
 
 

ПРОГРАМА 
проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-професійних програм 31376 Міжнародний бізнес (з 
обов’язковим вивченням двох іноземних мов) та 31377 Міжнародні 

економічні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов) 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 292 
«Міжнародні економічні відносини» в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка (з 19 по 21 жовтня 2022 року) 

 
1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі – ЗВО) під час 
проведення акредитаційної експертизи освітніх програм 31376 Міжнародний бізнес (з 
обов’язковим вивченням двох іноземних мов) та 31377 Міжнародні економічні 
відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов) , а також умови їх роботи. 

Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. 
Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЗВО. 

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

2. Загальні умови роботи експертної групи 

2.1. ЗВО на час роботи експертної групи в дистанційному форматі (з використанням 
платформи ZOOM) створює можливість для організації роботи та спілкування з фокус- 
групами відповідно до затвердженої програми акредитаційної експертизи. 

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

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

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

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

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

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

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться онлайн.



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 19/10/2022 

09.15-09.30 Зустріч експертної групи Члени експертної групи Шуляр Роман Віталійович, Дугінець Ганна 
Володимирівна, Корольков Владислав Васильович, Шаблюк Марія 
Володимирівна 

09.30-10.15 Організаційна зустріч експертної 
групи з гарантами 

Члени експертної групи 
Гарант освітньої програми «Міжнародний бізнес (з обов’язковим 
вивченням двох іноземних мов)» - к.е.н., проф. Ступницький 
Олексій Іванович 
Гарант освітньої програми «Міжнародні економічні відносини (з 
обов’язковим вивченням двох іноземних мов)» - д.е.н., проф. 
Резнікова Наталія Володимирівна 

10.15-10.30  Підведення підсумків зустрічі Члени експертної групи 
 
  

10.30-11.30 Зустріч 1 із керівництвом ЗВО Члени експертної групи 
Гарант ОП «Міжнародний бізнес» Ступницький Олексій 
Іванович 
Гарант ОП «Міжнародні економічні відносини» Резнікова 
Наталія Володимирівна 
проректор з науково-педагогічної роботи Гожик Андрій 
Петрович 
Директор навчально-наукового інституту міжнародних відносин - д. 
п. н., проф. Копійка Валерій Володимирович 
завідувач кафедри міжнародного бізнесу –к.е.н., доц. Расшивалов 
Дмитро Петрович 
завідувач кафедри світового господарства і міжнародних 
економічних відносин –  д.е.н., проф. Шнирков Олександр 
Іванович. 

11.30-12.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

12.00-13.00 Зустріч 2 з викладацьким складом Члени експертної групи 
гаранти ОП 
науково-педагогічні працівники кафедр, що безпосередньо 
відповідають за підготовку на ОП та зміст ОП «Міжнародні 
економічні відносини» і ОП «Міжнародний бізнес»: 
1. Приятельчук Олена Анатоліївна, д.е.н., проф. кафедри 
міжнародного бізнесу 
2. Вергун Володимир Антонович, д.е.н., проф. кафедри 
міжнародного бізнесу 



3. Крикун Вікторія Андріївна, к.е.н., доц. кафедри 
міжнародного бізнесу 
4. Хмара Марина Петрівна, к.е.н., доц. кафедри міжнародного 
бізнесу 
5. Дорошко Микола Савович, д.і.н., проф., завідувач кафедри 
міжнародного регіонознавства 
6. Гон Олександр Мойсейович,  д.філол.н., професор кафедри 
іноземних мов 
7. Філіпенко Антон Сергійович, д.е.н., професор кафедри 
світового господарства і міжнародних економічних відносин 
8. Чугаєв Олексій Анатолійович, д.е.н., професор кафедри 
світового господарства і міжнародних економічних відносин 
9. Шворак Людмила Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри 
світового господарства і міжнародних економічних відносин 
10. Фаренюк Наталія Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри 
міжнародних фінансів 
 

13.00-13.15 Підведення підсумків   зустрічі   2    
 

Члени експертної групи 

13.15-14.00 Обідня перерва  

14.00-15.00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 
освіти 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються за ОП «Міжнародні 
економічні відносини»: 
Шевчук Артем (1 курс) 
Райді Хабіб Туфік (2 курс) 
Крушинський Дмитро (3 курс) 
Дорощук Ольга (4 курс) 
 
здобувачі вищої освіти, які навчаються за ОП «Міжнародний 
бізнес»: 
Баскакова Владислава (1 курс) 
Зеленський Павло (2 курс) 
Несіпбаєва Даміра (3 курс) 
Кривошапка Софія (4 курс) 

15.00-15.10 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

15.10-16.00 Зустріч 4 з представниками 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 
представники Студентського парламенту: 
 1. Черкун Єгор Олександрович - в.о Голови РС  
2. Вареник Дарина Андріївна - заступниця в.о. Голови РС  
3. Бабенко Ксенія Олександрівна — голова освітнього 
департаменту 
4. Копчук Анастасія Василівна — заступник голови освітнього, 



голова Інформаційного департаменту РС 
5. Гончар Крістіна Русланівна — голова культурного  
6. Люлька Арсеній Юрійович — представник до Ради студентів 
від Міжнародного бізнесу 
7. Лилик Віталій — голова профбюро ННІМВ 
8. Семен Еренбург – в.о. голови Студентського парламенту 
Університету 
9. Катерина Шава - голова освітнього департаменту Університету  

16.00-16.10 Підведення підсумків   зустрічі   4   і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

16.10-17.00 Зустріч 5 із роботодавцями Члени експертної групи; представники роботодавців ОП 
«Міжнародний бізнес» та ОП «Міжнародні економічні 
відносини»: 
1. Зикова Ольга Ігорівна – заступник Міністра фінансів 
2. Ямпольський Олександр Романович – директор 

«Делойт» 
3. Панченко Володимир Григорович – директор 

Аналітичного центру Федерації роботодавців України, партнер 
консалтингової компанії KSP Strategу 

4. Грод Михайло Іванович – генеральний директор ТОВ 
«Грод-Хаус» (торгова марка Ecomazing) 

5. Мановицький Олександр – директор Українсько-
польського спільного підприємства «УКРДІАМСІЛ»  

6. Шерстюк Ростислав - президент ТОВ "Сатурн", к.екон.н., 
академік Міжнародної академії технологічних наук та 
інформатики 

17.00-17.15 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

День 2 – 20/10/2022 

10.00-11.00 Огляд матеріально-технічної бази, 
що використовується під час 
реалізації ОП (відео звіти) 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП «Міжнародний бізнес» Ступницький Олексій 
Іванович 
Гарант ОП «Міжнародні економічні відносини» Резнікова 
Наталія Володимирівна 
– керівник навчальної лабораторії інформатики та обчислювальної 
техніки ІМВ – Матвеев Володимир Володимирович 
– директор студмістечка – Лібак Ірина Іванівна 
– завідувач гуртожитку – Пилипенко Віта Михайлівна 

11.00-11.15 Підведення підсумків Члени експертної групи 



 
11.15-12.15 

Зустріч 6 із адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
– заступник директора з науково-педагогічної роботи (відповідає 
за питання академічної мобільності в ІМВ) – Нанавов Антон 
Семенович 
– координатор з виховної роботи в Інституті - Цесар Інна 
Анатоліївна 
– керівник відділу сприяння працевлаштуванню та роботі з 
випускниками Куриленко Роман Олегович; 
– керівник Центру досконалості Жана Моне - Шнирков 
Олександр Іванович 
– керівник навчально-методичного відділу Пижик Андрій 
Миколайович; 
– керівник відділу забезпечення якості  освіти - Щеглюк  Дарія 
Василівна 
– начальник відділу кадрів – Іванченко Олексій 
Геннадійович 
– керівник приймальної комісії ІМВ - Литвиненко Наталія 
Павлівна 
– начальник планово-фінансового відділу – Дьолог Ірина 
Миколаївна; 
– керівник Лабораторії соціологічних досліджень – Лапіна 
Вікторія Вікторівна  

12.15-12.30 Підведення підсумків   зустрічі  6 Члени експертної групи 

12.30-13.30 Відкрита зустріч  Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гарантів ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

13.30-13.45 Підведення підсумків Члени експертної групи 
13.45-14.30 Обідня перерва  

14.30-15.30 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.30-15.40 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи 

15.40-16.00 Робота з документами ЗВО Члени експертної групи 

16.00-16.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи 
Директор навчально-наукового інституту міжнародних відносин - д. 
п. н., проф. Копійка Валерій Володимирович 
Заступник директора з науково-педагогічної – к.і.н., доц. 
Мінгазутдінов Ігор Олександрович 
завідувач кафедри міжнародного бізнесу –к.е.н., доц. Расшивалов 
Дмитро Петрович 
завідувач кафедри світового господарства і міжнародних 
економічних відносин –  д.е.н., проф. Шнирков Олександр 



Іванович 
голова НМК ІМВ – д.е.н., доц. Прииятельчук Олена Анатоліївна 
гарант ОП «Міжнародний бізнес» Ступницький Олексій Іванович 
гарант ОП «Міжнародні економічні відносини» Резнікова Наталія 
Володимирівна 

День 3 –21.10.2022 

09.00-18.00 «День суджень» – внутрішня 
зустріч експертної групи 

Члени експертної групи 

 


