
                               

Згідно з вимогами Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в 

редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347 (далі  

- Ліцензійних умов) в Національній металургійній академії України наказом 

ректора НМетАУ №86-а-аг від 27.08.2018 р. сформована та затверджена група 

забезпечення спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» у складі 6 осіб: 

1) Бандоріна Л.М.  –  канд. екон. наук, доц., завідувач кафедри  економічної 

інформатики Національної металургійної академії України,  керівник групи 

забезпечення; 

2) Тарасевич  В.М. – д-р екон. наук, проф.,  завідувач кафедри  міжнародної 

економіки, політичної економії та управління Національної металургійної 

академії України; 

3) Савчук Л.М. – канд. екон. наук, проф., декан факультету комп’ютерних 

систем, енергетики та автоматизації управління Національної металургійної 

академії України; 

4) Лебедєва В.К. – канд. екон. наук, проф., професор кафедри  міжнародної 

економіки, політичної економії та управління Національної металургійної 

академії України; 

5)  Летуча О.В. – канд. екон. наук, доц., доцент кафедри  міжнародної 

економіки, політичної економії та управління Національної металургійної 

академії України; 

6) Удачина К.О. – канд. екон. наук, доцент кафедри  економічної 

інформатики Національної металургійної академії України. 

Усі члени групи є провідними фахівцями, які працюють у НМетАУ за 

основним місцем роботи, не  входять  до  жодної групи забезпечення цього, 

особисто беруть участь в освітньому процесі, мають наукові ступені та/або вчені 

звання,  кваліфікацію  відповідно до спеціальності 051 «Економіка», стаж  роботи 

понад 2 роки, належний рівень науково-педагогічної активності, що 

засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених 

у пункті 30 Ліцензійних умов.  

Склад групи забезпечення відповідає вимогам п. 29 Ліцензійних умов ( із   

змінами,  внесеними  в  Постановою КМУ №180 від 03.03.2020 р.), а  саме:   

- частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання, становить не 

менше 60 відсотків (6 членів групи забезпечення мають науковий ступінь та/або 



                               
вчене звання):  

6 / 6 ∙ 100 = 100,0 %; 

  - частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання 

професора становить не менше 30 відсотків (3 члена групи забезпечення мають 

ступінь доктора наук та/або вчене  звання  професора  (д-р екон. наук, проф. 

В.М. Тарасевич;  канд. екон. наук, проф. В.К. Лебедєва; канд. екон. наук, проф. 

Л.М. Савчук)): 

3 / 6 ∙ 100 = 50,0 %. 

Згідно з вимогою п. 29 (абзац 6) Ліцензійних умов чисельність групи 

забезпечення, є достатньою, якщо: 1)  на одного її члена припадає не більше 30 

здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з відповідної 

спеціальності (для дистанційної форми навчання не більше 60 здобувачів). 

За Відомостями щодо здійснення освітньої діяльності НМетАУ 

(https://registry.edbo.gov.ua/university/134/educators/) фактичний сукупний 

контингент здобувачів вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» у НМетАУ 

станом на  5 жовтня  2020 р. дорівнює: 55 осіб (бакалаврський рівень) + 40 осіб 

(магістерський рівень) + 4 осіб (освітньо-науковий рівень підготовки докторів 

філософії) = 99 осіб.  

                       

Таблиця – Контингент здобувачів вищої освіти за  спеціальністю  

051 «Економіка» у НМетАУ (станом на 05 жовтня 2020 року) 
Рівень вищої освіти Ліцензійний  

обсяг 

Інформація про  освітні 

програми 

Кількість 

здобувачів, осіб 

Перший (бакалаврський) 

рівень 
50 на рік1 

Міжнародна економіка 

55 Інформаційні технології та 

моделювання  в економіці 

Другий (магістерський) 

рівень 
30 на рік1 

Міжнародна економіка 

40 Інформаційні технології та 

моделювання   в економіці 

Третій (освітньо-

науковий) рівень 

підготовки докторів 

філософії  

8 на рік2 Економіка 4 

Підсумок: 99 

 

 Зважаючи на це, мінімально необхідна чисельність групи забезпечення, 

виходячи з нормативу 30 здобувачів на 1-го її члена, повинна становити  за 

фактичним контингентом:  

99 / 30 =  3,03 ≈  4  особи. 

Відтак, наявна кількість членів групи забезпечення (6 осіб)  спеціальності 

051 «Економіка»  відповідає встановленим нормативам.  

 
1 Наказ МОНУ №1003-л від 05.12.2019 р. 
2 Наказ МОНУ №590 від 30.05.2016 р. 

https://registry.edbo.gov.ua/university/134/educators/


                               
ВІДОМОСТІ  

щодо  членів групи забезпечення спеціальності 051 «Економіка»  в Національній металургійній академії України 

  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові викладача 

Найменування 

посади 

Найменування закладу, який 

закінчив викладач, рік 

закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

які закріплені за 

викладачем, та кількість 

лекційних годин з 

кожної навчальної 

дисципліни 

 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема,  

дата видачі) 

Примітки* 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням) 

1 Бандоріна 

Лілія 

Миколаївна – 

керівник 

групи 

забезпечення 

 

 

Завідувач 

кафедри 

економічної 

інформатики. 

 

Дніпропетровський 

металургійний інститут, 

1986 р., спеціальність: 

«Організація механізованої 

обробки економічної 

інформації», кваліфікація: 

інженер-економіст (диплом 

ИВ-І №215103  

від 09.06.1986 р.) 

Кандидат економічних 

наук, 08.03.02 – 

економіко-математичне 

моделювання, 2006 р., 

тема «Методи 

багатокритеріальної 

оцінки ефективності 

інформаційно-

інтелектуальних 

технологій» (диплом 

ДК №033023 від 

 09.03.2006 р.). 

Доцент кафедри 

економічної 

інформатики (атестат 

12ДЦ №019337 від 

03.07.2008 р.). 

1) Організація та 

управління 

інформаційною 

діяльністю (16) 

2) Моделі оцінки 

ефективності 

інформаційно-

інтелектуальних 

технологій та систем 

(40) 

3) Моделювання в 

управлінні соціально-

економічними 

системами (24) 

4) Моделювання 

економіки (40) 

5) Основи 

алгоритмізації та 

програмування (32) 

6) Моделювання 

процесів управління 

соціально-

економічними 

системами (24) 

 

Центр післядипломної 

освіти та підвищення 

кваліфікації кадрів 

НМетАУ, тема: 

«Розширення 

теоретичних знань та 

практичного досвіду 

щодо сучасних 

підходів викладання 

дисципліни 

«Моделювання в 

управлінні соціально-

економічними 

системами»,  

20.09.2018 р.–  

28.12.2018 р. 

Свідоцтво  

ПК 02070766/381-18 від 

28.12.2018 р. 

 Диплом про вищу 

освіту. 

Диплом про 

науковий ступінь. 

 

Відповідає  

вимогам  11  

вимогам  

пп. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 

11, 12, 13, 14, 15 

п. 30 

Ліцензійних умов 

провадження 

освітньої 

діяльності. 

 

Стаж науково-

педагогічної 

діяльності – 30 р. 
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2 Тарасевич 

Віктор 

Миколайович 
 

 

Завідувач 

кафедри 

міжнародної 

економіки, 

політичної 

економії та 

управління. 

 

Дніпропетровський 

металургійний інститут, 

1981 р., спеціальність: 

«Економіка та організація 

металургійної 

промисловості», кваліфікація: 

інженер-економіст  

(диплом Б-1 № 589739 від 

02.06.1981 р.). 

Доктор економічних 

наук,  08.00.01 – 

політична економія, 

1995 р., тема дисертації 

«Ефективність 

виробництва в умовах 

становлення соціально 

орієнтованої ринкової 

економіки» (диплом ДТ 

№ 016994 від 

 04.12.1992 р.; 

диплом ДН № 001889). 

 . 

Професор кафедри 

політичної економії 

(атестат ПР № 00940 від 

07.02.1995 р.). 

 . 

1) Теорія і методологія 

сучасної міжнародної 

економіки (24) 

2) Сучасна політична 

економія (32) 

4) Сучасні економічні 

теорії  (16) 

5) Філософія та 

методологія 

економічної науки (32) 

ДВНЗ «Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана», 

строк стажування 

02.01.2019 р. – 

30.06.2019 р. за темою: 

«Розширення та 

оновлення теоретичних 

знань щодо сучасних 

підходів до викладення 

економічних 

дисциплін,  набуття та 

удосконалення  

відповідних навичок та 

компетенцій  в 

педагогічній і науковій 

діяльності». Довідка 

про підсумки 

стажування № 18/27-

005 від 04.06.2019 р. 

 

НВП «Поліпром», 

строк стажування 

27.01.2020 р. – 

16.03.2020 р. за темою: 

«Розширення та 

оновлення практичних 

знань з міжнародної 

економічної діяльності 

підприємства,  набуття 

та удосконалення  

відповідних 

професійних  навичок і 

компетенцій». Довідка 

про підсумки 

стажування № 02/2020       

від 17.03.2020.
 

Диплом про вищу 

освіту. 

Диплом про 

науковий ступінь. 

 

Відповідає 

вимогам 12  

пп. 1, 2, 3, 4, 7, 

8, 10, 11, 13,  

14, 15, 18 

п. 30 

Ліцензійних умов 

провадження 

освітньої 

діяльності. 

 

Стаж науково-

педагогічної 

діяльності – 33 р. 
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3 Савчук 

Лариса 

Миколаївна 

 

 

Декан 

факультету 

комп’ютерних 

систем, 

енергетика та 

автоматизації.  

Професор 

кафедри 

економічної 

інформатики (за 

внутрішнім 

сумісництвом). 

Дніпропетровський 

металургійний інститут 

1974 р., спеціальність: 

«Організація механізованої 

обробки економічної 

інформації», кваліфікація: 

інженер-економіст (диплом 

Я №787065 від 13.06.1974 р.) 

Кандидат економічних 

наук, 08.00.05 – 

економіка, організація 

управління і планування 

народного господарства 

(промисловість), 1985 р., 

тема дисертації 

«Удосконалення 

оперативного 

управління 

кооперативними 

поставками у чорній 

металургії України» 

(диплом ЭК №019630 

від  28.08.1985 р. ). 

 

Професор кафедри 

економічної 

інформатики (атестат 

12ПР № 006769 від 

14.04.2011 р.). 

1) Сталий розвиток в 

промисловості (32) 

2) Математичні методи 

і моделі ринкової 

економіки (24) 

3) Управління 

проектами 

інформатизації (32) 

4) Правове 

забезпечення 

інформаційних 

технологій (40) 

5) ІТ менеджмент (16) 

6) Моделі, методи та 

інформаційні технології 

розробки і 

функціонування систем 

підтримки прийняття 

рішень (24) 

 

Центр післядипломної 

освіти та підвищення 

кваліфікації кадрів 

НМетАУ, підвищення 

кваліфікації зі 

спеціальності 

«Адміністративний 

менеджмент», 

20.09.2018 р. - 

28.12.2018 р., 

Свідоцтво ПК 

02070766/374-18 

 

Диплом про вищу 

освіту. 

Диплом про 

науковий ступінь. 

 

Відповідає 9 

вимогам  

пп. 1, 2, 3, 8, 10, 

12, 13, 14, 15 

п. 30  

Ліцензійних умов 

провадження 

освітньої 

діяльності. 

 

Стаж науково-

педагогічної 

діяльності – 45 р. 

4 Лебедєва 

Валентина 

Костянтинівна 

 

 

Професор 

кафедри 

міжнародної 

економіки, 

політичної 

економії та 

управління. 

Дніпропетровський 

металургійний інститут, 

1977 р., спеціальність: 

«Організація механізованої 

обробки економічної 

інформації», кваліфікація: 

інженер-економіст  

(диплом Г-ІІ №030894 від 

14.06.1977 р.). 

Кандидат економічних 

наук, 05.13.10 – 

управління в соціальних 

та економічних 

системах, 1983 р., тема 

дисертації 

«Дослідження цінності 

економічної інформації 

в умовах АСУ» (диплом 

ЭК №013780 від 

 23.01.1983 р.). 

 

Професор кафедри 

міжнародної економіки, 

політичної економії та 

управління 

(атестат АП №000992 

від 20.06.2019 р.). 

 

1) Управління  

змінами (24) 

2) Управління змінами в 

міжнародному 

бізнесі (24) 

3) Соціальна 

відповідальність (16) 

4) Економічна теорія (80) 

5) Національна 

економіка (32) 

6)  Сталий розвиток у 

промисловості та 

безпека виробництва 

(16) 

Дніпропетровський 

регіональний інститут 

державного управління 

Національної академії 

державного управління 

при Президентові 

України, кафедра 

економічної теорії та 

регіональної 

економічної політики,   

04.09.2017 р. – 

31.01.2018 р.  Тема 

«Розширення та 

оновлення теоретичних 

знань щодо сучасних 

підходів до викладення 

економічних 

дисциплін». 

Довідка про  підсумки 

Диплом про вищу 

освіту. 

Диплом про 

науковий ступінь. 

 

 

Відповідає 

вимогам 

11 пп. 1, 2, 3, 4, 8, 

10, 12, 13, 14, 15,  

18 п. 30  

Ліцензійних умов 

провадження 

освітньої 

діяльності. 

 

. 



                               
1 2 3 4 5 6 7 8 

стажування №166-01 

від 31.01.18 р.  

 

Здобуття  вченого 

звання професора  

кафедри міжнародної 

економіки, політичної 

економії та управління, 

атестат  

АП №000992 від 

20.06.2019 р. 

 

НВП «Поліпром», 

строк стажування 

27.01.2020 р. – 

16.03.2020 р. за темою: 

«Розширення та 

оновлення практичних 

знань з міжнародної 

економічної діяльності 

підприємства,  набуття 

та удосконалення  

відповідних 

професійних  навичок і 

компетенцій». Довідка 

про підсумки 

стажування № 01/2020       

від 17.03.2020 р. 

Стаж науково-

педагогічної 

діяльності – 42 р. 
 

Має сертифікат 

LangSkill (UK) за 

№9381350DP09, 

що  підтверджує 

володіння 

іноземною 

(англійською) 

мовою на рівні С1. 

5 Летуча  

Олександра 

Володимирівна 

 

Доцент 

кафедри 

міжнародної 

економіки, 

політичної 

економії та 

управління. 

Дніпропетровський  

металургійний інститут, 

1991 р., спеціальність: 

«Економіка та організація  

металургійної 

промисловості», кваліфікація: 

інженер-економіст  

 (диплом УВ № 724959   

  від 17.06.1991 р.) 

. 

Кандидат економічних 

наук, 08.01.01 – 

економічна теорія, 

1997 р., тема дисертації: 

«Екологічна 

ефективність 

національної 

економіки» 

(диплом КН № 014756                

від 25.09.1997 р. ). 

 

1) Глобальна  

економіка (16) 

2) Глобальна економіка 

та  бізнес (24) 

3) Міжнародна 

економіка (24) 

4) Історія економіки та 

економічної думки (32) 

5) Міжнародні 

економічні відносини 

(24) 

Національний  ТУ  

«Дніпровська 

політехніка», кафедра 

економічної теорії та 

міжнародних 

економічних відносин, 

 за темою «Розширення 

та оновлення 

теоретичних знань 

щодо сучасних 

підходів до викладення 

Диплом про вищу 

освіту. 

Диплом про 

науковий ступінь. 

 

Відповідає 

вимогам 10  пп. 2, 

3, 8, 10, 11,12, 13, 

14, 15,  18 п. 30  

Ліцензійних умов 

провадження 



                               
1 2 3 4 5 6 7 8 

Доцент кафедри 

політичної економії 

(атестат ДЦ № 002936          

від 18.10.2001 р. ). 

6) Державне 

регулювання 

зовнішньо- економічної 

діяльності (24) 

економічних 

дисциплін», 

строк стажування 

03.09.2018 р. – 

 28.02.2019 р. 

Довідка про підсумки 

стажування №1/23-572 

від 28.02.2019 р. 

освітньої 

діяльності. 

 

Стаж науково-

педагогічної 

діяльності – 27 р. 

 

6 Удачина 

Катерина 

Олександрівна 

 

Доцент 

кафедри 

економічної 

інформатики. 

Національна металургійна 

академія України, 2014р., 

спеціальність: економічна 

кібернетика, кваліфікація: 

магістр з економічної 

кібернетики 

(диплом НР №47626671 від 

30.06.2014 р) 

 

Кандидат економічних 

наук, 08.00.11 – 

математичні методи, 

моделі та інформаційні 

технології в економіці, 

2018 р.,  

тема дисертації 

«Моделювання 

економічної поведінки 

суб’єктів 

господарювання»  

(диплом ДК № 046809 

від 16.05.2018 р.) 

1) Інформаційний 

менеджмент (24) 

2) Економічна 

інформатика (32) 

Захист кандидатської 

дисертації, 2018 р. 

Диплом ДК № 046809 

від 16.05.2018 р. 

Диплом про вищу 

освіту. 

Диплом про 

науковий ступінь. 

 

Відповідає 8 

вимогам пп. 1, 2, 

3, 11, 13, 15 

п. 30 

Ліцензійних умов 

провадження 

освітньої 

діяльності. 

 

Стаж науково-

педагогічної 

діяльності – 5 р. 
 

* Зазначаються показники, що визначають кваліфікацію працівника відповідно до спеціальності. 

 

 


