ПРО ТОКОЛ №11
засідання Вченої ради
Волинського інституту економіки та менеджменту
від 29 червня 2016 року

П Р И С У Т Н І:

доц. Банним В.Ф .. доц. Степанюк О.М..
доц. Бондарук С.Д., доц. Гвоздьов С.С..
доц. Власова А.М ., Степанюк В.ГІ..
доц. Муляр С.І І., Ожсма С\В..
проф. Оксанич О.Нм доц. Колісник М .В..
проф. Липчук В.В., проф. Ліпич Л.Г..
доц. Кривовязюк І.В., доц. Нагорнова О.В..
проф. Корецький М .Х.. Яновець А.І.,
доц. Милько І.П.. Павлова С .В.,
Миро шок II.В ., ПІкльода Т.С.

Порядок ден іііін :
1. Обговорення програми розвитку ВІН М на 2016-2017 навчальний рік. Доповідач:
Лебідь В.В.
2. Звіт про проведення IV студентської наукової конференції «Інтеграція молоді
Свропи в єдиний науково-культурний простір». Доповідач: Горбач В .В.
3. Про результати державної
атестації бакалаврів денної форми навчання.
Доповідач: Лндріснко О.С.
4. Про результати державної
атестації спеціалістів заочної форми навчання.
Доповідач: Лндріснко О.С.
5. Затвердження річних звітів структурних підрозділів. Доповідачі: Бондарук С.Д..
Милько 1.11., Жуковська Т.О.. Солтанова З.Б.
6. Звіт Вченого секретаря про виконання плану роботи Вченої ради. Доповідач:
Бондарук С.Д.
Різне:
7. Про рекомендацію до друку збірника тез доповідей за матеріалами роботи IV
студентської наукової конференції «Інтеграція молоді Свропив єдиний науковокультурний простір». Доповідач: Горбач В.В.
X. Затвердження звіту про акредитаційний самоаналіз підготовки бакалаврів гал> іі
знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601
«Менеджмент» та звіту про акредитаційний самоаналіз підготовки магістрів
галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101
«Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної
діяльності)». Доповідач: Степанюк О.М.

1. С Л УХ А Л И : в. о. ректора В ІЕ М Лебедя В.В., який запропонував перенести
обговорення програми розвитку ВІН М на 2016-2017 навчальний рік на
серпневе засідання Вченої ради у зв'язку з тим. що ного призначення
відбулося два тижні тому і він не мав можливості, за браком часу,
підготувати відповідну програму.

ВИ С ТУП И Л И : Степанюк О.М., яка запропонувала підтримати пропозицію в.о.
ректора перенести обговорення програми розвитку В ІЕ М на 2016-2017
навчальний рік на серпневе засідання Вченої рада.
У ХВА Л И Л И : перенести обговорення програми розвитку ВІН М
навчальний рік на серпневе засідання Вченої ради.

на 2016-2017

Голосували «за» - одноголосно.
2. С Л У Х А Л И : інспектора наукового відділу Горбач В.В., яка доповіла, що IV
студентська наукова конференція «Інтеграція молоді Сиропи в єдиний
науково-культурний простір» відбулася у Волинському інституті
економіки та менеджменту 23 червня 2016 року.
Робота конференції відбувалась за наступними напрямками:
1. Концептуальні засади формування менеджменту і маркетингу в
Україні та країнах Вишеїрадської четвірки;
2. Економіка та управління підприємствами в трансформаційних умовах
в Україні га країнах Вишсградської четвірки;
3. Фінанси, облік, аналіз і аудит в умовах трансформаційної економіки
країн Вишеїрадської четвірки та України;
4. Гуманітарні науки в контексті гуманізації освіти України та країн
Вишсградської четвірки;
5. Мовна комунікація як чинник розвитку лінгвокультурного простору в
контексті Євроінтсграції.
До участі у роботі конференції було подано 142 наукові тези із двох
навчальних закладів України (В ІЕ М , СН У ім. Лесі Українки). Зокрема на
секцію «Гуманітарні науки в контексті гуманізації освіти України та країн
Вишеїрадської четвірки» подано 134 тези, на секцію «Концептуальні
засади формування менеджменту і маркетингу в Україні та країнах
Вишеї радської четвірки» - 2 тези, па секцію «Фінанси, облік, аналіз і аудит
в умовах трансформаційної економіки країн Вишсградської четвірки та
України» - 4 тези та на секцію «Мовна комунікація як чинник розвитк)
лінгвокультурного простору в контексті Свроінтеграції» - 2 тези.
За матеріалами роботи студентської наукової конференції буде виданий
збірник тез доповідей.
ВИ С ТУП И ЛИ : Бондарук С.Д.. яка зазначила, що IV студентська наукова
конференція «Інтеїрація молоді Сиропи в єдиний науково-культурний
простір» пройшла на високому організаційному та науковому рівні.
У Х ВА Л И Л И : звіт про проведення IV студентської наукової конференції «Інтеграція
молоді Європи в єдиний науково-культурний простір» затвердити.
І олосували: “ за” - одноголосно.
3. С Л УХ А Л И : завідувача навчально-методичного відділу Андрієнко О.С.. яка доповіла
про результати складання державних екзаменів студентами денної форми
навчання напрямів підготовки
6.030509 «Облік і аудит», 6.030601
«Менеджмент», 6020303 «Філологія».
Відповідно до Наказу ректора № 20-С від 30 травня 2016 року до
складання державного екзамену з загальнотеоретичних дисциплін та
комплексного державного екзамену за фахом було допущено 10 студентів

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання, які
виконали вимоги навчального плану, мають позитивні оцінки і не мають
заборгованості по оплаті за навчання.
Державні екзамени з загальнотеоретичних дисциплін та за фахом
відбулися з 13.06.2016 р. по 26.06.2016 р. відповідно до затвердженого
графіку та списку випускників.
Результати складання державного екзамену з загальнотеоретичних
дисциплін та комплексного державного екзамену за фахом студентами
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання
подано в таблиці 1.
Таблиця 1.
Група
(шифр)

К-ть.
чол.

ОЛ-41 12

10

ОЛ-4112

10

Якість
знань. %

3 них отримали оиінкн
“ відмінно"
“ добре"
“ задовільно"

Загальна
успішність
%

Середи іГі
бал

100

4.6

100

4.6

Державний екзамен з загальнотеоретичних дисциплін
100
4
6

6

Комплексний державний екзамен за фахом
4
■
100

Із допущених 10 студентів державний екзамен з загальнотеоретичних
дисциплін складали всі. На оцінку «відмінно» - 6 студентів, «добре» - 4
студента, «задовільно» - 0 студентів. Загальна якість знань станови гь 100 %
та середній бал - 4.6.
Із допущених 10 студентів комплексний державний екзамен за фахом
складали всі. На оцінку «відмінно» - 6 студентів, «добре» - 4 студента,
«задовільно» - 0 студентів. Загальна якість знань становить 100% га
середній бал - 4.6.
Такі результати державних іспитів підтверджують належний рівень знань
бакалавра з обліку і аудиту.
Комплексний державний екзамен студентами напряму підготовки
6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання проводився 17.06.2016 р.
До складання комплексного державного екзамену було допущено 8
студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми
навчання, які виконали вимоги навчального плану, мають позитивні оцінки
і не мають заборгованості по оплаті за навчання.
Результати складання комплексного державного екзамену студентами
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання
подано в таблиці 1.
ГаїЗлиця 2 .
Група
(шифр)

К-сть,
чол.

3 них отримали
«добре»
«відмінно»

ОЦІНКИ

«задовільно»

Якісна
успішність.

Досолю і на
успішність,

%

%

71,4

100

Середній
бал

Комплексний державний екзамен
М-4І-І2

7

4

..

1

2

4,3

Із допущених 8 студентів державний комплексний державний екзамен
склали 7 осіб. На оцінку «відмінно» - 4 студентів, «добре» - 1 студент,
«задовільно» - 2 студентів. Абсолютна успішність становить 100%. якісна
успішність - 71.4 % та середній бал - 4.3.
Загалом результат комплексного державного екзамену засвідчили
належний рівень знань випускників. Відповіді на питання були
грунтовними, що с свідченням глибокої теоретичної підготовки.

До складання комплексного державного іспиту з основної іноземної мови
і комплексного державного іспиту з II іноземної мови та перекладу було
допущено 6 студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія» денної
форми навчання, які виконали вимоги навчального плану, мають позитивні
оцінки і не мають заборгованості по оплаті за навчання.
Комплексний державний іспит з основної іноземної мови відбувся
14.06.2016 р. відповідно до затвердженого навчальною частиною інституту
графіку та списку випускників.
Комплексний державний іспит з II іноземної мови та перекладу відбувся
21.06.2016 р.
Результати складання комплексного державного іспиту з основної
іноземної мови і комплексного державного іспиту з II іноземної мови та
перекладу студентами напряму підготовки 6.020303 «Філолої ія» денної
форми навчання подано в таблиці 1.
Таблиця 3.
Г руна
(шифр)

К-сть,
чол.

Ф-4І-І2

6

Ф-4І-І2

6

3 них отримали оцінки
«відмінно»
«задовільно»
«добре»

Якість
знань. %

Загальна
успішність.
%

Комплексний державний іспит з о с н о в н о ї іноземної мови
2
100
3
1
83.3
Комплексний ле зжавшій іспит з II іноземної мови та перекладу
3

2

1

100

83.3

Середній
бал

4.33
4.33

Із допущених 6 студентів комплексний державний іспит з основної
іноземної мови склали 6 студентів. На оцінку «відмінно» - 3 студенти,
«добре» - 2 студенти та «задовільно» - І студент. Загальна якість знань
становить 100% та середній бал 4,33.
Із допущених 6 студентів комплексний державний іспит з II іноземної
мови та перекладу склали 6 студентів. На оцінку «відмінно» - 3 студенти,
«добре» - 2 студенти та «задовільно» - 1 студент. Загальна якість знань
становить 100% та середній бал 4.33.
Такі результати державних іспитів підтверджують належний рівень знань
бакалаврів філології.
ВИ СТУП И ЛИ : Оксанич О.Е., який запропонував інформацію про результати
державної атестації бакалаврів денної форми навчання взяти до відома.
У ХВА Л И Л И : інформацію про результати державної атестації бакалаврів денної
форми навчання взяти до відома.
Голосували: “ за" - одноголосно.
4. С Л УХ А Л И : завідувача навчально-методичного відділу Андрієнко О.С.. яка доповіла
про результати складання державного іспиту за фахом та захисту
дипломних робіт студентами спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» та
7.06030101 «Менеджмент організацій і адміністрування» заочної форми
навчання.
Відповідно до Наказу ректора № 005-С від 22 лютого 2016 року до
складання державного іспиту за фахом було допущено 14 студентів
спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» заочної форми навчання, які
виконали вимоги навчального плану, мають позитивні оцінки і не мають
заборгованості по оплаті за навчання.

Державний іспит за фахом відбувся 22.03.2016 р. та 23.03.2016 р.
відповідно до затвердженого інституту графіку та списку випускників.
Захист дипломних робіт проводився 21.06.2016 р. та 22.06.2016 р.
Результати складання державного іспиту за фахом та захисту дипломних
робіт студснгами спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» заочної форми
навчання подано в таблиці І .
_______________
Таблиця 1.
3 них отримали оцінки
“ відмінно”
“ задовільно”
“ добре'’

Група
(шифр)

Ксть,
чол.

зОЛ-61-15

14

5

зОЛ-61-15

14

6

Державний іспит за фахом
9
Захист дипломних робіт
8
-

Загальна
успіш
ність. %

Середній
бал

100

100

4.36

100

100

4.43

Якість
знань, %

Із допущених 14 студентів державний іспит за фахом склали 14 студентів.
На оцінку «відмінно» - 5студентів, «добре» - 9 студентів та на
«задовільно» - 0 студентів. Загальна якість знань становить 100% га
середній бал - 4,36.
Із допущених 14 студентів захистили дипломну роботу 14 студені і». На
оцінку «відмінно» - 6 студентів, «добре» - 8 студентів та на «задовільно» 0 студентів. Загальна якість знань становить 100.0% та середній бал 4.43.
Такі результати державного іспиту та захисту дипломних робіт
підтверджують належний рівень знань спеціаліста з обліку і аудиту.
Загалом результати комплексного державного іспиту за фахом та захисту
дипломних робіт, які відбулися в період з 14.03.2016 р. по 27.06.2016 р. за
спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» (заочна форма навчання)
засвідчили належний рівень знань випускників.
Захист дипломних робіт
студентами
спеціальності
7.06030101
«Менеджмент організацій і адміністрування» заочної форми навчання
проводився 21.06.2016 р. і 22.06.2016 р.
До захисту дипломних робії було допущено 7 студентів спеціальності
7.06030101 «Менеджмент організацій і адміністрування» заочної форми
навчання, які виконали вимоги навчального плану, мають позитивні оцінки
1не мають заборгованості по оплаті за навчання.
Результати захисту дипломних робіт студентами
спеціальності
7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» заочної форми
навчання подано в таблиці 2.
Група
(шифр)

зМО-61-15

ТаїЗлиця 2.
К-ть.
3 них отримали оцінки
чол.
«задовільно»
«В ІД М ІН Н О »
«добре»

7

2

Якісна
успішність.
%
Захист магісіерськнх робіт
4
86.0
І

Абсолютна
успішність.
%

Середній
бал

100

4.1

Із допущених 7 студентів захистили роботи всі. На оцінку «відмінно» - 2
студентів, «добре» - 4 сіудеигн. «задовільно» - 1 студент. Абсолютна
успішність становить 100%. якісна успішність - 86 % та середній бал 4.1.
Загалом результати захисту робіт студентами спеціальності 7.06030101
«Менеджмент організацій і адміністрування» заочної форми навчання
засвідчили достатньо високий рівень знань випускників. Дипломні роботи
виконані на актуальні теми і мають практичне спрямування. Відповіді на
питання членів державної екзаменаційної комісії були грунтовними і

1

повними, що свідчить про належний рівень теоретичної та практичної
підготовки.
Також Андрігнко О.С. зазначила, що комплексний державний екзамен
студенти
спеціальності
7.0^030101
«Менеджмент
організацій
і
адміністрування» заочної форми навчання (перепідготовка) складали
17.06.2016 р.
До складання комплексного державного екзамену було допущено З
студенти
спеціальності
7.06030101
«Менеджмент
організацій
і
адміністрування» заочної форми навчання (перепідготовка), які виконали
вимоги навчального плану, мають позитивні оцінки і не мають
заборгованості по оплаті за навчання.
Комплексний державний екзамен відбувся відповідно до затвердженого
навчальною частиною інституту графіку та списку випускників.
Результати складання комплексного державного екзамену студентами
спеціальності 7.06030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
заочної форми навчання (перепідготовка) подано в таблиці 1.
Та*ЗЛИ ЦЯ 1.
Група
(шифр)

иМО-21-12

К-ть,
чол.

з

3 них отримали оцінки
«задовільно»
«відмінно»
«добре»

-

Якісна
успішність.

Абсолютна
успішність.

%

%

Комплексний державний екзамен
100
3

100

Середній
бал

4.0

Із допущених 3 студентів державний комплексний екзамен склали З
особи на оцінку «добре». Абсолютна і якісна успішність становить 100%.
середній бал - 4,0.
Заіалом результати комплексною державного екзамену засвідчили
належний рівень знань випускників. Відповіді на питання були
ґрунтовними, що с свідченням глибокої теоретичної підготовки. Студеній
вільно володіли категоріальним апаратом з комплексу дисциплін, які
виносилися на державний екзамен.
ВИ С ТУП И Л И : Муляр С.П., яка запропонувала інформацію про результати
державної атестації спеціалістів заочної форми навчання взяти до відома.
У ХВА Л И Л И : інформацію про результати державної атестації спеціалістів заочної
форми навчання взяти до відома.
І олосувалн: **за" - одноголосно.
5. С Л У Х А Л И : завідувача кафедри суспільно-економічних та гуманітарних дисциплін
Бондарук С.Д., яка пердетавила на розгляд членів Вченої ради звіт з
навчальної, наукової та виховної роботи за 2015-2016 н.р.
На кафедрі С ЕГД працює 17 осіб (за І і II семестр). На постійній основі
працює 8 науково-педагогічних працівників: Бондарук С.Д. - к.філос.н..
доцент, Крошка К.А.. Лавренчук Л.П., Блаженчук С.В.. Муляр С.П.
к.філол.н, доцент. Японець А.І. - к.філол.н., Всцкур Г.А.. Шихальова С.В.
Крисак А.І. - к.е.н.. Сірук Н.М. - к.і.н., Острей С.В., Вознюк В.С.
к.поліг.її., доцент, І офман Ю .В.. Маркссва Т.А., Баула О.В. - к.е.н.. доцент,
Корецький Ю .М . - к.е.н., доцент. Горбач В .В. є сумісниками.
Протягом 2015-2016 н. р. науково-педагогічними працівниками кафедри
було
вдосконалено
навчально-методичне
забезпечення
(програми
навчальних дисциплін, робочі програми, методичні вказівки для виконання

самостійної та індивідуальної роботи, плани семінарських (практичних,
лабораторних) занять га опорні конспекти лекцій) на 63 дисципліни, що
складає 100 % від дисциплін закріплених за кафедрою.
Протягом 2015-2016 н.р. суттєво зросли більшість показників наукової
роботи. Зокрема, у 2015-2016 н.р. науково-педагогічними працівниками
кафедри було опубліковано 6 статей. 165 тези, викладачі кафедри взяли
участь у 15 конференціях, керували науковою роботою студентів з
підготовкою 218 гез.
Науково-педагогічний працівник Горбач В.В. працює над дисертаційним
дослідженням на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а Крисак Л.І.
працкк над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня
доктора наук.
Завідувач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної
діяльності Оксанич О.Е. довів до відома присутніх, т о протягом 2015-2016
навчального року викладачі кафедри брали участь у конференціях,
готували наукові публікації, керували наукової роботою студентів.
Старший викладач кафедри Киришун Л .В. працює над кандидатською
дисертацію, досліджуючи гему «Стимулювання іноземного інвестування в
регіональний розвиток».
Протягом звітного навчального року вийшли з друку 1 монографія
(НогЬоууу А. Нитап саріїаі а.ч а сіеіегтіпалі оГ зосіо-есопотіс сопіііііоп/ А.
ІІогЬоууу. СІикНа О..К1іа1еі5ка А.. Ргізігот і., Кезіег N.. Зісрапіик О. - Сі.:
ЬА Р І.атЬеИ АсасІетіс РиЬІікІїіпд, 2016. - 147 р.). надруковано 4 статті,
надруковано 14 тез. з них 6 - у співавторстві зі студентами.
Також
протягом періоду викладачі кафедри брали участь у
профорієнтаційній роботі інституту - відвідали ніколи та коледжі смт.
Локачі. м. Горох ів. с. Затурці.
Викладачі кафедри займались проектною роботою у рамках Програми
Східного партнерства територіального співробітництва Білорусь-У країна
та Канадського Фонду місцевих ініціатив.
Байцим В.Ф . брав участь у створенні Волинського туристичного кластеру
в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Створення
інформаційного комплексу у сфері транскордонного екологічного туризму
в Єврорегіоні «Буг», який був реалізований в рамках Програми
транскордонного
співробітництва
«Польща-Білорусь-У країна
20072013рр.».
Заступник завідувача кафедри обліку та аудиту Жуковська Т.О. довела до
відома присутніх, що протягом 2015-2016 навчального року викладачі
кафедри організували низку наукових семінарів, брали участь у
конференціях, готували наукові публікації, керували наукової роботою
студентів.
Старший викладач кафедри Жуковська Т.О. працює п а ї кандидатською
дисертацію, досліджуючи тему «Мотивування працівників підприємства в
процесі виробничо-господарської діяльності (на матеріалі підприємств
машинобудування)».
Протягом звітного навчального року опубліковано 1 навчальний
посібник, надруковано 8 статей та 47 тез. з них 44 - у співавторстві ті
студентами (м.Харків та м.Мукачево).
Також протягом періоду викладачі кафедри брали участь у
профорієнтаційній роботі інституту, організовували та проводили
культу рно-спортивні заходи, екскурсії на підприємства тощо.

Завідувач ві;іділу освіпііх проірам Солтанова З.Б. повідомила, т о
протягом 2015-2016 н.р. були здійснені маркетингові заходи, щодо набору
слухачів на курси з надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти з
художньо-естетичного,
науково-технічного,
гуманітарного
та
фізкультурно-спортивного напрямів (серпень - вересень 2015 року).
Па початок навчального року було укомплектовано 3 групи школн-студії
«Шляхетна панночка» та 1 група школн-студії «Справжній лицар».
Протягом року відбувалася організація і вдосконалення існуючих та
розвиток нових короткотермінових курсів, майстср-класів тощо
Відділ освітніх програм брав участь у маркетингових заходах щодо
набору студентів на програми «Крок назустріч» га «Крок до
Євроінтеграції».
ВИ С ТУП И ЛИ : Бай цим В.Ф .. який запропонував річні звіти структурних підрозділів
затвердити.
У Х ВА Л И Л И : річні звіти структурних підрозділів затвердити.
Голосували «за» - одноголосно.
6. С Л У Х А Л И : вченого секретаря Ьондарук С.Д.. яка повідомила, що план роботи
Вченої ради ВІПМ на 2015-2016 н.р. виконаний у повному обсязі.
ВИ С ТУП И ЛИ : Степанюк О.М.. яка зазначила, що робота Вченої ради у 2015-2016
н.р. була продуюивною.
У Х ВА Л И Л И : інформацію Бондарук С.Д. взяти до відома.
Голосували «за» - одноголосно.
7. С Л У Х А Л И : інспектора наукового відділу Горбач В .В., яка охарактеризувала зміст га
струкгуру збірника тез доповідей за матеріалами роботи IV студентської
наукової конференції «Інтеграція молоді Європи в єдиний науковокультурний простір» та звернулась до членів Вченої ради з клопотанням
рекомендувати його до друку.
ВИ СТУП И ЛИ : Бондарук С.Д.. яка зазначила, що. виходячи із змістовного
наповнення збірника тез доповідей, його слід рекомендувати до друку.
У Х ВА Л И Л И : рекомендувати збірник тез доповідей за матеріалами роботи IV
студентської наукової конференції «Інтеграція молоді Європи в єдиний
науково-культурний простір» до друку.
І олосу вали: **за*’ - одноголосно.
8. С Л УХА Л И : першого проректора Степанюк О.М., яка повідомила, що на кафедрі
менеджменту організацій та ЗІІД зроблено і представлено на Вчену раду
інституту звіт про акредитаційний самоаналіз підготовки бакалаврів галузі
знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601
«Менеджмент» та звіт про акредитаційний самоаналіз підготовки магістрів
галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності

8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування (за видами
економічної діяльності)».
Проаналізувавши інформацію в звіті, вона повідомила, що формування
структури підготовки фахівців за напрямом 6.030601 «Менеджмент»
ступеня “ бакалавр" та спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій
та адміністрування (за видами економічної діяльності)» у Волинському
інституті економіки та менеджменту відіграватиме позитивну роль у
піднесенні господарства Волинської області. Мова йде як про підготовку
фахівців у регіоні, так і про проведення серйозних наукових досліджень з
проблем соціально-економічного розвитку області.
Нині вже чітко виявились нові більш високі вимоги, які ставлять
ринкові відносини до системи підготовки фахівців. Статистичні дані
свідчать про те. що значна кількість робочих місць у Волинській області
заміщена практиками (особами без відповідної спеціальної підготовки).
Область відчуває потребу у фахівцях вищої кваліфікації у галузях обліку,
контролю і аналізу, управління в їх принципово нових економічних і
спеціальних знаннях, орієнтованих на міжнародні стандарти.
З огляду на вищевикладене, доцільність підготовки фахівців за
ліцензованим
напрямом
“ бакалавр"
6.030601
«Менеджмент»
та
спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування (за
видами економічної діяльності)» у Волинському інституті економіки та
менеджменту обумовлена наступними чинниками:
по-перше, існує потреба у фахівцях вищої кваліфікації, здатних на
високому професійному рівні впроваджувати нові форми управління
виробництвом, здійснювати контрольні процедури та проводити
превентивні заходи щодо забезпечення збереження майна, ефективного
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів:
по-друге, підприємства регіону та державні установи відчувають госгр)
нестачу у фахівцях такого профілю;
по-третє, якісний склад науково-недагогічного персоналу, який
забезпечує підготовку фахівців є достатнім, щоб реалізувати вимоги
освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціальностей, усі викладачі
кафедр, які забезпечують підготовку фахівців за ліцензованими
спеціальностями за своєю базовою освітою відповідають профілю
навчальних дисциплін, які вони викладають:
по-четверте,
матеріально-технічна
база
Волинського
інституту
економіки та менеджменту. її санітарний стан дозволяють здійснювати
підготовку фахівців з ліцензованих спеціальностей.
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок про те. що є всі
підстави для акредитації напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» з
ліцензійним обсягом 90 осіб денної форми навчання і 120 осіб заочної
форми навчання іа спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і
адміністрування (за видами економічної діяльності)" з ліцензійним обсягом
30 осіб денної форми навчання.
ВИ СТУП И ЛИ : Байцим В.Ф ., який запропонував звіт про акредитаційний самоаналіз
підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та звіт про акредитаційний
самоаналіз підготовки магістрів галузі знань 0306 «Менеджмент і
адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій та
адміністрування (за видами економічної діяльності)» затверди ти.

У Х ВА Л И Л И : звіг про акредитаційний самоаналіз підготовки бакалаврів галузі знань
0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601
«Менеджмент» та звіт про акредитаційний самоаналіз підготовки магістрів
галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності
8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування (за видами
економічної діяльності)» затвердити.

Г о л о в і » Вченої р а д и

Вчений секретар

С.Д. Бондарук

