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За результатами проведеного моніторингу якісного складу кадрового забезпечення 

освітнього процесу усіх спеціальностей та освітньо-професійних програм здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня було 

встановлено, що якісний склад кадрового забезпечення освітнього процесу для ОПП 

першого (бакалаврського) рівня: “Право”, “Бізнес-економіка”, “Економіка та бізнес-

аналітика підприємства”, “Міжнародна економіка”, “Облік і оподаткування”, “Обліково-

правове забезпечення управління бізнесом”, “Управлінський облік і податковий 

консалтинг”, “Діджитал облік та фінансовий менеджмент”, “Фінанси, банківська справа 

та страхування”, “Фінансово-економічна безпека суб’єктів підприємництва”, “Фіскальне 

та митне адміністрування”, “Реклама у бізнесі”, “Маркетинг”, “Міжнародні економічні 

відносини”, “Міжнародний бізнес”, “Комп'ютерні науки”, “Готельно-ресторанна 

справа”, “Ресторанний сервіс і основи харчових виробництв”, “Менеджмент”, 

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, “Товарознавство та експертиза в 

митній справі”, “Товарознавство та торговельне підприємництво”, “Логістика та 

менеджмент продажів”, “Митна справа”, “Туризм”, “Медичний та оздоровчий туризм”,  

“Організація управління туризмом та індустрією гостинності”, “Харчові технології”, 

“Технологія та організація ресторанного бізнесу”, та другого (магістерського) рівня: 

“Право”, “Міжнародна економіка”, “Облік і оподаткування”, “Фінанси, банківська 

справа та страхування”, “Маркетинг”, “Міжнародні економічні відносини”, “Готельно-

ресторанна справа”, “Менеджмент”, “ Товарознавство та комерційна діяльність”, 

“Товарознавство та експертиза в митній справі”, “Туризм”, “Харчові технології”, 

відповідає кадровим вимогам Ліцензійних умов щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 

Проведений моніторинг кадрового забезпечення освітнього процесу, показав, що 

якісний склад кадрового забезпечення освітнього процесу усіх спеціальностей та 

освітньо-професійних програм для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівня відповідають кадровим вимогам Ліцензійних умов. 

Частка науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене 

звання та працюють в Університеті за основним місцем роботи, становить від 60 до 100 

відсотків на відповідному рівні вищої освіти та за освітньо-професійною програмою 

“Право”, з них осіб, які мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання 

професора для другого (магістерського) рівня вищої освіти становить від 37 до 70 

відсотків, що відповідає кадровим вимогам Ліцензійних умов. 

Усі науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують 

освітній процес, мають не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за 

останні п’ять років, визначених у пункті 38 цих Ліцензійних умов провадження 



освітньої діяльності та відповідають за своєю освітньою/професійною кваліфікацією 

освітньому компоненту, який забезпечують. 

Інформацію про результати моніторингу доведено до відома завідувачів кафедр та 

науково-педагогічних працівників. Завідувачі кафедр повинні забезпечити ефективний 

та результативний контроль за процесом підвищення кваліфікації та набуття досягнень 

РПП, визначених у пункті 38 цих Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 

Також встановлено, що окремим НПП - членам груп забезпечення освітнього 

процесу потрібно активізувати роботу з видання публікації у наукових виданнях, що 

індексуються в наукометричних базах Scopus  або Web of Science та/або включених до 

переліку наукових фахових видань України (категорії А і Б), публікацій у науково-

популярних, консультаційних (дорадчих) та дискусійних виданнях з наукової або 

професійної тематики, підручників, посібників та перевидання інших навчально-

методичних праць. 
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