
висновки
експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи 
освітньо-професійної програми Економіка зі спеціальності 051 Економіка 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини 

Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку
людини «Україна»

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 09.08.2001 року № 978 «Про затвердження положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення первинної 
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Економіка зі 
спеціальності 051 Економіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та на 
виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 125-1)1 від «09» лютого 
2018 року «Про проведення акредитаційної експертизи» експертна комісія у складі:

Голова комісії:

Сталінська Олена Вікторівна -  професор кафедри економіки підприємства та 
організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного 
університету, доктор економічних наук, професора;

Член комісії:

Дерій Жанна Володимирівна -  завідувач кафедри теоретичної та прикладної 
економіки Чернігівського національного технологічного університету, доктор 
економічних наук, професор

у період з 14 по 16 лютого 2018 року включно, на місці розглянула матеріали 
акредитаційної справи, перевірила та встановила відповідність поданої інформації 
щодо можливості первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної 
програми Економіка зі спеціальності 051 Економіка за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини 
ВНЗ «Університет «Україна» (ММІРЛ ВНЗ Університет «Україна»).

Голова комісії Сталінська О. В.



зо
ринку праці з метою удосконалення навчальних програм, науково-дослідної 
роботи студентів та викладачів;

-  посилити роботу щодо участі викладачів та студентів у міжнародних 
наукових заходах.
На підставі викладеного вище, експертна комісія МОН України

рекомендує акредитувати освітньо-професійну програму Економіка зі 
спеціальності 051 Економіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у 
Миколаївському міжрегіонального інституті розвитку людини 
ВНЗ «Університет «Україна» із ліцензованим обсягом 15 осіб денної форми 
навчання та 15 осіб заочної форми навчання.
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Голова експертної комісії:
професор кафедри економіки підприємства та 
організації підприємницької діяльності 
Одеського національного економічного 
університету, доктор економічних наук, 
професор

Член експертної комісії:
завідувач кафедри теоретичної та прикладної 
економіки, Чернігівського національного 
технологічного університету, доктор 
економічних наук, професор

Ж.В.Дерій

З експертними висновками ознайо 
один примірник отримали:
Президент
Університету «Україна», 
доктор технічних наук, професор

П. М. Таланчук

Директор Миколаївського міжрегіонал 
інституту розвитку людини ВНЗ /

А. М. Старєва

«Університет «Україна», 
кандидат педагогічних наук, доцент

Голова комісії Сталінська О. В.


