 «Менеджмент» (перший 

(бакалаврський), другий (магістерський) рівні вищої освіти); спеціальності 

242 «Туризм» (перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні вищої 

освіти).

Експертна комісія перевірила достовірність відомостей про якісний 

склад групи забезпечення підготовки фахівців за напрямом підготовки

6.030601 «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр», яка складається з 7 

науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь та вчене 

звання у складі професора, д.е.н., завідувача кафедри менеджменту і туризму 

Вдовічена А.А., д.е.н., професора Кифяка В.Ф., к.е.н., доцента Полянко В.В., 

к.е.н., доцента Чичун В.А., к.е.н., доцента Урсакій Ю.А., к.е.н. Долгої Г.В., 

к.е.н. Пенюк В.О., що на 50% перевищує вимоги, зазначені у абзаці 2 п. 29 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Відповідно, до складу 

групи забезпечення входять 2 доктори наук, що складає 28,6% та 5 

кандидатів наук, що складає -  71,4%. Штатна укомплектованість становить 

100% -  всі викладачі працюють у ЧТЕІ КНТЕУ за основним місцем роботи. 

Викладачі групи забезпечення відповідають вимогам Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності за напрямом підготовки 6.030601 

«Менеджмент», зокрема рівень наукової та професійні активності кожного з 

яких засвідчується виконанням чотирьох і більше пунктів видів і результатів 

професійної діяльності, які зазначені у Ліцензійних умовах провадження 

освітньої діяльності закладів освіти (додаток А).

Підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» напряму 

підготовки 6.030601 «Менеджмент» забезпечує науково-педагогічний склад 

кафедр: менеджменту і туризму (випускова), соціально-гуманітарних наук та

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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права, економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин, 

товарознавства, маркетингу та комерційної логістики, фінансів, банківської 

справи та підприємництва, обліку і оподаткування.

Проведення лекцій з дисциплін навчального плану підготовки фахівців 

освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 

здійснюють науково-педагогічні працівниками відповідної спеціальності за 

основним місцем роботи, яких мають науковий ступінь та/або вчене звання -  

98,7%; мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора -  

24,4%; є визнаними професіоналами з досвідом практичної роботи за фахом -  

24,2%.

Рівень наукової та професійної активності усіх науково-педагогічних 

працівників, які здійснюють освітній процес підготовки фахівців освітнього 

ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 

засвідчується виконанням чотирьох та більше видів та результатів з 

перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов.

Завідувачем кафедри менеджменту і туризму є Вдовічен Анатолій 

Анатолійович, доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.03 

«Економіка та управління національним господарством»; тема докторської 

дисертації: «Особливості формування та механізми регулювання

макроекономічних диспропорцій економіки України», що згідно Наказу 

МОНУ № 1151 від 06.11.2015 «Про особливості запровадження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

29.04.2015 року № 266, відповідає спеціальності 073 «Менеджмент».

Вдовічен А.А. є членом вченої ради факультету управління сфери 

обслуговування та харчових технологій, вченої та методичної рад ЧТЕІ 

КНТЕУ; членом редколегії Вісника Чернівецького торговельно-економічного 

інституту, який входить до наукових фахових видань України з галузі 

«Економічні науки» та науково-метричної бази даних Index Copernicus; є

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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автором понад 130 наукових праць та більше 80 навчально-методичних 

видань. Брав участь у 33 міжнародних та всеукраїнських конференціях, 

багатьох нарадах та семінарах, організованих Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією, в тому числі з питань управління 

підприємствами, установами та організаціями. Є співавтором 4 статей у 

міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз SCOPUS та WEB 

OF SCIENCE; 11 колективних монографій; автором 2 одноосібних 

монографій; 3 навчальних посібників та значної кількості інших наукових 

публікацій. Керує науково-дослідною роботою студентів, готує студентів до 

участі у наукових конкурсах та олімпіадах. Виходячи з вищезазначеного та 

вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у закладах освіти, 

А.А. Вдовічен має 8 відповідностей за видами і результатами професійної 

діяльності за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, 

відповідної спеціальності (пп. 1, 2, 3, 8,10, 11,15,18).

Кафедра менеджменту і туризму постійно працює над реалізацією 

механізмів кар’єрного росту науково-педагогічних працівників, їх мотивації 

до якісної професійної діяльності. Викладачі кафедри менеджменту і туризму 

систематично працюють над підвищенням свого наукового рівня, публікують 

наукові статті, підвищують професійну кваліфікацію та педагогічну 

майстерність.

Освіта та кваліфікація викладачів кафедри менеджменту і туризму, що 

забезпечують підготовку фахівців за дисциплінами, закріпленими за 

випусковою кафедрою, відповідають вимогам Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Загальний відсоток 

викладачів, які пройшли підвищення кваліфікації та міжнародне стажування 

за останні 5 років складає 100% (таблиця 3).

Тобто протягом акредитаційного періоду усі члени групи забезпечення 

пройшли підвищення кваліфікації та/або міжнародні стажування.

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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Таблиця З

Інформація про підвищення кваліфікації (стажування) членів групи 
забезпечення напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

ПІП
Наймену

вання
посади

Відомості про підвищення кваліфікації викладача 
(найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Вдовічен
Анатолій
Анатолі
йович

професор, 
завідувач 
кафедри 

менеджмен 
ту і туризму

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича,
кафедра міжнародної економіки, м. Чернівці. Програма та звіт про
підвищення кваліфікації, 30.04.2015 р.
Міжнародне стажування Advanced Training in the field of Accjunting and 
Management Information Systems (January,23-27, 2017), Certificate 108 hours; 
Міжнародне стажування Internship on «Modem teaching methods in economics 
on the EU educational market» у Wyzsza szkola spoleczno-gospodarska w 
Przeworsku, Polska (Marzec 2018). Certyfikat: № IFC -  WSSG 
WKAVSSG/2018-50 (180 godzinf);
Міжнародне стажування Scientific internship «Current state and perspectives of 
tourism development and «Evaluation o f internal education: challenges and 
perspectives», at Stefan cel Mare University., May 2-5,2018, Certificate № 
5141/50 (108 hours).

Кифяк
Василь
Федоро
вич

професор Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Румунія) Програма та звіт 
про підвищення кваліфікації. Тема «Методологія проведення наукових 
досліджень у країнах ЄС» 24.04.2015 р. Certificate
Міжнародне стажування Scientific internship «Current state and perspectives o f  
tourism development and «Evaluation o f internal education: challenges and 
perspectives», at Stefan cel Mare University., May 2-5,2018 Certificate 108 hours

Чичун
Валентина
Андріївна

доцент Міжнародне стажування Internship on «Modem teaching methods in economics 
on the EU educational market» у Wyzsza szkola spoleczno-gospodarska w 
Przeworsku, Polska (Marzec 2018). Certyfikat: № IFC -  WSSG 
WK/WSSG/2018-52 (180 godzin?);
Міжнародне стажування Scientific internship «Current state and perspectives of 
tourism development and «Evaluation o f internal education: challenges and 
perspectives», at Stefan cel Mare University., May 2-5,2018 Certificate № 
5141/53 (108 hours).

Урсакій
Юлія
Анато
ліївна

доцент Підвищення кваліфікації викладача на кафедрі економічної теорії, 
менеджменту та адміністрування ЧНУ ім. Ю.Федьковича (03.10.2016 -  
03.04.2017рр.).

Полянко
Валентина
Василівна

доцент Підвищення кваліфікації за категорією заступники директорів інститутів 
(деканів факультетів) ВНЗ III-IV р.а. в Університеті менеджменту освіти 
України (вересень 2013 р.);
Міжнародне стажування Scientific internship «Current state and perspectives of 
tourism development and «Evaluation o f internal education: challenges and 
perspectives», at Stefan cel Mare University., May 2-5, 2018 Certificate № 
5141/60 (108 hours).

Долга
Галина
Венедик-
тівна

старший, 
викладач 
кафедри 

менеджмен 
ту і туризму

Підвищення кваліфікації без відриву від виробництва на кафедрі економічної 
теорії, менеджменту і адміністрування ЧНУ ім. Ю. Федьковича (01.03.2018 р. 
по 31.03.2018 р.) Програма та звіт про підвищення кваліфікації;
Міжнародне стажування Scientific internship «Current state and perspectives of 
tourism development and «Evaluation o f internal education: challenges and 
perspectives», at Stefan cel Mare University., May 2-5,2018 Certificate № 
5141/54 (108 hours).

Пенюк
Валерія
Олексан
дрівна

асистент 
кафедри 

менеджмен 
ту і туризму

TOB «Тема-Буковина» Програма та звіт про підвищення кваліфікації 
(13.03.2017 р. по 12.04.2017 р.)
Scientific internship «Current state and perspectives o f tourism development and 
«Evaluation o f internal education: challenges and perspectives», at Stefan cel Mare 
University, May 2-5,2018 Certificate № 5141/35 (108 hours).

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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Розкриття актуальних проблем управління потребує всебічного 

висвітлення практичних аспектів в навчальному процесі, для чого 

викладачами кафедри менеджменту і туризму організовуються й проводяться 

круглі столи, майстер-класи та семінари, до участі у яких запрошуються 

керівники провідних підприємств регіону.

Висновок: акредитаційна експертна комісія встановила:

За критерієм кадрового забезпечення освітнього процесу по кількісним 

та якісним показникам згідно ступеня відповідності п.ЗО Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності ЧТЕІ КНТЕУ та кафедра менеджменту і 

туризму спроможні провадити діяльність у наданні освітніх послуг у сфері 

вищої освіти та відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг.

5. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

Навчальний процес у Чернівецькому торговельно-економічному 

інституті КНТЕУ відбувається у чотирьох сучасно обладнаних навчальних 

корпусах. Підготовка бакалаврів напряму підготовки 6.030601 

«Менеджмент» повністю забезпечена приміщеннями для навчання, 

самостійної роботи (у т.ч. бібліотека, читальні зали, учбові кімнати 

гуртожитку тощо), проживання та культурно-соціального життя студентів. 

Інформація про приміщення, що використовуються у навчальному процесі 

ЧТЕІ КНТЕУ, дані про площі навчальних корпусів внесені до ЄДЕБО.

Підготовка фахівців напряму 6.030601 «Менеджмент» забезпечена 

приміщеннями для навчання, самостійної роботи (в т.ч. бібліотека, читальні 

зали, учбові кімнати тощо), проживання та культурно-соціального життя 

студентів. Загальна площа приміщень інституту складає 9159,5 м2, у тому 

числі: навчальні приміщення -  2667,85 м2, приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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тощо) -  1767,02 м2, комп’ютерні лабораторії -  617,43 м2, місце проживання -  

3760,1 м2. Для проведення занять з фізичного виховання інститут

використовує базу Ліцею № 2 (273,4 м2), площі якого внесені в ЄДЕБО, що, 

відповідно до п.53 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, є 

достатнім для проведення освітнього процесу.

За висновками щорічної перевірки ЧТЕІ КНТЕУ місцевими органами 

державного санітарного та пожежного нагляду, наявні приміщення 

відповідають вимогам діючих санітарних, пожежних та будівельних норм, 

інформація внесена до ЄДЕБО.

Проведення занять студентів відбувається у 2 зміни (згідно Витягу з 

Положення про організацію освітнього процесу студентів ЧТЕІ КНТЕУ 

ухваленого Вченою радою ЧТЕІ КНТЕУ 23.05.2018 р., Протокол № 10, пункт 

4). Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та 

контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для фактичного контингенту 

студентів з урахуванням навчання за змінами) становить

5,7 м2 на одну особу.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу ЧТЕІ КНТЕУ 

передбачає можливість надання освітніх послуг для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення, зокрема до навчальних приміщень та 

іншої інфраструктури ЧТЕІ КНТЕУ.

Навчальний процес підготовки фахівців напряму підготовки 6.030601 

«Менеджмент» забезпечений літературними та іншими фондами власної 

бібліотеки. Зокрема, в учбовому корпусі № 1 обладнано читальний зал 

місткістю 80 посадкових місць, у корпусі № 4 -  100 посадкових місць.

Бібліотечний фонд становить 124007 примірників (навчальні та наукові 

видання -  96042, періодичні видання -  24273; електронні видання -  3692, у 

т.ч. 989 -  на змінних носіях та 2703 -  мережних локальних документів). На 

кожного студента у 2018-2019 н.р. книгозабезпечення становить 41,07 

примірників (при нормі книгозабезпечення 15 книг на одного читача). Таким

П.В. ҐудзьГолова експертної комісії
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чином, забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, 

що містяться у власній бібліотеці, становить 100 %.

До складу Чернівецького торговельно-економічного інституту входить 

центр інформаційних технологій, який оснащений необхідною 

комп’ютерною технікою. У центрі інформаційних технологій кожен студент 

та викладач має можливість опанувати сучасну комп’ютерну техніку, 

працювати на персональному комп’ютері, займатися пошуком інформації в 

ІЩетеІ:. К іл ь к іс т ь  комп’ютерів, які використовуються в інституті -  340, з них 

у навчальному процесі -  239; принтерів -  106, з них у навчальному процесі -  

11; ксероксів 34; сканерів 26, з них 2 у навчальному процесі. Також у 

навчальному процесі використовується 12 мультимедійних проекторів -  

12*100/38 = 31,6%.

Таким чином, комп’ютерне забезпечення дозволяє раціонально 

організовувати процес практичної підготовки студентів та відповідає 

акредитаційним вимогам підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» 

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

У ЧТЕІ КНТЕУ наявна соціально-побутова інфраструктура: бібліотека, 

у т.ч. читальні зали, спортивний зал, спортивний майданчик, медичний 

пункт, пункт харчування, культурно-масовий відділ ради студентського 

самоврядування, який займається організацією художньої самодіяльності 

студентів, гуртожиток, що відповідає технологічним вимогам щодо 

забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності на 

певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти.

Інституту належить гуртожиток -  власна дев’ятиповерхова будівля, 

житлова площа якої складає 1500 м2, де створено належні санітарні і побутові 

умови, які сприяють успішному навчанню та змістовному відпочинку 

студентської молоді.

Студенти проживають у затишних кімнатах на 2-3 особи, які обладнані 

сучасними меблями. Кількість місць для проживання студентів у гуртожитку
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складає 285 осіб, кількість студентів, які потребували поселення у 

гуртожиток складала 240 осіб, таким чином забезпеченість студентів 

гуртожитком становить 100%, на 30% перевищує мінімальний відсоток 

потреби у забезпеченні студентів гуртожитком, який регламентований 

Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

Висновок: акредитаційна експертна комісія визначає:

Що за технологічними вимогами щодо матеріально-технічного 

забезпечення навчального процесу підготовки фахівців освітнього ступеня 

«бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» відповідає 

встановленим Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої 

освіти і дозволяє здійснювати подальшу підготовку зазначених фахівців у

Акредитаційна комісія в процесі здійснення експертизи на місці 

перевірила достовірність відомостей про інформаційне забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти встановила наступне -  площа 

бібліотеки 475,3 м2, обсяг фондів навчальної, наукової літератури 96042 

примірники та площі читальних залів 162,5 м2 повною мірою забезпечують 

освітній процес підготовки фахівців за напрямом 6.030601 «Менеджмент».

Бібліотека ЧТЕІ КНТЕУ є однією з найбільш укомплектованих 

наукових бібліотек області, яка обслуговує студентів двох факультетів та 

науково-педагогічних працівників.

Важливу роль в організації навчально-виховного процесу в інституті 

відіграє інформаційне забезпечення, високий рівень якого створює 

бібліотека, використання комп’ютерних технологій тощо.

Для надання повного, якісного і оперативного бібліотечно-

ЧТЕІ КНТЕУ.

6. Інформаційне забезпечення освітнього процесу

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки 

у двох читальних залах забезпечується вільний доступ до всіх джерел 

інформації. До їхніх послуг інтернет, електронні каталоги бібліотеки (що 

містять понад 77,4 тис. бібліографічних записів книжкового фонду та записів 

журнальних статей за профілем навчання), повнотекстові бази даних, 

зокрема: «Ліга-закон»; електронна повнотекстова база книг видавництва 

«Центр учбової літератури»; електронні підручники та посібники, авторами 

яких є викладачі ЧТЕІ КНТЕУ; електронна база повнотекстових матеріалів 

навчально-методичних видань ЧТЕІ КНТЕУ; електронні повнотекстові 

журнали з природничих та гуманітарних дисциплін видавництва «Springer», 

міжнародного об’єднання видавництв в галузі науки, медицини та технологій 

«Blackwell Publishing».

З 2002 року ЧТЕІ КНТЕУ є учасником Консорціуму бібліотек- 

користувачів електронних журналів за проектом INTAS «Електронна наукова 

інформація для бібліотек і наукових організацій». Інститут отримав 

безкоштовний доступ до наукових повнотекстових електронних журналів 

(понад 650 назв) з природничих та гуманітарних дисциплін з усіх 

комп’ютерів локальної мережі інституту. Також організовано доступ до 

повнотекстової бази електронних видань Центру навчальної літератури -  

www.culonline.com.ua.

З метою забезпечення публічності своєї діяльності, налагодження 

дієвого зворотного зв’язку та надання широкого кола інформаційних послуг 

активно розвивається офіційний веб-сайт -  www.chtei-knteu.cv.ua. За останні 

роки сайт поповнено численними рубриками, базами та формами зворотного 

зв’язку. Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ отримав 

високу рейтингову оцінку серед ВНЗ України та Світу.

Зокрема, для всебічного інформаційного забезпечення освітнього 

процесу функціонують сторінки кафедри менеджменту і туризму в 

соціальних мережах facebook («Кафедра менеджменту і туризму ЧТЕІ

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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КНТЕУ») та Іп8Іа§гат («сЬіеі_тапа£етеп1_1оигізт»).

Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками та 

іншою навчальною літературою здійснюється зокрема і шляхом 

використання наукових та навчальних видань викладачів ЧТЕІ КНТЕУ, що 

містяться у власній бібліотеці, та складає 100%.

Одним із джерел інформаційного забезпечення освітнього процесу є 

наявність перевірених комісією фахових періодичних видань (таблиця 4), до 

яких входить до наукових фахових видань України з галузі «Економічні 

науки» (Наказ МОН України від 09.03.2016 №241 п.6). Свідоцтво про 

державну реєстрацію державного комітету інформаційної політики, 

телебачення та радіомовлення України № 4317 серія КВ від 20.06.2000 р.

Таблиця 4

Перелік фахових періодичних видань

Найменування фахового періодичного 
видання Рік надходження

Журнал європейської економіки 2006-2019
Економіка і прогнозування 2003-2019

Економіка України 1998-2019
Бухгалтерський облік і аудит 2000-2019

Ресторанный и гостиничный бизнес (укр.) 2005-2019
Рестораторъ (укр.) 2007-2019

Економіка. Менеджмент. Бізнес 2016-2019
Академия гостеприимства (укр.) 2018-2019

Економіка і прогнозування 2018-2019
Менеджмент и кадры: психология управления, 

соционика и социология
2018-2019

Митний брокер (укр.) 2018-2019
Вісник Чернівецького торговельно-економічного 

інституту
постійно

Фахова реєстрація у ВАК України -  Бюлетень ВАК №9, 2002 р., 

Бюлетень ВАК №7, 2010 р., Наказ МОН України від 09.03.2016 №241 п.6.

Електронна копія наукового журналу «Вісник ЧТЕІ. Економічні науки» 

(починаючи з 2009 року) зберігається в Національній бібліотеці імені 

В .1 .Вернадського).
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Журнал представлений в міжнародній наукометричній базі Ulrichs Web 

Global Serials Directory (ProQuest), індексується в Google Scholar, Index 

Copernicus.

Висновок: акредитаційна експертна комісія встановила:

За критеріями інформаційного забезпечення відповідно до пп.8 п.46 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності ЧТЕІ КНТЕУ та 

випускова кафедра менеджменту і туризму відповідає чинним Ліцензійним 

умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Під час проведення акредитаційної експертизи встановлено, що 

моніторинг рівня успішності фахівців освітнього ступеня «бакалавр» 

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» у ЧТЕІ КНТЕУ проводиться 

відповідно до вимог нормативної бази Міністерства освіти і науки 

України, Положення про організацію навчального процесу навчання у 

Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ та Положення 

про оцінювання результатів навчання студентів у ЧТЕІ КНТЕУ.

Проведення контролю залишкових знань студентів галузі знань 0306 

«Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 

«Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» відбувається постійно у 

вигляді виконання комплексних контрольних робіт (ККР). Для визначення 

рівня якісної підготовки студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і 

адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітнього 

ступеня «бакалавр» науково-педагогічні працівники інституту сформували 

пакети ККР з дисциплін відповідно до навчального плану.

Важливим етапом підготовки майбутнього фахівця є виконання 

курсових робіт, серед яких курсові роботи з менеджменту та стратегічного

7. Якість підготовки і використання випускників
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управління, метою якої є вироблення у студентів навичок самостійної роботи 

з науковими джерелами та оволодіння ними методикою досліджень, набуття 

компетенцій щодо визначення й аналізу наукової та практичної проблематики 

у галузі торговельного, туристичного, курортного бізнесу, митній справі та 

організації зовнішньоторговельних операцій, вміння розробляти й формувати 

обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення процесів, досліджених у роботі.

За результатами виконання курсових робіт студентами у 2019 році 

абсолютна успішність становила 100%, якісна успішність -  74,8%.

Обов’язковою складовою підготовки фахівців освітнього ступеня 

«бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітнього ступеня 

«бакалавр» на різних етапах навчання відповідно до навчального плану є 

проходження виробничої практики, яку студенти мають можливість 

проходити на провідних підприємствах, зокрема на: ПП «Турфірма «ГРАНД 

ВІКТОРІЯ», ПП Мрачковський С.В., TOB «OZZY GROUP», ФОП Тодеріка 

С.І. ГРК «Allurelnn», TOB «Туристична агенція «ПРО ЮКРЕЙН»», ТОВ 

«Карпати-Автоцентр», ТОВ Торгово-промислова компанія «Грін Рей», ТОВ 

«Бізнес-центр «Буковина», ПП «Нью Тон», ПрАТ «Імпульс», ТОВ 

«Інвестжитло-сервіс», ПП «Санітарія» та ін., та яка забезпечена усіма 

необхідними методичними матеріалами.

Студенти напряму 6.030601 «Менеджмент», окрім провідних

підприємств регіону, мають змогу проходити практику закордоном, що 

дозволяє розширити спектр набутих практичних навичок з обраного фаху 

розумінням особливостей роботи в різних країнах.

Результати захисту практики бакалаврів напряму підготовки 6.030601 

«Менеджмент» показують 100% абсолютну успішність, а якісна успішність 

становить 90,7%. Ці показники знаходяться в межах встановлених 

акредитаційними вимогами.

Підсумковим етапом підготовки та випуску фахівців є атестація 

студентів. Атестація студентів -  це встановлення відповідності засвоєних
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студентами рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей, визначених 

освітньою програмою вимогам стандарту вищої освіти.

Результати атестації студентів напряму підготовки 6.030601 

«Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» є наступними: абсолютна 

успішність -  100%, якісна успішність -  76%. Ці показники знаходяться в 

межах встановлених акредитаційними вимогами. Експертна комісія 

визначила перелік дисциплін для комплексних контрольних робіт та терміни 

їх проведення, які містяться у графіку (Додаток Б).

Показники виконання ККР під час роботи акредитаційної експертної 

комісії, які проводились у період з 27.05.2019 р. по 29.05.2019 р. зі 

студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітнього ступеня 

«бакалавр» свідчать про те, що абсолютна успішність залишилась незмінною 

і складає 100%, а якісна успішність за циклом гуманітарної та соціально- 

економічної підготовки становить 68,4%, за циклом природничо-наукової 

підготовки -  67,6% та за циклом професійної та практичної підготовки -  

67,6%, що відповідає акредитаційним вимогам (додаток В).

В інституті щорічно проходять науково-практичні конференції, 

культурно-масові масові заходи, інформаційне супроводження яких 

організовує бібліотека інституту (тематичні виставки і підбірки, виставки 

робіт студентів тощо), до чого активно залучаються студенти напряму 

6.030601 «Менеджмент» (Грицак Ю., Пастер Ю., Архілюк М., Пентякова А., 

Клевчук О., Оначук І., Бойчук Т., Саламаха О., Ткачук А. та ін.) під 

керівництвом викладачів кафедри здійснюють публікації своїх наукових 

досліджень у Збірнику студентських наукових праць ЧТЕІ КНТЕУ, беруть 

участь у студентських наукових конференціях та інших наукових конкурсах 

та олімпіадах. Також, студентка 4 курсу напряму підготовки 6.030601 

«Менеджмент» Матковська Л. цьогоріч зайняла 4 місце і нагороджена 

дипломом IV ступеня у II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі
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спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності)».

Також студенти напряму 6.030601 «Менеджмент» беруть участь у 

культурно-масових і спортивних заходах, змаганнях та конкурсах. 

Інформація про досягнення студентів розміщується на сторінці кафедри на 

офіційному сайті інституту та у соціальних мережах.

Використання випускників напряму підготовки 6.030601 

«Менеджмент» полягає у залученні їх по закінченню навчання при 

проведенні майстер-класів, дуальних лекцій, семінарів, вебінарів, тренінгів, 

конференцій, круглих столів, проведення кваліфікаційних екзаменів та 

захистів випускних кваліфікаційних робіт.

Таким чином, якісні характеристики підготовки і використання 

випускників за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітнього 

ступеня «бакалавр» відповідають встановленим вимогам Ліцензійних умов 

надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та свідчать про спроможність 

здійснювати подальшу підготовку студентів за зазначеним напрямом 

підготовки.

Висновок: експертна акредитаційна комісія зазначає:

За якістю підготовки фахівців напряму підготовки 6.030601 

«Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр», за показниками успішності 

та, враховуючи результати проведених під час роботи експертної комісії 

комплексних контрольних робіт, кафедра менеджменту і туризму ЧТЕІ 

КНТЕУ відповідає встановленим акредитаційним вимогам щодо якості 

освіти.
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8. Аналіз внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності

Головною умовою забезпечення якості здійснення освітньої діяльності 

в Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ є дотримання 

Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти. Забезпечення якості здійснення освітньої діяльності в 

ЧТЕІ КНТЕУ відбувається з урахуванням перспектив розвитку світоглядних і 

громадянських якостей майбутніх фахівців, що обумовлено цілями й 

потребами сучасного суспільства в контексті загальноцивілізаційних 

цінностей.
Саме тому забезпечення якості здійснення освітньої діяльності у ЧТЕІ 

КНТЕУ впроваджена система управління якістю (СУЯ), яка спрямована на 

створення організаційних, технічних, економічних і соціальних умов, що 

гарантують належний рівень і стабільність якості відповідних послуг як 

сукупність систематично здійснюваного виду діяльності.

Інститут, відповідно до проведеного аудиту, отримав сертифікат на 

систему управління якістю, виданий органом з сертифікації системи 

управління ДП «Буковинастандартметрологія» та зареєстрований у Реєстрі 

Системи Сертифікації УкрСЕПРО 17 жовтня 2018 р. № ИА. ()С. 0004-2018 

(дійсний до 16 жовтня 2021 р.).

Цим сертифікатом посвідчується система управління якістю стосовно 

надання послуг у сфері вищої освіти університетського рівня (код ДКПП: 

85.42), які надаються Чернівецьким торговельно-економічним інститутом 

КНТЕУ (код ЄДРПОУ 05476322) відповідає вимогам ДСТУІБО 9001:2015.

Внутрішніми документами згідно з якими відбувається освітня 

діяльність у ЧТЕІ КНТЕУ є: Положення про ЧТЕІ КНТЕУ; Програма 

стратегічного розвитку ЧТЕ КНТЕУ на 2010-2020 рр.; Настанова з якості, 

Методики процесів СУЯ ЧТЕІ КНТЕУ; Правила внутрішнього розпорядку 

ЧТЕІ КНТЕУ; Положення про організацію освітнього процесу здобуття
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першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти у 

ЧТЕІ КНТЕУ; Положення про кафедри; Положення про навчальний відділ; 

Положення про бібліотеку; Положення про систему оцінювання успішності 

навчання здобувачів у ЧТЕІ КНТЕУ тощо.

Система управління якістю в ЧТЕІ КНТЕУ побудована на сучасних 

підходах до управління якістю надання освітніх послуг вищої освіти, та у 

контексті процесів модернізації вищої освіти сприяє формуванню 

професійних компетенцій майбутніх фахівців у галузі управління та 

адміністрування, дає змогу чітко структурувати освітній процес та 

забезпечити максимально високі показники якості надання освітніх послуг за 

напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Висновок: акредитаційна експертна комісія констатує:

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності ЧТЕІ 

КНТЕУ належним чином організована, структурована та функціонує на 

основі сталих та прогнозованих показників, що дозволяє стверджувати про їх 

ефективність та відповідність вимогам вищої освіти України та засвідчує 

наявність усіх передумов якісної підготовки фахівців за напрямом 6.030601 

«Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» та відповідає Ліцензійним 

вимогам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

9. Зауваження, що були зроблені під час попередньої експертизи, поданих

до МОН акредитаційних матеріалів

За результатами попередньої експертизи поданих матеріалів 

акредитаційної справи виявлено наступні недоліки:

Зауваження:
1. Звертаємо увагу, згідно Наказу МОН молодь спорт України від 13 

червня 2012 року №689, підвищення кваліфікації викладачів здійснюється
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раз у п’ять років. У викладача Юрій М.Ф. останнє підвищення кваліфікації 

здійснювалося у 2013 році, чим порушується дана норма.

Виконання:
До акредитаційних матеріалів, що були подані до МОН, помилково 

було занесено попереднє стажування Юрія М.Ф., що відбулося у 2013 році. 

Д.е.н., професор Юрій М.Ф., відповідно до плану підвищення кваліфікації та 

стажування науково-педагогічних працівників кафедри соціально- 

гуманітарних наук та права ЧТЕІ КНТЕУ, з 01.11.2018 р. по 30.11. 2018 р. 

пройшов підвищення кваліфікації на кафедрі історії України Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича, про що є відповідний звіт 

(копія наказу про стажування, довідки, індивідуального плану та програми 

підвищення кваліфікації/стажування та звіту додається).

Загальні висновки та пропозиції

За результатами проведеної чергової акредитаційної експертизи ЧТЕІ 

КНТЕУ відповідно до вимог щодо акредитації освітньої діяльності, 

пов’язаної з підготовкою фахівців освітнього ступеня «бакалавр» галузі 

знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за напрямом 6.030601 

«Менеджмент» експертна акредитаційна комісія зазначає, що склад науково- 

педагогічних працівників кафедр інституту та випускової кафедри 

менеджменту і туризму, які забезпечують підготовку фахівців освітнього 

ступеня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за 

напрямом 6.030601 «Менеджмент» відповідає встановленим акредитаційним 

вимогам.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ спроможний 

здійснювати підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 «Менеджмент» 

відповідно до критеріїв кадрового, матеріально-технічного, навчально- 

методичного, інформаційного забезпечення навчального процесу підготовки 

фахівців, якісної підготовки і використання випускників.

Проаналізувавши усі подані на перевірку матеріали, експертна 

акредитаційна комісія висловлює наступні пропозиції щодо рішення про 

акредитацію підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 

0306 «Менеджмент і адміністрування» за напрямом 6.030601 «Менеджмент»:

1. Керівництву кафедри посилити роботу із заключення 

госпдоговірних угод із суб’єктами господарської діяльності, органами 

місцевого самоврядування;

2. Рекомендувати впровадження програм і модулів дуальної освіти 

за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» для підвищення 

прикладного характеру підготовки фахівців;

3. Активізувати роботу науково-педагогічних працівників кафедри 

менеджменту і туризму щодо публікації своїх наукових досліджень у 

виданнях, що входять до науковометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

На підставі вищевикладених матеріалів та порівняння фактичних 

показників діяльності ЧТЕІ КНТЕУ з вимогами до акредитації, поданих у 

Порівняльній таблиці відповідності освітньої діяльності Чернівецького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ державним вимогам до 

акредитації та Порівняльній таблиці дотримання кадрових і технологічних 

вимог щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за 

напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» у Чернівецькому торговельно- 

економічному інституті Київського національного торговельно-економічного 

університету щодо підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» галузі 

знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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«Менеджмент», експертна комісія дійшла висновку про можливість 

акредитації фахівців освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 

6.030601 «Менеджмент» у Чернівецькому торговельно-економічному 

інституті Київського національного торговельно-економічного університету.

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри менеджменту 
Запорізького національного 
технічного університету, доктор 
економічних наук, професор П.В. Ґудзь

Член комісії:
завідувач кафедри менеджменту і 
туризму Житомирського 
державного технологічного 
університету, доктор економічних 
наук, професор

З експертними висновками ознайойленгі
Директор Чернівецького 
торговельно-економічного 
інституту Київського національного 
торговельно-економічного 
університету,
кандидат економічних наук, доцент &[*■

З експертними висновками ознайомлений 
О Ректор Київського національного

торговельно-економічного °
університету,
доктор економічних наук, про

Г.М.Тарасюк

Т.М. Ореховська

А.А. Мазаракі

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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Додаток А

1. ВДОВІЧЕН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ - професор, завідувач кафедри 
менеджменту і туризму. Доктор економічних наук за спец. 08.00.03 «Економіка та 
управління національним господарством», дисертація на тему: «Особливості формування 
та механізми регулювання макроекономічних диспропорцій економіки України».

Відомості про підвищення кваліфікації Вдовічена А.А.:
- стажування у Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича, на 

кафедрі міжнародної економіки, м. Чернівці. Тема: «Роль керівництва в управлінні 
змінами» (30.04.2015 р.);

- міжнародне стажування Advanced Training in the field o f Accounting and 
Management Information Systems (January, 23-27, 2017), Certificate 108 hours;

- міжнародне стажування Internship on «Modern teaching methods in economics on the 
EU educational market» у Wyzsza szkola spoleczno-gospodarska w Przeworsku, Polska (Marzec 
2018). Certyfikat: № IFC -  WSSG WK/WSSG/2018-50 (180 godzin?);

- міжнародне стажування Scientific internship «Current state and perspectives o f  
tourism development and «Evaluation of internal education: challenges and perspectives», at 
Stefan cel Mare University., May 2-5,2018, Certificate № 5141/50 (108 hours).

Вдовічен A.A. згідно п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
відповідає:

підпункту 1:
1. Advertising management in the system of integrated promotion o f an enterprise brand 

/ Anatolii Vdovichen, Olga Vdovichena, Chychun Valentyna // European Research Studies 
Journal (ISSN: 1108-2976/SJR: 0,234). № 3b (November 2018) (англ.)* SCOPUS

2. Historical and cultural heritage of the region and its opportunities in tourism and 
excursion activities (case o f chemivtsi region, Ukraine) / Volodymyr Krool, Anatoliy 
Vdovichen, Roman Hyshchuk // GeoJoumal of Tourism and Geosites, Year XI, 2018 / 4, 
Volume 24, 16 p. (SCOPUS, INDEX COPERNICUS, ULRICHSWEB, C.N.C.S.I.S., “C ” 
Category, WORLDCAT, SCIPIO, EBSCO, DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS 
INDEXING)

підпункту 2:
1. Особливості управління структурними дисбалансами регіональних ринків 

праці в умовах цивілізаційних змін / А. А. Вдовічен // Вісник Чернівецького торговельно- 
економічного інституту. -  2016. -  Вип. І (61). Економічні науки. -  С. 55-63. (фахове 
видання)

2. Модель управління розвитком туристичного бізнесу території на 
інноваційному підході / А. А. Вдовічен, О.Г.Вдовічена // Економічний аналіз: зб. Наук. 
Праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О.В.Ярощук 
(голов. ред.) та ін. -  Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського 
національного економічного університету «Економічна думка», 2018. -  Том 28. -  №2. -  С. 
9-21. -  213 с. (фахове видання)

3. Управління макроекономічними диспропорціями національної економіки в 
умовах інклюзивного розвитку /А. А. Вдовічен // Економічний вісник Запорізької 
державної інженерної академії. -  Запоріжжя. -  Випуск №6 (18). -  2018. -  С. 63-70. -  278с. 
(фахове видання)

4. Визначення та особливості управління структурними диспропорціями трудової 
сфери України в умовах інклюзивного розвитку / А.А.Вдовічен // Науковий вісник

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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Одеського національного економічного університету. -  Науки: економіка, політологія, 
історія. -  2018. -  №. 10 (262). -  С. 36-70. -  270 с. (фахове видання)

5. Управління соціальним капіталом як механізм регулювання диспропорційності 
в економіці України / А.А.Вдовічен // Вісник Чернівецького торговельно-економічного 
інституту. -  Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2018. -  Вип. III (71). Економічні науки. — С. 8 — 17. — 
149 с. (фахове видання)

підпункту 3:
1. Management o f tourism industry’s innovative development under conditions of 

disproportionality o f global and local tourist markets: [монографія] / A.A..Vdovichena
O.G.Vdovichena // Strategies for Economie Development: The expérience of Poland and the 
prospects of Ukraine -  Collective monograph. - Vol. 2. Poland: «Izdevnieciba «Baltija 
Publishing», 2018. -  P. 132-154. -  300 p. (Міжнародне видання)

підпункту 8:
- керівник науково-дослідної теми «Антикризовий менеджмент торговельних 

підприємств в умовах соціально-економічних диспропорцій» (номер держ. реєстр. 0116 U 
007686 (2016-2018рр.);

- відповідальний виконавець науково-дослідної теми «Сценарне прогнозування 
соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів в умовах цивілізаційних змін» 
(номер держ. реєстр. 0115 U 000568 (2015 - 2017рр.);

- Член редакційної колегії Вісника Чернівецького торговельно-економічного 
інституту (Свідоцтво КВ №4317 від 20.06.2000 року) входить до наукових фахових видань 
України з галузі «Економічні науки».

підпункту 10;
- заступник завідувача кафедри міжнародної економіки з 2008 по 2013 рр.;
- заступник завідувача кафедри менеджменту і туризму з 2015 р.;
- завідувач кафедри менеджменту і туризму з 2016 р.

підпункту 11:
1. Офіційний опонент дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук Шепелєв С.С. за спеціальністю 08.00.03 -економіка та 
управління національним господарством (15.11.2018 р., на засіданні спеціалізованої 
вченої ради Д79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті, м. 
Чернігів).

2. Офіційний опонент дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук Крутилко О.І. за спеціальністю 08.00.02 -  світове 
господарство і міжнародні економічні відносини (05.06.2012 р., на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 35.051.21 Львівського національного університету імені 
Івана Франка м. Львів).

підпункту 13.
1. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник / І.М.Школа, А.А.Вдовічен,

О.М.Верстяк. -  Чернівці «Місто», 2015. -  368с.
2. Організація виставкової діяльності : навчальний посібник / А. А. Вдовічен, О.Г. 

В довічена. -  Чернівці : Технодрук, 2018. -  264с.
3. Менеджмент: навчальний посібник в схемах, питаннях та відповідях / А. А. 

Вдовічен, В. А. Чичун. -  Чернівці : Технодрук, 2018. -  217 с.

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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підпункту 15:
1. Методи стратегічного менеджменту в умовах кризи / А. А. Вдовічен // Наука, 

освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку: 
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30-31 березня 
2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної 
інформатики НАН України. -  Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. -  С. 140- 
1 4 7 .-252  с.

2. Управління базовими біоекономічними принципами в умовах циркулярно 
орієнтованої економіки господарюючих підприємств / А. А. Вдовічен, О.Г.Вдовічена // 
II International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: 
Conference Proceedings, Part I, November 23th, 2018. Le Mans, France: Baltija Publishing. -  
P. 132-134. -  144 p.(Міжнародне видання)

3. Управління інструментами стимулювання інноваційного розвитку України / 
А.А.Вдовічен, О.Г.Вдовічена // Актуальні проблеми менеджменту в умовах 
інноваційного розвитку економіки : Матеріали всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю, м. Тернопіль, 17 квітня 2019 р. -  Тернопіль: «», 
2019.

4. Управління туристичним бізнесом: інноваційний підхід / Т. І. Ткаченко, А. А. 
Вдовічен // Сучасний стан та перспективи розвитку туризму : Матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції, м. Чернівці, 2-4 травня 2018 р. -  Чернівці : ПВКФ 
«Технодрук», 2018. -  288 с. С.134-138.

5. Стратегічні напрями управління ринком праці в умовах структурних 
диспропорцій / А.А.Вдовічен // Європейський вибір економічного поступу регіону: 
Матеріцали Міжнар. наук.-практ. конференції (Чернівці,26-27 травня 2016 року) -  
Чернівці: ЧТЕІКНТЕУ, 2016. -  с.49-51.

підпункту 18:
-  член координаційної ради Чернівецької обласної державної адміністрації по 

інноваційному розвитку Чернівецької області з 2016р. і до тепер;
-  постійний член експертної ради з питань методики оцінки туристичної галузі та 

розробки її інноваційних моделей розвитку і функціонування в Чернівецькій області.

2.КИФЯК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ - професор кафедри менеджменту і туризму. 
Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.05 -  Розвиток продуктивних сил і 
регіональна економіка; тема дисертаційного дослідження «Формування стратегії розвитку 
територіальної рекреаційної системи»; професор кафедри менеджменту і туризму.

Відомості про підвищення кваліфікації Кифяка В.Ф.:
- Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Румунія). Тема «Методологія 

проведення наукових досліджень у країнах ЄС» 24.04.2015 р.
- Міжнародне стажування Scientific intemship «Current state and perspectives of 

tourism development and «Evaluation of internal education: challenges and perspectives», at 
Stefan cel Mare University., May 2-5,2018 (108 hours).

Кифяк В.Ф. згідно п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
відповідає :

підпункту 1:
- Теоретичні основи сценарного прогнозування соціально-економічного розвитку 

прикордонного регіону./ Кифяк В.Ф. // Науковий економічний журнал «Актуальні 
проблеми економіки» №7(181) 2016 р. С.214- 222. SCOPUS

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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підпункту 3:
-  Innovations as the basis o f strategic development o f enterprises in the border region / 

Kyfyak V., Kyfyak O. // Formation strategy of economic structures: the tools and practices 
(Формирование стратегий хозяйствующих структур: нструментарий и практика : 
колективная монография) // Riga: Landmark, SIA. 2016 - Р.150-169. (англійською мовою)

-  Сценарне прогнозування розвитку прикордонних регіонів : колективна
монографія / Кифяк В.Ф., Королюк Ю.Г., Лучик В.Є., Лучик С.Д., Лошенюк І.Р., Короп 
Б.М., Верстяк О.М., Вдовічен А.А., Кифяк О.В., Лучик М.В., Григоренко В.О. // За ред. В. 
Ф. Кифяка. -  Чернівці : ВІЦ «Місто», 2017.- 300 с.

-  Forecasting o f cross-border regions development: scenario approach: [Collective 
monograph] / V. Kyfiak, V. Luchyk, Yu. Koroliuk, S. Luchyk, I. Losheniuk, B. Korop, M. 
Luchyk, V. Grygorenko, O. Kyfiak, M. Slusarciuc, L. Moroçan Danila, C. Nâstase. / Edited by 
V. Kyfiak. -  Suceava, Romania, 2017.

підпункту 8:
-  Член редколегії міжнародного журналу REVISTA DE TURISM (RDT) факультету 
економічних наук і державного управління університету «Штефан чел Маре» (Сучава, 
Румунія).
-  Головний редактор Вісника Чернівецького торговельно-економічного інституту 
(Свідоцтво КВ №4317 від 20.06.2000 року) входить до наукових фахових видань України з 
галузі «Економічні науки».

підпункту 10:
-  Декан факультету менеджменту, туризму та ресторанного господарства, 2009-2014 

рр.
-  Заступник директора з наукової, науково-методичної роботи та міжнародних 

зв’язків, 2014-2015 рр.
-  Завідувач кафедри менеджменту і туризму, 2015-2016 рр.
-  Заступник директора з наукової, науково-методичної роботи та міжнародних 

зв’язків, з 01.04.2016р . і по теперішній час

підпункту 11:
-  Член спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03 Тернопільського національного 

економічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захистів 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.05 -  розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

-  Офіційний опонент дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук Дащук Ю.Є. (28.11.2014 р., Луцький національний технічний 
університет, м. Луцьк).

підпункту 18:
-  Співавтор Програми розвитку туризму у м. Чернівцях на 2013-2016 роки;
-  постійний член експертної ради з питань методики оцінки туристичної галузі та 

розробки її інноваційних моделей розвитку і функціонування в Чернівецькій області.

З.ЧИЧУН ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА - доцент кафедри менеджменту і туризму. 
Кандидат екон. наук за спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності)», дисертація на тему: «Стратегічне управління
інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств»; атестат доцента кафедри 
менеджменту і туризму.

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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Відомості про підвищення кваліфікації Чичун В.А.:
- Міжнародне стажування Internship on «Modem teaching methods in economics on 

the EU educational market» у Wyzsza szkola spoleczno-gospodarska w Przeworsku, Polska 
(Marzec 2018). Certyfikat: № IFC -  WSSG WK/WSSG/2018-52 (180 godzin?);

- Міжнародне стажування Scientific internship «Current state and perspectives of 
tourism development and «Evaluation of internal education: challenges and perspectives», at 
Stefan cel Mare University., May 2-5,2018 Certificate № 5141/53 (108 hours).

Чичун B.A. згідно п.ЗО Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
відповідає:

підпункту 1:
1. Advertising management in the system of integrated promotion of an enterprise 

brand / Anatolii Vdovichen, Olga Vdovichena, Chychun Valentyna // European Research Studies 
Journal (ISSN: 1108-2976/SJR: 0,234). № 3b (November 2018) (англ.)* SCOPUS

підпункту 2:
1. Значення контролю як функції менеджменту в діяльності підприємств 

ресторанного господарства / В.А.Чичун, Л.Я.Ревуцька // Вісник Чернівецького 
торговельно-економічного інституту. -  2016. -  Вип. III-IV (63-64). Економічні науки 
(фахове видання). -  С. 186-193.

2. Основи системи управління персоналом на підприємстві / В.А. Чичун, Ю.М. 
Пацаранюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. -  2017. -  
Вип. III (67). Економічні науки (фахове видання). -  С. 155-162.

3. Значення функції контролю в діяльності підприємств ресторанного 
господарства./ Чичун В.А., Ревуцька Л.Я. // Вісник Чернівецького торговельно- 
економічного інституту. -  2016. -  Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. -  Вип. З (63). Економічні 
науки.-С.95-102.

4. Значення культури управління в діяльності підприємства / В.А. Чичун // Вісник 
Чернівецького торговельно-економічного інституту. -  2018. -  Вип. II (18). Економічні 
науки, (фахове видання). -  С.130-135.

5. Антикризове управління торговельним підприємством в сучасних умовах / 
В.А. Чичун // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. -  2018. -  Вип. 
III (18). Економічні науки, (фахове видання). -  С. 159-166.

підпункту 3:
1. Formation o f strategy implementation mechanism for enterprise development / 

Chychun V. // Formatin strategy o f economic structures: the tools and practices : collective 
monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi. -  Riga: «Landmark» SIA, 2016- 254p.

2. Justification o f motivational mechanisms in activity the enterprises of Europe and 
Ukraine Transformational process the development o f economic systems in conditions of 
globalization: scientific bases, mechanisms, prospects : collective monograph / edited by M. 
Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. -  Riga: “Landmark” SIA, 2018. -  Vol. 1. -  348 p. 
(закордоном, англ. мовою)

3. Менеджмент: навчальний посібник в схемах, питаннях та відповідях / А.А. 
Вдовічен, В. А. Чичун. -  Чернівці: Технодрук, 2018. -  217 с.

підпункту 10;
- заступник завідувача кафедри менеджменту і туризму ЧТЕІ КНТЕУ з 2016 по 

сьогодні;

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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- заступник декана факультету менеджменту, туризму та ресторанного 
господарства ЧТЕІКНТЕУ з 2009 по 2016 рр.

підпункту 15:
1. Значення маркетингової політики комунікацій в управлінській діяльності сучасного 

підприємства / В.А.Чичун // «Європейський вибір економічного поступу регіону» 
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, ЧТЕІ КНТЕУ, 26-27 
травня, 2016 р.

2. Особливості управління змінами на підприємстві / В.А.Чичун // Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи інноваційного розвитку 
економіки: сучасні підходи та напрями», м. Ужгород, 17-18 листопада 2017 р. -  С141-143.

3. Особливості управління змінами на торговельному підприємстві. / В.А.Чичун // 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети 
розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах», 02-03. XI, 2017р., м. 
Львів.-С.170-171

4. Механізм реалізації антикризового управління туристичним підприємством. / 
В.А.Чичун // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та 
перспективи розвитку туризму», 2-4 травня 2018р. Чернівці-Сучава. -  С. 153-157.

5. Особливості стратегічної діяльності підприємств середнього та малого бізнесу / 
В.А.Чичун // Матеріали міжнародній науково-практичній конференцій' «Фінансове 
забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу у прикордонних регіонах», 14 травня 
2019 року, Чернівці. -  С. 58-60.

підпункту 18:
-  наукове консультування «Карпати Автоцентр»;
-  постійний член експертної ради з питань методики оцінки туристичної галузі та 

розробки її інноваційних моделей розвитку і функціонування в Чернівецькій області.

4.УРСАКІИ ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА - доцент кафедри менеджменту і туризму. 
Кандидат екон. наук за спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності)», дисертація на тему: «Підвищення
конкурентоспроможності підприємств на засадах управління якістю життя»; РІШ.

Відомості про підвищення кваліфікації Урсакій Ю.А.:
- підвищення кваліфікації викладача на кафедрі економічної теорії, менеджменту 

та адміністрування ЧНУ ім. Ю.Федьковича (03.10.2016 -  03.04.2017рр.).
Урсакій Ю.А. згідно п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

відповідає:

підпункту 2:
1. Конкурентоспроможність персоналу як ключовий чинник підвищення 

конкурентоспроможності підприємства / Ю. А. Урсакій // Науковий вісник Херсонського 
державного університету. Економічні науки. -  2015. -  Вип. 10. Ч. 4. -  С. 147-150. (фахове 
видання).

2. Роль інформаційних технологій у підвищенні економічного потенціалу 
підприємств / Ю. А. Урсакій // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного 
інституту КНТЕУ -  2015. -  Вип. №1 (57). -  С. 204-211 (фахове видання).

3. Аналіз макросередовища рослинної продукції агропромислового комплексу 
України / Ю. А. Урсакій // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. -  2017. -  №7. 
-  С. 209-213. (фахове видання).
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4. Концептуальні підходи щодо підвищення конкурентоспроможності 
підприємства // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 
- 2018. - № 3  -  С. 45-50. (фахове видання).

5. Тіньова економіка: Чинники тінізації та шляхи детінізації / Ю.А. Урсакій // 
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. -  2018. -  №7. -  С. 39- 
45. (фахове видання).

підпункту 10:
- Відповідальний секретар Відбіркової комісії 2016-2017н.р., 2017-2018 н.р., 

2018-2019н.р.

підпункту 15:
1. Урсакій Ю. А. Аспекти управління конкурентоспроможністю на засадах 

формування вподобань споживача / Ю. А. Урсакій // Міжнародна науково-практична 
конференція «Європейський вибір економічного поступу регіону», присвячена 50-ти 
річчю ЧТЕІ. 27-28 травня 2016.

2. Урсакій Ю.А. Теоретичні підходи інтерпретації якості життя / Ю.А. Урсакій // 
Міжнародний бізнес і туризм в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 
27-28 квітня 2017 р. -  Чернівці-Бельці, 2017. -  116-118.

3. Урсакій Ю. А. Стратегічна інновація управління конкурентоспроможністю 
підприємства -  складова підвищення якості життя населення / Ю. А. Урсакій // «Наукова 
спадщина И.Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє». Матеріали III 
міжнародної Шумпетерівської конференції. 21-22 жовтня, 2016р. -  Чернівці, 2016. -  С. 
119-121.

4. Урсакій Ю.А. Економічна характеристика експортної продукції / Ю.А. Урсакій // 
Міжнародний бізнес і замковий туризм в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 
м. Тернопіль - м. Збараж, 28-29 квітня 2017 р. -  Тернопіль, 2017. -  164-167.

5. Урсакій Ю.А. Переваги та недоліки використання біткоін / Ю.А. Урсакій // 
Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та 
перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 
2018.- С . 68-69.

підпункту 18:
- наукове консультування ТОВ «Ніко-Чернівці»;
- постійний член експертної ради з питань методики оцінки туристичної галузі та 

розробки її інноваційних моделей розвитку і функціонування в Чернівецькій області.

5. ПОЛЯНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА - доцент кафедри менеджменту і 
туризму. Кандидат екон. наук за спец. 08.07.05. «Економіка торгівлі та послуг», 
дисертація на тему: «Стратегія управління доходами торговельного підприємства», Ph.D., 
атестат доцента кафедри міжнародної економіки та економіки підприємства.

Відомості про підвищення кваліфікації Полянко В.В.:
- підвищення кваліфікації за категорією заступники директорів інститутів (деканів 

факультетів) ВНЗ III-IV р.а. в Університеті менеджменту освіти України (вересень 2013 
Р-);

- міжнародне стажування Scientific intemship «Current state and perspectives of 
tourism development and «Evaluation of internai éducation: challenges and perspectives», at 
Stefan cel Mare University., May 2-5, 2018.

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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Полянко В.В. згідно п.ЗО Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
відповідає:

підпункту 3:
- Основи підприємництва: електронний навчальний посібник / В.В.Полянко,

А.В.Круглянко // Чернівці: ЧТЕІКНТЕУ, 2013. -  135 с.

підпункту 10:
- заступник директора з навчально-виховної роботи з 2004 по 2014 р;
- голова вченої ради ФУСОХТ ЧТЕІ КНТЕУ;
- декан факультету управління, сфери обслуговування та харчових технологій ЧТЕІ 

КНТЕУ з 2014 року і сьогодні.

підпункту 15:
1. Полянко. В.В. Методика оцінки результативності роботи підприємств 

туристичного бізнесу / В.В. Полянко // 36. матеріалів міжнародної науково-практичної 
конференції «Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону» 
(м. Чернівці - м. Сучава, 23-24 квітня ). -  Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. С.204-206.

2. Полянко. В.В. Управління людськими ресурсами підприємства: сучасний аспект 
/ В.В.Полянко // 36. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 
«Європейський вибір економічного поступу регіону». -  м.Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016 р. 
-2 8 0  с . - С .  115-117.

3. Полянко. В.В. Особливості та оцінка ефективності розвитку роздрібної торгівлі 
регіону // Formation o f Modem Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: 
International Scientific Conference, Tbilisi, April 29,2016: abstracts. Tbilisi, 2016. P. 67-70.

4. Полянко. В.В. Принципи формування цінової політики в аспекті забезпечення
конкурентоспроможності торговельних підприємств / В.В.Полянко// Розвиток 
прикордонних регіонів в системі транскордонного співробітництва : матеріали
міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці-Бєльци, 27-28 квітня 2017 р. за 
ред. Кифяка В.Ф. -  Чернівці: Місто, 2017.-336 с. -  С. 168-170.

5. Полянко. В.В. Необхідність змін процесу управління людським капіталом
туристичних підприємств в умовах глобалізації / В.В.Полянко// Сучасний стан та 
перспективи розвитку туризму : матеріали міжнародної науково-практичної
конференції, м.Чернівці, 2-4 травня 2018 р. -  Чернівці: ПВКФ «Технодрук», 2018. -  288 с. 
-  С. 42-45.

підпункту 18:
-  наукове консультування Департаменту економіки «Концепція розвитку 

м.Чернівці, як міжрегіонального центру торгівлі»;
-  постійний член експертної ради з питань методики оцінки туристичної галузі та 

розробки її інноваційних моделей розвитку і функціонування в Чернівецькій області.

6.ДОЛГА ГАЛИНА ВЕНЕДИКТІВНА - старший викладач кафедри менеджменту 
і туризму. Кандидат екон. наук за спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», дисертація на 
тему: «Оподаткування майна в Україні: фіскальна ефективність справляння та методика 
адміністрування».

Відомості про підвищення кваліфікації Долгої Г.В.:
- підвищення кваліфікації без відриву від виробництва на кафедрі економічної 

теорії, менеджменту і адміністрування ЧНУ ім. Ю. Федьковича (01.03.2018 р. по 
31.03.2018 р.);

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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- міжнародне стажування Scientific internship «Current state and perspectives of 
tourism development and «Evaluation o f internal education: challenges and perspectives», at 
Stefan cel Mare University., May 2-5,2018 Certificate № 5141/54 (108 hours).

Долга Г.В. згідно п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
відповідає:

підпункту 2:
1. Кадрове забезпечення якості системи управління підприємством / Г.В.Долга // 

Приазовський економічний вісник (Класичний приватний університет), електронний 
науковий журнал (фахове видання). Випуск № 3(08) 2018, м. Запоріжжя, 2018 р.

2. Професійно важливі якості керівника як чинник ефективності управлінської 
діяльності / Г.В.Долга // Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: 
зб.наук.пр. (фахове видання). -  Випуск 786. -Чернівці , Чернівецький національний 
університет, 2017 р. - 102с. -  С.70-75.

3. Антикризовий менеджмент підприємств тимчасового розміщення Буковини в 
умовах соціально-економічної нестабільності / Г.В.Долга // Науковий вісник 
Ужгородського університету, серія «Економіка», випуск 1(51) (фахове видання),
м. Ужгород, 2018 р., 529с. -  С.142-148.

4. Психологічні аспекти управління персоналом: проблеми теорії та практики / 
Г.В.Долга // Науковий журнал «Інтелект XXI» (фахове видання), випуск 2 (2018), 
Національний університет харчових технологій та Громадська організація «Інститут 
проблем конкуренції», 2018 р.

5. Вплив корпоративної культури на управління персоналом підприємства. 
Миколаївський національний аграрний університет. Електронне наукове фахове видання 
з економічних наук «Modem Economies. Вип. 7, м. Миколаїв, 2018 р., 211 с. -  С.60-68.

підпункту 10:
- заступник завідувача кафедри менеджменту і туризму ЧТЕІ КНТЕУ у 2014-2015

н. р.;
- секретар вченої ради ФУСОХТ ЧТЕІ КНТЕУ; 

підпункту 13;
1. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів дисципліни

«Самоменеджмент» для студентів освітнього ступеня «бакалавр», спеціальності 073 
«Менеджмент», д.ф.н. та з.ф.н., / Долга Г.В., Пенюк В.О.// Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017 р.

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів дисципліни
«Управління якістю в туризмі» для студентів освітнього ступеня «магістр», спеціальності 
242 «Туризм», д.ф.н., / Долга Г.В., Пенюк В.О.// Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2018 р.

3. Опорний конспект лекцій дисципліни «Організація праці менеджера» для 
студентів освітнього ступеня «бакалавр», спеціальності 073 «Менеджмент», д.ф.н. та
з.ф.н. / Долга Г.В., Пенюк В.О. // Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2018 р.

4. Опорний конспект лекцій дисципліни «Управління якістю» для студентів 
освітнього ступеня «магістр», спеціальності 073 (01) «Менеджмент», д.ф.н. та з.ф.н. / 
Долга Г.В., Пенюк В.О.// Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2018 р.

підпункту 15:
1. Аутсорсинг персоналу: можливості застосування в Україні // Г.В.Долга, 

Н.В.Замятіна// Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вибір 
економічного поступу регіону», 26-27 травня, 2016 р., м. Чернівці, ЧТЕІ КНТЕУ. .- 2 1 6 с .  
-  С.88-91.

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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2. Заходи з підвищення ефективності організаційно-економічного забезпечення 
єврорегіонального співробітництва України та ЄС / Г.В.Долга// Міжнародна науково- 
практична конференція «Розвиток прикордонних регіонів у системі транскордонного 
співробітництва», 27-28 квітня 2017 року, м. Чернівці (Україна) - м.Бєльці (Молдова). -  
198 с. -  С.91-93.

3. Управління якістю бізнес-процесів на підприємствах / Г.В.Долга// І 
Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові інструменти сталого розвитку 
економіки», 20 березня 2018 року, Чернівецький національний університет, м. Чернівці, 
2018 р .-2 4 0  с. -  С.190-194.

4. Управління звільненням персоналу в організаціях / Г.В.Долга // Міжнародна 
науково-практична конференція «Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової 
економіки», 26-28 квітня 2018 р., ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. 
Ужгород, 2018 р . . -4 7 2  с. -С . 59-63.

5. Управління бізнес-процесами туристичних підприємств / Г.В.Долга// 
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку 
туризму», 2-4 травня 2018 р., м.Чернівці (Україна) - м.Сучава (Румунія), ЧТЕІ КНТЕУ, 
м.Чернівці, 2018 р. -  288с. -  С.138-141.

підпункту 18:
- наукове консультування «Квіти-центр», м.Чернівці;
- постійний член експертної ради з питань методики оцінки туристичної галузі та 

розробки її інноваційних моделей розвитку і функціонування в Чернівецькій області.

7. ПЕНЮК ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА - асистент кафедри менеджменту і туризму. 
Кандидат екон. наук за спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності)», дисертація на тему: «Діагностика кадрового потенціалу 
підприємств торгівлі».

Відомості про підвищення кваліфікації Пенюк В.О.:
- Scientific internship «Current State and perspectives o f tourism development and 

«Evaluation of internai éducation: challenges and perspectives», at Stefan cel Mare University, 
May 2-5,2018 Certifïcate № 5141/35 (108 hours).

- Стажування на TOB «Тема-Буковина», без відриву від виробництва. Програма та 
звіт про підвищення кваліфікації (13.03.2017 р. по 12.04.2017 р.).

Пенюк В.О. згідно п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
відповідає:

підпункту 3:
1. Менеджмент у XXI сторіччі: методологія і практика: [монографія];

Полтавський національний технічний університет ім.Ю.Кондратюка. -  Полтава: «Сімон», 
2015. -  346 с. (Пенюк В.О. Кадрова політика сучасних підприємств: сутність, складові 
елементи та типізація, С. 321-343).

2. Трансформаційні процеси економіки та управління: монографія / за заг.ред.
0 .  В. Балуєвої; Донецький державний університет управління. -  Кривий Ріг : Вид. 
Р.А.Козлов, 2017. -  254 с. (Г.Т.П’ятницька, В.О.Пенюк.) Кластерний підхід до розвитку 
кадрового потенціалу регіону: європейський досвід та українські перспективи, С. 201- 
218);

3. Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики: монографія / за ред.
1. А.Маркіної. -  Полтава: Вид. «Сімон», 2017. -  728 с. (П’ятницька Г.Т., Пенюк В.О. Роль 
діагностики кадрового потенціалу у запобіганні плинності кадрів та підвищенні 
ефективності кадрової політики на підприємствах торгівлі. С.520-530).

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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підпункту 13:
1. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів дисципліни

«Самоменеджмент» для студентів освітнього ступеня «бакалавр», спеціальності 073 
«Менеджмент», д.ф.н. та з.ф.н., / Долга Г.В., Пенюк В.О.// Чернівці: ЧТЕІКНТЕУ, 2017 р.

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів дисципліни
«Управління якістю в туризмі» для студентів освітнього ступеня «магістр», спеціальності 
242 «Туризм», д.ф.н., / Долга Г.В., Пенюк В.О.// Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2018 р.

3. Опорний конспект лекцій дисципліни «Організація праці менеджера» для 
студентів освітнього ступеня «бакалавр», спеціальності 073 «Менеджмент», д.ф.н. та
з.ф.н. / Долга Г.В., Пенюк В.О. // Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2018 р.

4. Опорний конспект лекцій дисципліни «Управління якістю» для студентів 
освітнього ступеня «магістр», спеціальності 073 (01) «Менеджмент», д.ф.н. та з.ф.н. / 
Долга Г.В., Пенюк В.О.// Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2018 р.

підпункту 15:
1. Кадровий потенціал як ключовий фактор економічного розвитку підприємств / 

В.О.Пенюк // International Scientific Conference formation of Modern Economic Area: 
Benefits, risks, Implementation Mechanisms Conference Proceedings, Part II, April, 2016. 
Tbilisi: SSOTU.-C. 122-124.

2. Зарубіжний досвід управління кадровим потенціалом підприємства /
B. О.Пенюк// Європейський вибір економічного поступу регіону: матеріали Міжнар. 
науково-практ. конф. (26-27.05.2016 р. м. Чернівці). - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. -
C. 114-115.

3. Маркетинг кадрового забезпечення інноваційної діяльності та розвитку 
підприємств торгівлі/ Г.Т.П'ятницька, В.О. Пенюк // Маркетинг інновацій і інновації у 
маркетингу: Матеріали X Міжнар. науково-практ. конф. (29 вересня-1 жовтня 2016 
року, м. Суми). -  м. Суми: ФОП Ткачов О.О., 2016. -  С. 200-201;

4. Організація інформаційного забезпечення діагностики кадрового потенціалу 
підприємства/ В.О.Пенюк // Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі 
України на інноваційних засадах: матеріали Міжнар. науково-практ. конф. (м. Львів, 2- 
3.11.2017 р.). - Львів: ЛТЕУ, 2017. -  С. 183-184.

5. Кадровий потенціал підприємств сфери послуг та його діагностика / 
Г.Т.П’ятницька, В.О.Пенюк // Сучасний стан та перспективи розвитку туризму: матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції (м.Чернівці- м.Сучава, 2-4.05.2018 р.). -  
Чернівці: ЧТЕІ, 2018. -  С.149-151.

підпункту 18:
-  наукове консультування ТОВ «ТЕМА-БУКОВИНА»;
-  постійний член експертної ради з питань методики оцінки туристичної галузі та 

розробки її інноваційних моделей розвитку і функціонування в Чернівецькій області.

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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Додаток Б

[ЖЕНО 
ТЕІ КНТЕУ 

фЩт̂ Т.М. Ореховська

ГРАФІК
проведення комплексних контрольний 

під час роботи експертної акредитаційної комісії 
студентами факультету управління, сфери обслуговування та харчових технологій

№ Дисципліна Курс, група Дата Пара Ауд Екзаменатор Експерт Примітка

1. Історія української культури 4/141, 142,143 27.05 3 2/13 Ореховський В.О.
Ґудзь П.В.

2. Менеджмент 4/141, 142, 143 28.05 5 2/16 Вдовічен А. А. Ґудзь П.В.
3. Статистика 4/141, 142, 143 29.05 5 2/13 Скрипник М.Є. Тарасюк Г.М.

Декан факультету управління,
сфери обслуговування та харчових технологій

Начальник навчального відділу

Голова експертної комісії

В.В. Полянко 

Н. В. Шупрудько 

П. В. Ґудзь

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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Порівняльна таблиця відповідності 
освітньої діяльності

Чернівецького торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-економічного університету 

Державним вимогам до акредитації 
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Назва показника (нормативу) Норма
тив

Фактично
(експертна

комісія)

Відхилен 
-ня 

(+»-)
1 2 3 4

Якісні характеристики підготовки фахівців
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 її

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 гуманітарної та соціально- 
економічної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і
«4»), % 50 68,4 18,4

2.2. Рівень знань студентів з природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і 
«4»), % 50 67,6 +17,6

2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) 
підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і 
«4»), % 50 67,6 +17,6.... :

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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1 2 3 4
3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів і + -

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

І +

Г олова експертної комісії:

завідувач кафедри менеджменту 
Запорізького національного 
технічного університету, доктор 
економічних наук, професор 
Член комісії:

завідувач кафедри менеджменту і 
туризму Житомирського 
державного технологічного 
університету, доктор економічних 
наук, професор

З експертними висновками ознайомлений
Директор Чернівецького 
торговельно-економічного 
інституту Київського 
національного торговельно- 
економічного університету, 
кандидат економічних наук, 
доцент

З експертними висновками оз^йомлздий
Ректор Київського національного' 
торговельно-економічного^ 
університету, 
доктор економічних Щ 
професор

П.В. Ґудзь

Г.М.Тарасюк

Т.М. Ореховська

А.А. Мазаракі

Голова експертної комісії У П.В. Ґудзь
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Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо 
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» 

у Чернівецькому торговельно-економічному інституті 
Київського національного торговельно-економічного університету

Найменування показника (нормативу)

Значення
показника
(нормати

ву)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності

у сфері вищої освіти
1 .Наявність у закладі освіти підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти

+ + -

2. Проведення лекцій з навчальних дисциплін 
науково-педагогічними (науковими) 
працівниками відповідної 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 педагогічних працівників, 
які мають вищу категорію)

50 100 +50

2) які мають науковий ступінь доктора наук або 
вчене звання професора 10 24,4 +14,4

3) які мають науковий ступінь доктора наук та 
вчене звання - - -

3.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 - - -

2) практичної роботи за фахом 10 24,2 +14,2
4. 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 на менше

підпункти
1-18

пункту
ЗО

42 особи 
викону

ють від 4 
до 8 

пунктів

-

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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чотирьох умов, зазначених у пункті ЗО
5. Наявність випускової кафедри із спеціальної 
(фахової) підготовки, яку очолює фахівець 
відповідної або спорідненої науково- 
педагогічної спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук та вченим 
званням

+ + -

2) з науковим ступенем та вченим званням -ь + -
3) з науковим ступенем або вченим званням
6. Наявність трудових договорів (контрактів) з 
усіма науково-педагогічними працівниками 
та/або наказів про прийняття їх на роботу

+ + -

Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері
вищої освіти

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 5,7 +3,3

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

ЗО 31,6 + 1,6

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + -

2) пунктів харчування + + -

3) актового чи концертного залу + + ' -

4) спортивного залу + + -

5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + -

6) медичного пункту + + -

4. Забезпеченість з добувачів вищої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 70 100 +30

5. Забезпеченість комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідними для 
виконання навчальних планів

+ + -

Технологічні вимоги щодо навчальь 
освітньої Д ІЯ Л Ь Н О С Т І у С(

ю-методичного забезпечення 
)ері вищої освіти

1. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ + -

2. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ + -

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

+ + -

4. Наявність програми практичної підготовки, 
робочих програм практик + + -

5. Забезпеченість студентів навчальними 
матеріалами з кожної навчальної дисципліни

+ + -

Голова експертної комісії П.В. Ґудзь
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навчального плану
6. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів

+ + -

Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньоїдіяльності
у сфері вищої освіти

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

не менш як 
чотири 

наймену
вання

11 +7

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

+ + -

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

50 70 +20

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри менеджменту 
Запорізького національного технічного 
університету, доктор економічних наук, 
професор
Член комісії:
завідувач кафедри менеджменту і 
туризму Житомирського державного 
технологічного університету, доктор 
економічних наук, професор
З експертними висновками ознайомлені
Директор Чернівецького горговелшіб-'' 
економічного інституту Київського 
національного торговельно-економічного 
університету,
кандидат економічних наук, доцент ,̂ .:г::... (з^Г?
З експертними висновками о^айбміенвді' .

Ректор Київського .............. .... '
торговельно-економічного І 
доктор економічних наук.

П.В. Ґудзь

Г.М.Тарасюк

^  Т.М. Ореховська

Голова експертноїщшщ'іі

, А.А. Мазаракі

П.В. Ґудзь



Зведена відомість
виконання комплексних контрольних робіт під час роботи експертної комісії студентами які навчаються за напрямом 6.030601

«Менеджмент» в Чернівецькому торговельно-економічному інституті 
Київського національного торговельно-економічного університету
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1. Цикл гуманіта тої та соціально-економічної підготовки

Історія української 
культури

4/141 13 13 100 100 69,2 3,8 4/141 13 13 100 100 61,5 3,7 7,7 0,1
4/142 11 11 100 100 63,6 3,6 4/142 11 11 100 100 63,6 3,6 0 0
4/143 10 10 100 100 80,0 4,1 4/143 10 10 100 100 80 3,9 0 0,2

Всього за циклом - 34 34 100 100 70,6 3,8 - 34 34 100 100 68,4 3,7 2,2 од
2. Цикл природничо-наукової підготовки

Статистика
4/141 13 13 100 100 69,2 3,8 4/141 13 13 100 100 69,2 3,7 0 0,1
4/142 11 11 100 100 72,7 3,7 4/142 11 11 100 100 63,6 3,6 9,1 0,1
4/143 10 10 100 100 70,0 4,0 4/143 10 10 100 100 70,0 3,9 0 0,1

Всього за циклом - 34 34 100 100 70,6 3,8 - 34 34 100 100 67,6 3,7 3 од
3. Цикл професійної та практичної підготовки

Менеджмент

4/141 13 13 100 100 69,2 3,8 4/141 13 13 100 100 69,2 3,7 0 0,1
4/142 11 11 100 100 63,6 3,9 4/142 11 11 100 100 63,6 3,8 0 0,1

4/143 10 10 100 100 80,0 4,0 4/143 10 10 100 100 70,0 3,9 10 0,1

Всього за циклом 34 34 100 100 70,6 3,9 - 34 34 100 100 67,6 3,8 3,0 0,1

Голова експертної комісії 

Експерт

Директор ЧТЕІКНТЕУ

П.В. Ґудзь 

Г.М. Тарасюк 

Т.М. Ореховська
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Н А К А З

Про стажування

З метою підвищення науково-практичного рівня викладання навчальних 
дисциплін та результативності педагогічної, наукової і науково-методичної 
роботи

НАКАЗУЮ :

1. Направити на стажування (без відриву від освітнього процесу) у 
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича з 01.11.2018 
року по 30.11.2018 року:

- Юрія Михайла Федоровича, д.і.н., професора кафедри соціально- 
гуманітарних наук та права на кафедру історії України факультету 
історії, політології та міжнародних відносин.

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Підстава: листи-цогодження ректора ЧНУ, направлення та програма 
підвищення кваліфікації/стажування Юрія М.Ф.

іОО » У Р  2018 р. м. Чернівці

В.о. директора



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
вул. М. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58002, тел.(0372)584811, факс (0372)552914, 

E-mail: rector@chnu.edu.ua, код ЄДРПОУ 02071240

Йа № від

І:.

ДОВІДКА

Видана Юрію Михайлу Федоровичу^ професору кафедри соціально-

гуманітарних наук та права Чернівецького торговельнргекономічного 

інституту Київського національного торговельно-економічного університету, 

в тому що з 01.11.2018р. по 30.11.2018р. він пройшов стажування на кафедрі

історії України факультету історії, політологи та міжнародних відносин 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (наказ від 

23.10.2018р. №808-Від). *

Індивідуальний план стажування виконано повністю.

Фодчук Т.А.
52-40-79

С.В. Мельничук

Чернівці, ЧНУ, зам. Б-006, т. 3000

mailto:rector@chnu.edu.ua
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Додаток 4
до Положення про підвищення 
кваліфікації та стажування 
педагогічних і науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор (директорі  С / Т У / у у Г £-о?ь Є•
(  , (найменування

•' , * -і • ••• / \про підвищення кваліфікації (стажування)

Прізвище, ім’я, гіо батькові___

Науковий ступінь  ̂ Оге г̂о# (Ьг"ор ср ?/єє.р*~

X ил О 0 р. а {

Вчене звання Мро&н сс о"-Р-
ПосадаЩО® /О ІСа, <М*§рСР С&рр< у с р /г ^  Та

0{( <РР? <рі<  ̂& гг> тізр 7 0  £  - Укороти; .''г/г^Л г/есТар^уГ^у /с№ ? £Р/
Предметна (циклова) комісія (кафедра, інший структурний підрозділ) рд ч /  р о  <- с У о  -

Р / / '  с/%р о^УреУ с^у’/г/'бес/’б Е&ХО $  аїРІ'орсі-гЄ&от  ̂ у/?.'Рсусч? Уе'у) Улреу,'

Мета підвищенняЧсваліфікації (стажування) ' О € } о с ^ / у у  >~о_ ^гууурагг /̂ 
{Р еР(с .с а\ С ) і с Т о у > / 4 '  (~1/ г  л » _ . П у £ - є /  ^  ^  '

і Іайменуваннд закладу (установи), в якій здійснювалось підвищення кваліфікації 
(стажування) Р -Се СРбссс с <У Рс.о (о А с і. су у се><< ру£*б**/?сісе>іГ<?'~ > - *  

К ?  /ог^ с-А с^уС<с <г4Г<<' 7^ 1____________ ; Ц Ц І  ~уу 7

Строк підвищення кваліфікації (стажування)
» ґ  » /  ґ 2 0 /% року по "У®" V _2 Отроку

відповідно до наказу від У,Л " / о ______ 20/3 року № - %,у

Відомості про виконання навчальної програми підвищення кваліфікації (стажування)
ігє> С г уе <гт г/Р&'~<ц> ° — ^ір' г У £ Є ' ( х * "уСрУс с  <г '̂ '
р~>-£.г ґ<г О /« а - /ге- /Г  ІсгР якіїс у ?/■  '  '. '[уР~  /-  '...у -с

4 . , 1 ^'V} Е і11 * і і 1й '-і- Зг » ■‘1ій



Результати підвищення кваліфікації (стажуванля)

Г /? Ь - о о ^  и>6с А уг Л«о С-?г  ̂с<с-̂  <
/Лік-Р О  /Л у

______________- -ЛрЄРС> 9 & V y c - t r . t r  '-?<&&>€ ? ^ с р ? г /У  1
| / е  9 £-/ 1 с.Рс>̂ / Р'̂ ЛЛ̂ 90-~7/сс̂ к\ СУ ~

■ ^ Г г с У  С>гг Г ^ '/ с ;  7 /?  ~#РЄГо 9*У>ґе у
^ ( Є .А . М 9 а  г с>^уе/> /го , і /  е  Ь'/О с / У  , 'р г о / ? р <

ТІ С 7̂  / с у7 '

>е? <5 €/?ссґ?
, , і '-ч / ^ а > -ьгг/й>&

: £*• /  ? <■? (~. СрпЛО у б?| ,.
Р<7> ? ч*?6Є<-Р&>

,У  Є̂і-ЄРгг г  / г
_г - /

■5? г Г̂ /О /<■ о  ? /рс̂  \у4 - ГГ'!Т» ' /ҐА’Х̂РО •■<< О
зтС з з: а  тг з з  з / з з/? А ЛЄСсС 7 у Єї

■ ґ 11_

Документ, що підтверджує підвищення кваліф нації (стажування) §^сііат у/@2/із~~ЗЧ$2 
£іЬ /3 . !Р2сі£у Іму^ЛІуф^мкцііащ н,сіцшш<ииші фй^іішітт імлщ. ЩІил Фе^лсІим 

(назва, серія, номер,.дата видачі документа, найменування закладу, що видав документ)

Працівник
зізв(підпис) (прізвище та ініціали)

Розглянуто і затверджено на засіданні -t.fi /Сз -о / у 'У* гтУу? <?'-Лк -су Су?/р/е,г.<-
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