
 
ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи 
освітньо-професійних програм «Міжнародні економічні відносини» та  
«Міжнародний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка (з 27 по 29 вересня 
2021 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 «Міжнародні економічні 
відносини» (ID програми в ЄДЕБО 20817) і «Міжнародний бізнес» (ID програми в ЄДЕБО 
20815) , 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 – 27/09/2021 

09.15-09.45 Організаційна зустріч експертної 
групи з гарантами 

Члени експертної групи – д.е.н., доц. Шуляр Роман Віталійович - 
голова ЕГ; д.е.н., проф. Посохов Ігор Михайлович; к.е.н., доц. 
Ладиченко Катерина Іллівна; Прохорова Наталья Валентинівна; 
гаранти ОП – д.е.н., проф. Вергун Володимир Антонович (ОП 
«Міжнародний бізнес»), д.е.н., проф. Чугаєв Олексій Анатолійович 
(ОП «Міжнародні економічні відносини»). 

09.45-10.10 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.10-10.45 Зустріч 1 із керівництвом ЗВО Члени експертної групи; 

гаранти ОП – Вергун Володимир Антонович, Чугаєв 
Олексій Анатолійович; 
проректор з науково-педагогічної роботи  – Гожик Андрій 
Петрович; 
проректорка з науково-педагогічної роботи (міжнародне 
співробітництво) – д.е.н., проф. Смирнова Ксенія Володимирівна; 
директор 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. 

10.45-11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00-12.00 Зустріч 2 з викладацьким складом Члени експертної групи; 
гаранти ОП – Вергун Володимир Антонович, Чугаєв Олексій 
Анатолійович; 
науково-педагогічні працівники кафедр, що безпосередньо 
відповідають за підготовку на ОП та зміст ОП «Міжнародні 
економічні відносини» і ОП «Міжнародний бізнес»: 
к.політ.н, доц. Петюр Роман Костянтинович, кафедра міжнародних 
відносин і зовнішньої політики; 
д.філол.н, доц. Гон Олександр Мойсейович, кафедра іноземних мов; 
д.е.н., проф. Філіпенко Антон Сергійович, кафедра світового 
господарства і міжнародних економічних відносин;  
к.е.н., доц. Хватов Юрій Юрійович, кафедра світового господарства і 
міжнародних економічних відносин; 
к.е.н., доц. Шворак Людмила Олександрівна, кафедра світового 
господарства і міжнародних економічних відносин; 
к.е.н., проф. Ступницький Олексій Іванович, кафедра міжнародного 
бізнесу; 
к.е.н., доц. Морозов Володимир Сергійович, кафедра міжнародного 



бізнесу; 
к.е.н., доц. Крикун Вікторія Андріївна, кафедра міжнародного 
бізнесу; 
д.е.н., проф. Циганов Сергій Андрійович, кафедра міжнародних 
фінансів. 

12.00-12.10 Підведення підсумків   зустрічі   2   і 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.10-13.10 Зустріч 3 із адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
Нанавов Антон Семенович – заступник директора з науково-
педагогічної роботи (відповідає за питання академічної мобільності 
в ІМВ) 
Климук Тарас Миколайович – координатор з виховної роботи в 
Інституті; 
Куриленко Роман Олегович – керівник відділу сприяння 
працевлаштуванню та роботі з випускниками; 
Глухова Дарія Андріївна – керівник Центру кар’єри ІМВ;  
Шнирков Олександр Іванович – керівник Центру досконалості 
Жана Моне; 
Пижик Андрій Миколайович – директор навчально-методичного 
центру організації освітнього процесу;  
Щеглюк Дарія Василівна – керівник відділу забезпечення якості  
освіти;  
Іванченко Олексій Геннадійович – начальник відділу кадрів; 
Литвиненко Наталія Павлівна – керівник приймальної комісії ІМВ; 
Савченко Валентина Сергіївна – начальник планово-фінансового 
відділу; 
Лапіна Вікторія Вікторівна – керівник Лабораторії 
соціологічних досліджень 

13.10-13.15 Підведення підсумків   зустрічі   3   і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

13.15-14.00 Обідня перерва  

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/NMC-COVID-19.doc
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/NMC-COVID-19.doc


14.00-15.00 Зустріч 4 зі здобувачами вищої 
освіти 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються за ОП «Міжнародні 
економічні відносини»: 
 (1-й курс),  
Гордійко Катерина Сергіївна 
Буз Андрій Олександрович 
(2-й курс);  
Асланова Еліза Ісмаїлівна 
Сахно Тетяна Ігорівна 
Ван Бін’яо / Хмелідзе Гіві 

ОП «Міжнародний бізнес» : 
 (2-й курс); 
Кікоть Вікторія 
Дусь Юлія 
Джологуа Тімур 
(1-й курс);  
Вигнан Інга 
Остапчук Марія  

15.00-15.10 Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15.10-15.50 Зустріч 5 з представниками 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 
представники Студентського парламенту Університету: 
Курка Максим – голова 
Михайлюк Павло – голова освітнього департамента; 
представники Ради студентів Інституту міжнародних відносин: 
Еренбург Семен – заступник голови 
Черкун Єгор – заступник голови 
Мамчій Олександра – голова освітнього департаменту 
Калінчук Анастасія – представник культурного департаменту 
Лилик Віталій – очільник профбюро Інституту міжнародних 
відносин; 
голова Студентської ради гуртожитку №20, представник 
Студентської ради студмістечка  – Кухтєй Микола. 

15.50-16.00 Підведення підсумків   зустрічі   4   і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

16.00-17.00 Зустріч 6 із роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців 
ОП «Міжнародний бізнес» та 
ОП «Міжнародні економічні 
відносини»: 
Яремович Петро Петрович, ТОВ «Торговий дім Гекса-Україна» 
Якубовський Валерій Володимирович, президент MRICS, REV 
Бураковський Ігор Валентинович, голова правління Інституту 



економічних досліджень та політичних консультацій 
випускники (і одночасно роботодавці) ОП «Міжнародний 
бізнес» та ОП «Міжнародні економічні відносини»: 
Черненко Ігор Васильович, директор департаменту фінансових 
ризиків, Deloitte & Touche LLC 
Яковенко  Олег Миколайович, Укрзалізниця, директор 
департамента стратегії і трансформації 
Шинкаренко Іван Вячеславович, партнер, керівник практики 
трансфертного ціноутворення та митного права 
Іващенко Сергій Русланович, виконавчий директор УЗА; 
Левін Дмитро Володимирович, директор ТОВ «Полар АИ-ТІ» 

17.00-17.15 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 

День 2 – 28/09/2021 

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

Члени експертної групи; 
гаранти ОП – Вергун Володимир Антонович, Чугаєв 
Олексій Анатолійович 
Ващенко Лілія Михайлівна – завідувач бібліотеки ІМВ; 
Матвеев Володимир Володимирович – керівник навчальної 
лабораторії інформатики та обчислювальної техніки ІМВ; 
керівники об’єктів соціальної інфраструктури ЗВО: 
Лібак Ірина Іванівна – директор студмістечка; 
Пилипенко Віта Михайлівна – завідувач гуртожитку № 20. 

11.00-11.30 Підведення підсумків Члени експертної групи 
11.30-12.30 Відкрита зустріч  Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гарантів ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

12.30-13.00 Підведення підсумків Члени експертної групи 
13.00-14.00 Обідня перерва  

14.00-14.40 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

14.40-15.00 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи 

15.00-15.30 Робота з документами ЗВО  

15.30-16.00 Підведення підсумків Члени експертної групи 
16.00-16.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи 

проректорка з науково-педагогічної роботи (міжнародне 
співробітництво) – д.е.н., проф. Смирнова Ксенія Володимирівна; 
директор 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; 
голова НМК ІМВ – д.е.н., проф. Приятельчук Олена Анатоліївна. 
гаранти ОП – Вергун Володимир Антонович, Чугаєв 
Олексій Анатолійович 

День 3 –29.09.2021 

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

Члени експертної групи 

 


