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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №472-л від 19.12.2017
року експертна комісія у складі:
Голова комісії:
Кузнєцова Людмила Вікторівна – доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри банківської справи Одеського
національного економічного університету
Експерт:
Рак Роман Володимирович – кандидат економічних наук, доцент кафедри
фінансів Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.01 р. №978 «Про
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей
у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» з виїздом на місце (в
період з 26.12.2017р. по 28.12.2017р.) розглянула подані ПВНЗ «Університет економіки
і підприємництва» матеріали самоаналізу.
Під час експертного оцінювання комісія перевірила рівень підготовки студентів,
проаналізувала професорсько-викладацький склад кафедри фінансів і кредиту, її
навчально-методичну роботу, стан матеріально-технічного забезпечення навчального
процесу в ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва» і відзначає наступне.
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Розділ 1. ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ПОДАНОЇ ПРИВАТНИМ ВИЩИМ
НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ПІДПРИЄМНИЦТВА»
ДО МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
Експертна комісія ознайомилася з оригіналами основних установчих документів
у ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва ».
Повна назва закладу освіти – Приватний вищий навчальний заклад «Університет
економіки і підприємництва».
Юридична адреса: вул. Львівське шосе, 51/2, м. Хмельницький, Україна, 29016,
тел. (0382) 66-06-55, тел./факс (0382) 66-06-55.
Поточний рахунок 26001052417519 в ПАТ Комерційний банк «ПРИВАТБАНК»
м. Хмельницький МФО 315405.
Університет внесено до Державного реєстру ВНЗ України (реєстрація №23-І-165
від 27.02.2008 р.).
Засновником і ректором Приватного вищого навчального закладу «Університет
економіки і підприємництва» є громадянин України Желавський Олег Борисович,
кандидат педагогічних наук, доцент. Проживає в м. Хмельницькому, вул. Гастелло
10/4, кв. 43, роб. тел. (0382) 66-06-55, дом. тел. (0382) 72-54-20.
У

1998

році

закінчив

Кам’янець-Подільський

державний

педагогічний

університет. Загальний стаж роботи 24 роки. Педагогічний стаж – 18 років.
Має понад 30 публікацій та 16 навчально-методичних розробок.
Університет почав функціонувати в 1993 році як Хмельницький економічний
філіал Одеського інституту підприємництва та права.
25 грудня 1996 р. Міністерством освіти України затверджено Статут
Хмельницького інституту економіки і підприємництва як самостійного навчального
закладу – правонаступника Хмельницького економічного філіалу Одеського інституту
підприємництва та права, а в серпні 2006 року Хмельницький інститут економіки і
підприємництва реорганізовано в ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва»,
одночасно відділення підготовки молодших спеціалістів інституту реорганізовано в
Економічний

коледж

ПВНЗ

«Університет

економіки

і

підприємництва»,

як

структурний підрозділ без права юридичної особи.
У даний час на денній та заочній формах навчання в університеті навчається 242
особи (141 особа – на денній формі та 101 особа – на заочній формі навчання).
Студенти університету мають можливість пройти військову підготовку за
програмою офіцерів запасу на базі Національної академії Державної прикордонної
служби ім. Богдана Хмельницького (Постанова Кабінету Міністрів України №866 від 1
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листопада 2002 р.) та на кафедрі військової підготовки Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка.
Усі спеціальності в університеті акредитовано.
Навчальний

процес

у навчальному закладі

забезпечують

57

науково-

педагогічних працівника: із них докторів наук, професорів – 8 (14,1%), кандидатів
наук, доцентів – 31 (54,4%).
В університеті створено 6 кафедр: фінансів і кредиту, обліку та аудиту,
економіки підприємства, менеджменту організацій, соціально-гуманітарних дисциплін;
вищої математики та інформатики. Кафедри очолюють фахівців зі ступенями докторів,
кандидатів наук. Всі завідуючі кафедрами працюють на постійній основі.
Відповідно до ліцензії виданої Міністерством освіти і науки України серія АД
№636801 від 19.06.2015р., акту узгодження переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (від 08.12.2015) та наказу МОН №103н від 22.05.2017 «Про переоформлення ліцензій» заявлений ліцензований обсяг (денна
та заочна форма навчання) становить 30 осіб.
За рішенням ДАК від 27.12.2012р., протокол №100 було акредитовано (чергово)
спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит за спеціалізованими програмами» з
ліцензованим обсягом 15 осіб денної та 15 осіб заочної форми навчання.
Для здійснення освітньої діяльності навчальний заклад забезпечений власною
матеріально-технічною базою площею 6504 м. кв. та орендованою 1450 м. кв.
Усі

оригінали

засновницьких

документів

університету,

свідоцтва

про

реєстрацію, технічні паспорти на власні приміщення, ліцензія та сертифікати про
акредитацію є у наявності та відповідають чинним вимогам.
Висновок: комісія констатує, що достовірність інформації щодо загальної
характеристики навчального закладу, поданої в акредитаційній справі ПВНЗ
«Університет економіки і підприємництва», комісією перевірена і підтверджена на
відповідність встановленим вимогам та законодавству.
Розділ 2. ФАКТИЧНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
Профорієнтаційна робота у ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва»
організована у відповідності із законодавчими та нормативними документами і
розробленою в університеті системою безперервної комплексної підготовки фахівців,
де передбачені різні форми й методи профорієнтації. Для цього в університеті створено
відділення довузівської підготовки, до роботи якого залучаються викладачі всіх кафедр
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університету. Протягом навчального року для потенційних абітурієнтів відділенням
довузівської підготовки проводяться підготовчі курси.
При формуванні контингенту студентів університет, у відповідності з
розробленою системою, використовує наступні методи: зустрічі із випускниками
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, профтехучилищ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації;
організації «Дня відкритих дверей», дні ПВНЗ «УЕП» в районних центрах
Хмельницької області, проведення тематичних зустрічей спільно з педколективами
навчальних закладів із залученням викладачів та студентів університету; проведення
зустрічей з кореспондентами районної газети «Проскурів», обласної – «Подільські
вісті», місцевого телебачення та радіо з метою висвітлення правил прийому, умов
навчання в університеті. Для поширення інформації щодо змісту напрямів підготовки і
спеціальностей за якими здійснюється підготовка фахівців в університеті, матеріальнотехнічної і навчально-методичної бази університету підготовлено відповідний
рекламний буклет, флаєр, путівники по спеціальностях у контексті здійснення
ступеневої освіти, у інформаційній мережі Internet розміщено сайт закладу
(www.uniep.km.ua) та створена корпоративна поштова скринька (uniepkm@gmail.com).
При проведенні прийому студентів університет дотримується законодавчих та
нормативних актів, документація приймальної комісії відповідає встановленим
вимогам.
Набір абітурієнтів за освітнім ступенем «магістр» на основі раніше здобутих
освітніх ступенів «бакалавр», «спеціаліст» здійснюється за результатами вступних
випробувань з фахових дисциплін та іноземних мов.
Інформація щодо контингенту студентів ПВНЗ «Університет економіки і
підприємництва», що навчаються за освітньо-професійною програмою «Фінанси,
банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» освітнього ступеня «магістр», у динаміці за останні три роки наведена в
таблиці 2.1.
Табл. 2.1
Спеціальність 072
««Фінанси, банківська
справа та страхування»»
2015
2016
2017

І курс
ІІ курс
І курс
ІІ курс
І курс
ІІ курс

Ліцензійний
обсяг
денна та заочна
разом
30
30
30
30
30
30

Фактично прийнято
денна

заочна

15
5
9
-

3
9
17
-
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3
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3
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Для сприяння працевлаштування випускників університету за підтримки
Асоціації випускників ПВНЗ «УЕП» в університеті створено структурний підрозділ
«Академічне бюро кар’єр» (наказ №27 від 17.07.2006р.), що відповідає п.1
Розпорядження Кабінету міністрів України №1726-р. від 27.08.2010р. «Про підвищення
рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів».
Налагоджені зв’язки з провідними підприємствами та установами регіону:
ПАТ «Завод ТЕМП», ПП «Робінзон ТІМ», ДП «Новатор», ЗАТ «Хмельницька
макаронна фабрика», ТОВ «Віньковецький сирзавод», ПАТ «Красилівський машзавод»,
ТОВ «Верест», МКП «Хмельницькводоканал», ТОВ «Старокостянтинівцукор», ПАТ
КБ «ПриватБанк», СГ ТОВ «АГРОС-ВІСТА», ТОВ «Красилівський ливарний завод»,
ПП «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ПРОСТІР» », ТОВ «Теофіпольський цукровий завод»,

ТОВ «Левада ЛТД», ТОВ «Веснянка», ПАТ «Укрелектроапарат», Хмельницька обласна
дирекція ПАТ «Ощадбанк», ДП ПАТ «Оболонь» «Красилівське», КП «Парки і сквери
міста Хмельницького», ПрАТ «Фірма Бакалія», та ін.
Висновок: експертна комісія констатує, що набір студентів до ПВНЗ
«Університет економіки і підприємництва» здійснюється відповідно до чинного
законодавства та нормативних документів, затверджених Міністерством освіти
і науки України,

формування контингенту студентів освітньо-професійної

програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня «магістр»
відповідає потребам регіону.
Розділ 3. ФАКТИЧНИЙ СТАН НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО,
ІНФОРМАЦІЙНОГО, КАДРОВОГО, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ
УСТАНОВЛЕНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИМОГАМ

3.1. Відповідність навчально-методичного та інформаційного
забезпечення освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська та
страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти
Навчальний процес у ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва»
здійснюється у відповідності до державних вимог щодо підготовки фахівців освітнього
ступеня «магістр» галузі знань «Управління та адміністрування». Керуючись Законом
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Положенням про організацію навчального
процесу», вимогами Міністерства освіти і науки України щодо змісту та обсягу освіти,
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в університеті розроблена та затверджена у встановленому порядку вся необхідна
науково-методична документація.
Для

освітньо-професійної

програми

«Фінанси,

банківська

справа

та

страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
освітнього ступеня «магістр» провідними науково-педагогічними працівниками
університету розроблений та затверджений у встановленому порядку навчальний план
відповідно до вимог Болонського процесу, варіативні компоненти галузевих стандартів:
ГСВО "Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.03050801
«Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» (2011р.), ГСВО «Освітньокваліфікаційна характеристика підготовки магістра за спеціальністю 8.03050801
«Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» (2009р.)».
Діючий навчальний план повністю відповідає вимогам ступеневої системи
освіти та її неперервності й послідовності з урахуванням попереднього освітнього та
фахового

рівня

студентів,

цільовій

підготовці

фахівців,

їх

кваліфікаційним

характеристикам. Аналіз навчального плану освітньо-професійної програми «Фінанси,
банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» освітнього ступеня «магістр» свідчить, що загальна кількість годин за
циклами підготовки становить 2700 годин (90 кредитів), з них для обов’язкових
навчальних дисциплін відведено 32,2%, а для дисциплін самостійного вибору 34,4%.
Модуль

практичної підготовки

студентів включає

33,4% годин

навчального

забезпечення.
Усі дисципліни навчального плану підготовки фахівців освітньо-професійної
програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» освітнього ступеня «магістр» забезпечені робочими
програмами,

зміст

яких

має

єдину

затверджену

структуру

та

відповідає

кваліфікаційним вимогам для магістрів. Комплексну практику з фаху студенти
проходять в 4 триместрі, зміст якої відповідає програмі практики, що складена
відповідно до концепції безперервної практичної підготовки. Державна атестація
(написання дипломної роботи магістра та її захист) також забезпечена відповідною
програмою та методичними рекомендаціями, що дозволяють студентам на досить
високому рівні підготовитись до кожного із зазначених етапів навчального процесу.
Навчально-виховний процес проводиться на основі навчальних і робочих
навчальних планів. Робота викладачів регламентується індивідуальними планами

Голова комісії _____________ Л.В.Кузнєцова

8
викладачів, виконання яких контролюється завідувачем кафедри та проректором з
навчальної роботи.
В університеті діє комісія з контролю якості викладання дисциплін. На кафедрі
фінансів і кредиту згідно графіка проводяться відкриті лекції і взаємовідвідування
практичних та лабораторних занять, про що свідчать записи в журналі обліку
взаємовідвідування занять викладачів кафедри.
В університеті розроблені методичні рекомендації щодо складання робочої
навчальної програми дисципліни, в яких подаються конкретні пояснення щодо
розробки кожного із розділів програми.
Наявність і повнота робочих програм дисциплін навчального плану підготовки
фахівців освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня
«магістр» подано у табл. А.1 (додаток А).
Наявність навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми
«Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування» освітнього ступеня «магістр» подано у табл. А.2 (додаток А).
На кафедрі фінансів і кредиту постійно проводиться робота по комп’ютеризації
навчальних дисциплін та створенню фонду прикладних програм. Комп’ютерна техніка
використовується при проведенні практичних, лабораторних занять, виконанні
курсових та дипломних

робіт студентів освітньо-професійної програми «Фінанси,

банківська справа та страхування».
Усі

навчально-методичні

редакційно-видавничим

матеріали

центром

тиражовані

Приватного

в

вищого

достатній

кількості

навчального

закладу

«Університет економіки і підприємництва», а також переведено на електронні носії, що
дає можливість студентам ознайомитись з навчально-методичними матеріалами не
лише в читальному залі бібліотеки, а й у методичному кабінеті та у спеціалізованих
комп’ютерних класах університету.
Студенти

університету

повністю

забезпечені

необхідною

навчальною,

довідковою і методичною літературою.
Висновок: проведена експертиза свідчить, що:
-

освітньо-професійна

програма

та

освітньо-кваліфікаційна

характеристика підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Фінанси,
банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа
та страхування» освітнього ступеня «магістр» розроблені на базі галузевого
стандарту, відповідають призначенню і містять всі необхідні для цих документів
розділи;
-

підготовка магістрів з фінансів, банківської справи та страхування
Голова комісії _____________ Л.В.Кузнєцова
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здійснюється на основі навчальних планів, які розроблені із врахуванням
особливостей і потреб регіону;
фахівців

наявність і зміст робочих програм навчальних дисциплін підготовки
освітньо-професійної

програми

«Фінанси,

банківська

справа

та

страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
освітнього ступеня «магістр» відповідає акредитаційним вимогам.

3.2. Відповідність кадрового забезпечення освітньо-професійної
програми «Фінанси, банківська та страхування» зі спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та страхування» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти Ліцензійним умовам
провадження освітньої діяльності закладів освіти
Адміністрація університету приділяє значну увагу кадровому забезпеченню
навчально-виховного

процесу:

питання

з

кадрового

забезпечення

регулярно

заслуховуються на засіданнях ректорату, Вченої ради, встановлено контроль за
періодичністю фахової перепідготовки, стажування науково-викладацького складу, діє
система методичної роботи з молодими викладачами. Практикується заохочення
кращих науково-педагогічних працівників, контрактна система при прийомі їх на
роботу за конкурсом.
Серед загальної чисельності професорсько-викладацького складу університету
85,5% зайняті на постійній основі; докторів наук, професорів 8,5%, кандидатів наук,
доцентів 53,2%. Інформація про склад кафедр і характеристика професорськовикладацького складу, що працюють у Приватному вищому навчальному закладі
«Університет економіки і підприємництва» наведено в табл. 3.2.1
У підготовці магістрів зі спеціальності, що акредитується, беруть участь
11 викладачів (з них – 2 доктора наук, професора, 8 кандидатів наук, доцентів).
Із 11 викладачів, що забезпечують викладання дисциплін один без наукового
ступеня та вченими звання – ст. викладач Поляков Ю.В., але на виконання п.5 підп.1
Ліцензійних вимог затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30
грудня 2015 р. № 1187 він є сертифікованим оцінювачем з оцінки нерухомих речей,
машин і обладнання, земельних ділянок, про що є відповідні сертифікати та
посвідчення про підвищення кваліфікації. На виконання того ж пункту Ліцензійних
вимог доцент Кеменяш І.Г., має 16 років (у період з 1995 р. по 2011 р.) стажу у
Податковій адміністрації Хмельницької області
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Таблиця 3.2.1
Склад кафедр і характеристика професорсько-викладацького складу
Приватного вищого навчального закладу «Університет економіки і підприємництва»
З них працюють
На постійній основі

№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Назва
кафедри

Фінансів і
кредиту
Менеджменту
організацій
Обліку та
аудиту
Економіки
підприємства
Вищої
математики та
інформатики
Соціальногуманітарних
дисциплін
Разом

Сумісники

У тому числі
Доктор Кандид
Без
и наук,
ати
науков
профенаук,
их
сори,
доцент ступені
осіб / % и, осіб /
в
%
і
вчених
звань,
осіб / %

У тому числі
Докто- Кандид
ри
ати
наук,
наук,
Разом, профес доцент
осіб /
ори,
и,
%
осіб /
осіб / %
%

Профес
орськовиклада
цький
склад,
осіб / %

Разом,
осіб / %

8/14,0

6/75,0

1/16,7

3/50,0

2/33,3

2/33,3

1/50,0

1/50,0

9/17,5

7/80,0

1/12,5

462,5

2/25,0

2/20,0

1/50,0

1/50,0

9/14,0

7/75,0

1/16,7

4/50,0

2/33,3

2/33,3

1/50,0

1/50,0

9/15,8

7/77,8

1/14,3

4/57,1

2/28,6

2/22,2

1/50,0

1/50,0

10/17,5

9/90,0

-/0

6/66,7

3/33,3

1/10,0

-/0

1/100,0

12/21,1

11/91,7

-/0

4/36,4

7/63,6

1/8,3

-/0

1/100,0

57/100,0

47/82,5

4/8,5

25/53,2

18/38,3

10/17,5

4/40,0

6/60,0

Науково-педагогічна спеціальність всіх викладачів відповідає дисциплінам, які
вони викладають, що підтверджується й даними табл. Б.1 (додаток Б).
Кафедра фінансів і кредиту проводить підготовку фахівців освітньо-професійної
програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» освітнього ступеня «магістр» з 2004 року. Крім того,
підготовка фахівців освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та
страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
освітнього ступеня «магістр» здійснюється професорсько-викладацьким складом інших
кафедр університету. Кафедру фінансів і кредиту очолює доктор економічних наук,
професор, що працює на постійній основі. На момент перевірки на кафедрі працюють 8
викладачів (з них – 2 доктори наук, професора і 4 кандидата наук). Всі викладачі
кафедри мають наукові публікації, що відповідають освітньо-професійній програмі, що
акредитується.

Інформація

про

якісний

склад

кафедри

підтверджується й даними табл. Б.2 (додаток Б).

Голова комісії _____________ Л.В.Кузнєцова

фінансів

і

кредиту

11
На кафедрі фінансів і кредиту створена проектна група із забезпечення освітньопрофесійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня
«магістр». У складі проектної групи працює 4 науково-педагогічних працівника (2
доктора наук, професора та 2 кандидата наук, доцента). На постійній основі працюють
3 науково-педагогічних працівника. Зав. кафедри фінансів і кредиту та гарантом
освітньо-професійної програми, що акредитується, є доктор економічних наук,
професор Клокар Олег Олександрович, автор понад 170 праць, зокрема автор 4
підручників та посібників: «Фінансовий контролінг» // Навчальний посібник –
Дніпропетровськ: Пороги. – 2016. – 265 с., «Основні підходи до визначення санаційної
спроможності підприємства» // Вісник ХНУ. – 2014 р. - №7. – с.105-112., «Управління
фінансовою санацією підприємства»// Навчальний посібник – Хмельницький: ПВНЗ
«УЕП», 2014р. – 198с., «Податкова система» // Навчальний посібник рекомендовано
Вченою радою ПВНЗ «УЕП» – Львів: Сполом. – 2016. – 487 с., «Податковий
менеджмент» // Навчальний посібник рекомендовано Вченою радою ПВНЗ «УЕП» –
Львів: Сполом. – 2017. – 318 с.
Характеристика якісного складу проектної групи із забезпечення освітньопрофесійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня
«магістр» наведена в табл. Б.3 (додаток Б).
Підвищення кваліфікації викладачів кафедри фінансів і кредиту здійснюється
шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації, факультетах післядипломної
освіти, в аспірантурі, в докторантурі у Київському національному економічному
університеті, Київському національному торговельно-економічному університеті,
Національному університеті «Львівська політехніка», Тернопільському національному
економічному університеті та ін. Підвищення кваліфікації відбувається також шляхом
стажування на промислових підприємствах та фінансових установах міста, захисту
кандидатських та докторських дисертацій. За останні п’ять років підвищення
кваліфікації пройшли всі викладачі кафедри.
Згідно затвердженого «Положення про підвищення кваліфікації та стажування
професорсько-викладацького складу університету» (від 03.11.2008р.) щороку в
середньому по 10-13 осіб підвищують свій професійний рівень на підприємствах, в
банківських установах та організаціях, на кафедрах та факультетах інших ВНЗ. Так, у
2013 році викладач Катаєва С.Б. навчалась на курсах підвищення кваліфікації зі
спеціальності «Фінанси і кредит» на базі Європейського університету (м. Київ); у 2014
році Джерелейко С.Д. та Кеменяш І.Г. проходили стажування на кафедрі банківської
справи Львівської комерційної академії, а в 2016 році Присяжнюк Н.В. стажувалась на
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кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного
університету.
Висновок: комісія констатує, що кадрове забезпечення ПВНЗ «Університет
економіки і підприємництва» з підготовки фахівців освітньо-професійної програми
«Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» освітнього ступеня «магістр» відповідає
вимогам акредитації.

3.3. Відповідність матеріально-технічного забезпечення освітньопрофесійної програми «Фінанси, банківська та страхування» зі
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти Ліцензійним умовам
провадження освітньої діяльності закладів освіти
Приватний

вищий

навчальний

заклад

«Університет

економіки

і

підприємництва» розташований у власному триповерховому приміщенні, яке належить
йому на праві власності за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 51/2.
Загальна площа приміщення складає 6504 м. кв. Приміщення університету придбано 03
квітня 1997 року у ВАТ «Катіон», згідно договору купівлі-продажу серія ААІ №587750.
Технічний паспорт на власні приміщення виданий Хмельницьким бюро технічної
інвентаризації 19.11.2012р.
На кожного студента денної і заочної форм навчання припадає 31,6 м.кв.
навчальної площі.
Наявні приміщення відповідають санітарним нормам і правилам, державним
будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних
закладів», що підтверджується актом санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта
(виданий управлінням держпродспоживслужби в місті Хмельницький 11.05.2017р.),
експертним висновком (ПП «Технології захисту» №08/05/17 від 17.05.2017р.).
Університетом укладено договір оренди приміщень під гуртожиток з ЖКК
«Будівельник» на 116 ліжко-місць, що становить 100% від загальної потреби (Угода
про проживання від 01.09.2014р.). В цілому наявна кількість місць у гуртожитках
забезпечує потребу студентів, але планом розвитку матеріально-технічної бази
університету передбачено будівництво власного гуртожитку, розроблена і затверджена
відповідна

будівельно-технічна

документація

(дозвіл

на

будівництво

надано

Хмельницькою міською радою, витяг з рішення Виконавчого комітету №184 від
14.02.2008р.).
Голова комісії _____________ Л.В.Кузнєцова
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В університеті функціонує бібліотека, два читальних зали, які розраховані на 90 і
75 місць та електронна бібліотека, яка підключена до мережі Інтернет. В читальних
залах бібліотеки під’єднана точка доступу до глобальної мережі Інтернет за допомогою
технології Wi-Fi. Бібліотечний фонд налічує 53553 примірників і включає навчальну,
фахову, періодичну та іншу літературу. До бібліотеки надходить 8 фахових
періодичних видань. Забезпеченість занять навчальною основною і додатковою
літературою з дисциплін навчального плану підготовки фахівців освітньо-професійної
програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» освітнього ступеня «магістр» складає 100%.
Для

інформаційного

забезпечення

навчального

процесу

в

університеті

функціонує чотири комп'ютерних класи, загальною площею 1000 м.кв., обладнаних
сучасними 144 комп'ютерами. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів
становить 19,5 (при нормі 6). Доступ до комп’ютерної мережі Інтернет мають 144
комп'ютерних місця. Викладання лекційного матеріалу здійснюється з допомогою
мультимедійних технічних засобів навчання.
В університеті значна увага приділяється охороні праці, техніці безпеки. Аналіз
документів свідчить, що наявних випадків, пов’язаних з порушенням техніки безпеки
не зареєстровано.
Університет має власний медпункт, обладнаний необхідним устаткуванням та
медикаментами для надання медичної допомоги.
В університеті працює їдальня на 70 місць та буфет на 20 місць.
Для проведення занять з фізичного виховання використовується власний та
орендований спортивні зали (загальна площа спортивних залів становить 1200 м.кв.),
спортивний майданчик і стадіон.
Висновок:

експертна

комісія

відзначає,

що

матеріально-технічне

забезпечення навчального процесу відповідає акредитаційним вимогам освітньопрофесійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня «магістр».
Розділ 4. ВІДПОВІДНІСТЬ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ І ВИКОРИСТАННЯ
ВИПУСКНИКІВ
4.1. Аналіз якості підготовки фахівців освітньо-професійної програми
«Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» освітнього ступеня «магістр»

Голова комісії _____________ Л.В.Кузнєцова
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З метою перевірки якості навчання та рівня успішності серед студентів освітньопрофесійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня «магістр» були
розроблені і проведені комплексні контрольні роботи (ККР) з обов’язкових дисциплін.
Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами освітньопрофесійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня «магістр» за циклами
обов’язкових навчальних дисциплін при самоаналізі подані в табл. В.1 (додаток В).
Проаналізовано показники успішності та якості останньої (перед акредитацією)
екзаменаційної сесії студентів освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська
справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
освітнього ступеня «магістр» за основними циклами обов’язкових навчальних
дисциплін і подано результати в табл. В.2 (додаток В).
Контроль якості навчання та рівня успішності серед студентів освітньопрофесійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня «магістр» експертною
комісією проводився за матеріалами ККР, які виконувалися згідно з графіком за
циклами обов’язкових навчальних дисциплін, результати подано в табл. В.3 (додаток
В). Підсумкові результати контрольних замірів залишкових знань представлені в
табл.4.1.1.
Таблиця 4.1.1
Результати контрольних замірів залишкових знань студентів
освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
освітнього ступеня «магістр» ПВНЗ «УЕП»
Дисципліна
Група
Успішність, %
Якість, %
Дисципліни циклу гуманітарної підготовки обов’язкової частини

Методологія і організація
МФБС-11
наукових досліджень
Методика викладання у вищій
МФБС-21
школі
Всього за циклом:

100,0

55,6

100,0

60,0

100,0
57,8
Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки обов’язкової частини

Управління
фінансовою
МФБС-11
санацією підприємства
Фінансовий менеджмент
МФБС-11
Управління державним боргом
МФБС-21
Всього за циклом:

100,00

66,8

100,00
100,00

66,7
60,0

100,0

64,5

Розбіжність результатів ККР проведених під час акредитаційної експертизи та
самоаналізу

освітньо-професійної

програми

«Фінанси,

банківська

справа

та

страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Голова комісії _____________ Л.В.Кузнєцова
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освітнього ступеня «магістр» знаходиться в межах

встановлених норм (табл. В.4,

додаток В).
4.2. Аналіз якості виконання курсових робіт студентами освітньопрофесійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня «магістр»
Для студентів освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та
страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
освітнього ступеня «магістр» навчальним планом передбачено написання в 1 триместрі
курсової роботи з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства».
Підготовка

курсової

роботи

організована

згідно

з

діючими

нормативними

документами, навчальним планом та програмами. В ході аналізу встановлено, що
оцінки виставлено об’єктивно. Зміст та обсяг курсових робіт відповідають вимогам
освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра освітньо-професійної програми
«Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування».
Тематика

курсових

робіт,

що

виконуються

із

зазначеної

дисципліни,

різноманітна і охоплює різні напрями управління фінансовою санацією підприємства,
які в даний час є особливо актуальними, а різноманітність тем досліджень забезпечує
закріплення знань студентів, вміння вирішувати поставлені завдання.
Результати проведеної експертизи якості наведено в таблиці 4.2.1.
Таблиця 4.2.1
Порівняльна таблиця результатів експертизи
курсових робіт з дисципліни "Управління фінансовою санацією підприємства",
виконаних студентами освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та
страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
освітнього ступеня «магістр»
Результати
експертизи

Група

Кількість студентів

Успішність, %

Якість, %

Середній бал

Успішність, %

Якість, %

Середній бал

Успішність, %

Якість, %

Середній бал

Відхилення (+,-)

Навчальний рік

Сесійний контроль

2015/2016

МФБС-11

15

100,0

60,0

3,9

100,0

60,0

3,9

-

-

-

2016/2017

МФБС-11

5

100,0

60,0

4,0

100,0

60,0

4,0

-

-

-

2017/2018

МФБС-11

9

100,0

77,8

4,1

100,0

77,8

4,0

-

-

-0,1

Результати аналізу курсових робіт з дисципліни «Управління фінансовою
санацією підприємства» представлено в табл. В.5 (додаток В).
Голова комісії _____________ Л.В.Кузнєцова
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4.3. Аналіз результатів проходження практики студентами спеціальності
освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього
ступеня «магістр»
Практична підготовка студентів є складовою частиною навчального та науководослідного

процесу.

Для

студентів

освітньо-професійної

програми

«Фінанси,

банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування»

освітнього

ступеня

«магістр»

навчальним

планом

передбачена

комплексна практика з фаху (триместр IV, тривалість – 8 тижнів).
В звітах з комплексної практики з фаху студентів освітньо-професійної програми
«Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування» освітнього ступеня «магістр» дається загальна характеристика
підприємства,
управління,

аналізується:
основні

організаційна

техніко-економічні

структура

виробництва

і

показники

підприємства

структура
(установи),

ефективність системи фінансової, виробничої та інноваційної діяльності, проводиться
комплексна діагностика фінансового стану підприємства.
Оформлення результатів проходження комплексної практики з фаху виконано у
відповідності з програмами та методичними рекомендаціями з практики і вимогами до
оформлення щоденника та звіту з практики, цифровий матеріал поданий у вигляді
таблиць, графіків, діаграм.
Експертною комісією проаналізовано 100% звітів з комплексної практики з фаху
студентів освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня
«магістр» на відповідність їх структури і змісту вимогам програми та методичних
рекомендацій (табл. 4.3.1).
Таблиця 4.3.1
Порівняльна таблиця результатів експертизи звітів з
комплексної практики з фаху, підготовлених студентами
освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
освітнього ступеня «магістр»
Результати
експертизи

Група

Кількість студентів

Успішність, %

Якість, %

Середній бал

Успішність, %

Якість, %

Середній бал

Успішність, %

Якість, %

Середній бал

Відхилення (+,-)

Навчальний рік

Сесійний контроль

2016/2017

МФБС-21

15

100,00

73,33

4,1

100,0

66,7

4,0

-

-6,6

-0,1

2017/2018

МФБС-21

5

100,00

80,00

4,2

100,00

80,00

4,2

-

-

-

Голова комісії _____________ Л.В.Кузнєцова
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Комісією встановлено, що на підставі укладених договорів комплексна практика
з фаху проводиться на підприємствах, організаціях, установах та фірмах міста
Хмельницького та області. Завершальним етапом є оформлення і захист звітів з
комплексної практики з фаху.
Розглянуті та проаналізовані звіти комплексної практики з фаху відповідають
вимогам наскрізної програми практики.
4.4. Аналіз результатів складання державної атестації студентами освітньопрофесійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня «магістр»
Державна атестація здійснюється після завершення теоретичного і практичного
навчання у формі захисту дипломної роботи магістра.
Дипломна робота магістра складається з вступу, трьох розділів, висновків,
списку використаних інформаційних джерел та додатків.
Результати захисту дипломних робіт представлено в табл. 4.4.1.
Таблиця 4.4.1

«3»

«2»

Середній бал

15

«4»

Якість, %

2016/2017 МФБС-21

«5»

Успішність, %

Кількість
студентів

Група

Навчальний рік

Результати захисту дипломних робіт магістра студентами
освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
освітнього ступеня «магістр»

6

5

4

-

100,0

73,3

4,1

Одержані оцінки

Висновок: експертна комісія зазначає, що результати перевірок залишкових
знань студентів освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та
страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
освітнього ступеня «магістр» відповідають вимогам акредитації.
Порівняльна характеристика екзаменаційної сесії та результатів виконання
студентами комплексних контрольних робіт, результатів захисту курсових робіт,
звітів з комплексної практики з фаху, державної атестації засвідчує достатній
рівень професійної підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Фінанси,
банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа
та страхування» освітнього ступеня «магістр».
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Розділ 5. ФАКТИЧНИЙ СТАН НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ВІДПОВІДНІСТЬ
УСТАНОВЛЕНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИМОГАМ
Науково-дослідна

робота

в

Університеті

економіки

і

підприємництва

проводиться відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про основи державної
політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», Указу Президента від
04.07.2005 р. №1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та
розвитку освіти в Україні» та національної програми «Освіта. Україна ХХІ ст.».
Науково-дослідна робота університету спрямована на активізацію участі науковопедагогічних працівників у новітніх наукових розробках, у тому числі з метою
удосконалення змісту навчання у форматі «наука-освіта-технології».
Дослідження науковців університету здійснюються відповідно до затверджених
загальноуніверситетських наукових тем: «Розробка інноваційної моделі сталого
розвитку економіки підприємств і механізму її функціонування» (державний
реєстраційний номер 0111U004445), «Удосконалення системи підготовки фінансистів і
управлінців». Зокрема, наукова тема кафедри фінансів і кредиту – «Фінансовокредитний механізм: стан, проблеми та перспективи розвитку». Результати виконаних
дослідницьких робіт за темою випускової кафедри впроваджуються в навчальний
процес, їх результати використовуються при написанні навчальних посібників,
конспектів лекцій, при виконанні практичних та лабораторних робіт.
З 2010 року видається, заснований університетом, науково-виробничий журнал
«Сталий розвиток економіки» (Затверджено Постановою Президії ВАК від 22.12.10р.
№1-05/8 як наукове фахове видання України, Затверджено наказом Міністерством
освіти і науки України від 07.10.15р. №1021 як наукове фахове видання України), на
сторінках якого друкуються відомі науковці, професори, викладачі, аспіранти.
Особлива увага в університеті приділяється розвитку наукової школи, підготовці
та підвищенню професійного рівня науково-педагогічних працівників. В університеті
започаткована наукова школа за таким напрямом наукових досліджень: «Інноваційна
стратегія

сталого

розвитку

економіки

і

конкурентоспроможності

продукції

підприємств».
За період 2012-2017 рр. викладачами університету підготовлено близько
354 наукових публікації. З числа науковців кафедр, які забезпечують навчальний
процес, – 5 чоловік отримали авторські свідоцтва і патенти на винаходи, видрукувано
15 монографій та 28 навчальних посібників і підручників. Активно ведеться робота над
розробкою навчально-методичних посібників та навчальних робочих програм (за
останні 3 роки викладачі університету підготували їх понад 223).
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Підвищення кваліфікації через аспірантуру та докторантуру, а також і захист
дисертацій здобувачем здійснюється на базі провідних вищих закладів України. На
момент перевірки викладачі університету, а саме 18 осіб (2 – це викладачі кафедри
фінансів і кредиту), є аспірантами та здобувачами при діючих аспірантурах ВНЗ
України: Хмельницького національного університету, Тернопільського національного
економічного університету, Тернопільського державного технічного університету імені
Івана Пулюя,

Інституту регіональних

Подільського

державного

досліджень

університету,

НАН України, Кам’янець-

Київського

національного

торгово-

економічного університету, Національного аграрного університету тощо. За 20122017р.р. науковцями університету було захищено 14 кандидатських і 1 докторська
дисертації (з них – 3 викладача кафедри фінансів і кредиту), а 7 викладачам –
присвоєне звання доцента та професора (з них – 4 викладачі кафедри фінансів і
кредиту).
Організація науково-дослідної роботи студентів базується на положеннях
постанови Міністерства освіти та науки України від 05.06.97 № 1\9-216 «Про заходи по
покращенню наукової роботи студентів як невід’ємної складової частини освітньої
діяльності, поліпшенню роботи з талановитою молоддю» та Указу Президента України
від 09.04.02 №315 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених». При
організації НДРС, відповідно до поточних і перспективних планів науково-дослідної
роботи кафедри планується і визначається тематика науково-дослідної роботи
студентів.
Професорсько-викладацький склад кафедр спрямовує та організує студентську
науково-дослідну роботу за науковими напрямками, що визначають наступність
досліджень в межах загальної проблематики. В університеті з 1995 року функціонує
студентське наукове товариство (СНТ), яке має декілька секцій: економічну,
менеджменту, соціологічну, інформаційних та комп’ютерних технологій та інші. У ВНЗ
створено студентами «Клуб економічних дискусій», видається «Студентський науковий
вісник», кафедра фінансів і кредиту заснувала наукове товариство «ЛікФінБез».
Щороку в університеті проводиться І етап Всеукраїнської студентської
олімпіади, за результатами якого переможці приймають

участь

у ІІ етапі

Всеукраїнської студентської олімпіади у базових вищих навчальних закладах.
За 2012-2017 рр. кафедрами університету було проведено 56 студентських
конференцій, зокрема, за вказаний період кафедрою фінансів і кредиту було проведено
17 студентських наукових конференції.
За

власною

ініціативою

студенти

ПВНЗ

«Університет
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підприємництва»

налагодили

співпрацю

з

школярами-старшокласниками

м.

Хмельницького. Результатом такої співпраці стало проведення низки заходів як
наукового так і творчого спрямування – круглі столи з фінансів, права, екології. Як
свідчить практика, залучення студентів до наукової роботи під керівництвом науковців
університету забезпечує формування самомотивації до побудови успішної кар’єри
найбільш обдарованих молодих людей.
Висновок: комісія констатує, що науково-дослідна робота кафедри фінансів і
кредиту відповідає акредитаційним вимогам щодо умов підготовки фахівців
освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього
ступеня «магістр».
Розділ 6. ФАКТИЧНИЙ СТАН МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
У Приватному вищому навчальному закладі «Університет економіки і
підприємництва» введена в дію (розроблена в 1999 р. і щорічно доповнюється)
«Програма розвитку міжнародних освітніх і наукових зв'язків та співпраці з іноземними
просвітницькими фондами та навчальними закладами»,
творчих

зв'язків із

яка передбачає розвиток

зарубіжними навчальними закладами, науковими установами,

фірмами, громадськими організаціями.
Співробітництво університету з Інститутом економічного розвитку та відділом
економічної освіти Світового банку дало можливість поповнити бібліотечний фонд
цінними виданнями (зокрема, книгами серії «Звіт про світовий розвиток», журналами
«Трансформация. Экономический бюллетень о странах с переходной экономикой»,
книгами про хід аграрних реформ в Україні: «Земельна реформа в Україні», «Україна.
Сільськогосподарський сектор у перехідний період», «Проблеми економічного
розвитку. Переклади актуальних досліджень» і ін.). Важливі друковані видання
одержано від німецьких просвітницьких фундацій (фондів ім. К. Аденауера та ім. Ф.
Еберта) в Україні: «Зрушення до ринкової економіки», «Україна на роздоріжжі»,
Центру соціально-економічних досліджень (Варшава), Проекту економічних реформ в
Україні (ПЕРУ, Агентство міжнародного розвитку, США), від Центру економічного
розвитку одержано книги, журнали, бюлетені на українській та англійській мовах.
Підтримується зв’язок з куратором відділу славістики Британської бібліотеки в
Лондоні Ольгою Керзюк, яка традиційно щороку відвідує університет.
З метою підвищення рівня викладання фахових дисциплін для читання лекцій
студентам університету запрошуються спеціалісти з відомих європейських та
американських університетів. Лекції студентам читали: професор Рао Чарокурі з
університету Станіслаус м. Модесто (США); голова дорадчого комітету Уряду
Голова комісії _____________ Л.В.Кузнєцова

21
Саскачевану, доктор економічних наук, професор Воробій Петро (Канада); доктор
економічних наук Омелян Кушпета (Голландія) тощо.
Адміністрацією університету укладено угоди про співпрацю та співробітництво
із такими зарубіжними навчальними закладами: Українським вільним університетом
(Федеративна республіка Німеччина, м. Мюнхен); Вищою школою бізнесу (Республіка
Польща,

м.

Домброва

Гурніча);

Університетом

Фатіх

(Туреччина,

м. Стамбул, 2004р.); Вищою школою економіки, туризму і суспільних наук в Кельцях;
Барановицьким державним університетом (м. Барановичі, Республіка Білорусь).
Згідно з розробленими

заходами щодо виконання Державної програми

інформування громадськості з питань європейської інтеграції в університеті: створений
студентський «Європейський клуб».
Програма розвитку міжнародних освітніх та наукових зв’язків та співпраці з
іноземними просвітницькими фондами та навчальними закладами передбачає також
обмін викладачами та науковцями між ВНЗ і університетами європейських країн.
Науковці університету: Іващук Н.Л., Самотий В.В. на запрошення 3-х ВНЗ Польщі
періодично виїжджають для читання лекцій з економічних та гуманітарних дисциплін.
Професор Гольденгорін Б.І. – обраний член Інституту систем, організації і
менеджменту Королівської академії наук Нідерландів за спеціальністю «Кількісна
логіка» та викладав у Гронінгенському університеті (Нідерланди); регіональний
редактор в Україні журналу Journal of Computer Science, Science Publication, USA; член
міжнародних редколегій журналів The Open Operational Research, Bentham Open. У
січні 2010 р. Гольденгорін Б.І. був запрошений з пленарною лекцією у Гарвардський
університет (США) на 10-у Американську наукову конференцію з прикладної
математики.
Висновок: комісія констатує, що робота з розвитку міжнародних зв’язків з
навчальними

закладами

та

освітніми

організаціями

Приватногоу

вищого

навчального закладу «Університет економіки і підприємництва» відповідає
акредитаційним вимогам щодо умов підготовки фахівців освітньо-професійної
програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня «магістр».
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Розділ 6. ОПИС ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Європейська інтеграція України вимагає від суспільства впровадження
європейських норм та правил функціонування основних національних систем,
особливо систем управління якістю продукції та послуг.
Згідно з законом України «Про вищу освіту» (стаття 16. Система забезпечення
якості вищої освіти), кожен ВНЗ повинен мати систему внутрішнього забезпечення
якості освітньої діяльності, яка передбачає здійснення ряду процедур і заходів.
Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Приватному вищому
навчальному закладі «Університет економіки і підприємництва» є складовою системи
забезпечення якості вищої освіти в Україні і передбачає здійснення таких заходів:
- визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
-

здійснення

моніторингу

освітніх

програм

(освітньо-професійних)

на

відповідному рівні вищої освіти, в межах спеціальності (перелік навчальних дисциплін
і структурно-логічна послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних
для виконання цієї програми);
- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої
освіти та кваліфікації (наявність інформаційних пакетів та доступ інформації до них на
веб-сторінці університету);
- здійснення моніторингу очікуваних результатів навчання – компетентностей,
якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти та систематичне
оприлюднення їх на офіційному веб-сайті університету, на інформаційних стендах та в
будь-який інший спосіб;
- забезпечення наявності навчальних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою
(кадрове, матеріально-технічне та методичне забезпечення);
- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом;
- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науковопедагогічних працівників (підбір кадрів на конкурсній основі, науковий ступінь та
вчене звання, вивчення передового досвіду, застосування інноваційних технологій
навчання, стажування та підвищення кваліфікації (один раз у 5 років));
- забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату у здобувачів вищої освіти;
- інших процедур і контрольних заходів.
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З метою здійснення об’єктивного, інформаційного відображення стану та
динаміки якості надання освітніх послуг, ефективності управління якості підготовки
фахівців в університеті функціонує структурний підрозділ – науково-методичний центр
моніторингу та забезпечення якості підготовки фахівців (НМЦ). Процедури, напрями
та види моніторингових досліджень реалізуються відповідно до Положення щодо
проведення комплексного моніторингу підготовки фахівців університету, коледжу,
розроблених НМЦ.
В університеті запроваджено сертифіковану систему щодо управління якістю
освітніх послуг на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO серія 9000.
Застосування системи «Anti-Plagiarism» в університеті надало можливість
підвищити якість навчального процесу, а саме забезпечити виконання вимог статті 16
Закону України «Про вищу освіту».
Розділ 7. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
ТА ЗАХОДИ З ЇХ УСУНЕННЯ
На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
№1950л від 23.04.2012 року про проведення акредитаційної експертизи підготовки
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03050801 «Фінанси
і кредит (за спеціалізованими програмами)» у ПВНЗ «Університет економіки і
підприємництва», у період з 05.05.2012р. по 07.05.2012р. комісією було здійснено
експертне оцінювання під час якого комісія перевірила рівень підготовки студентів,
проаналізувала професорсько-викладацький склад кафедри фінансів і кредиту, її
науково-методичну роботу, стан матеріально-технічної бази ПВНЗ «Університет
економіки і підприємництва».
Для вдосконалення навчального процесу експертна комісія рекомендувала:
1. Адміністрації університету продовжити роботу щодо збільшення питомої ваги
викладачів з науковими ступенями та вченими званнями і на цій основі підвищувати
якісний показник професорсько-викладацького складу кафедр.
2. Направити зусилля викладачів кафедри фінансів і кредиту на розвиток і
удосконалення методичного забезпечення самостійної та індивідуальної роботи
студентів, а також удосконалити процедуру рецензування курсових і магістерських
робіт, практикувати формування комплексних тем магістерських робіт.
3. При складанні перспективного плану підвищення кваліфікації науковопедагогічного персоналу передбачити більш рівномірний розподіл по роках, а також
проходження викладачами в провідних навчальних закладах стажування з метою
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ознайомлення з впровадженням основних положень Болонського процесу.
4. Продовжити роботу щодо впровадження комп’ютерних програм у навчальний
процес, розробляти електронні версії конспектів лекцій та формувати колективи
авторів для підготовки і видання навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і
науки України.
Виходячи з цих зауважень, адміністрацією навчального закладу було проведено
відповідну роботу, а саме:
1. В період з 2012 по 2017 рр. було вжито заходів з підвищення якісного складу
професорсько-викладацького персоналу. За цей період штатними викладачами
університету було захищено 14 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
наук та 1 на здобуття наукового ступеня доктора наук. Вченою радою університету
було присвоєно вчене звання доцента 7 викладачам університету у тому числі 4
викладачам кафедри фінансів і кредиту.
2. За період, що минув з моменту проведення акредитаційної експертизи, з
метою активізації самостійної роботи студентів було розроблено та затверджено
ректором університету «Положення про організацію методичної роботі у ПВНЗ
«Університет економіки і підприємництва», «Положення про індивідуальну та
самостійну роботу студентів ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва», де
конкретизовано критерії оцінок та облік контролю знань.
3. Складено та затверджено ректором перспективний план підвищення
кваліфікації науково-педагогічного персоналу в період з 2012 по 2022рр., в якому
передбачено рівномірний розподіл по роках. За останніх п’ять років усі викладачі
кафедри

фінансів

і

кредиту

пройшли

підвищення

кваліфікації,

зокрема

у

Хмельницькому національному університеті, Національному університеті «Львівська
політехніка», Тернопільському національному економічному університеті, Львівській
комерційній академії, Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана
Огієнка та ін.
4. У період з 2012 по 2017рр. було удосконалено організацію роботи, щодо
впровадження комп’ютерних програм у навчальний процес. Крім того, для покращення
організації навчального процесу в університеті розробляються електронні версії
конспектів лекцій, працює електронна бібліотека, яка нараховує близько 25000
електронних навчальних підручників, посібників та навчально-методичних розробок.
Висновок: експертна комісія відзначає, що результати перевірок ПВНЗ
«Університет

економіки

і

підприємництва»

контролюючими

органами

обговорювались на засіданнях Вченої ради університету, недоліки, які були виявлені
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під час перевірок усунені, адміністрацією університету постійно проводиться
робота щодо покращення діяльності навчального закладу.
Розділ 8. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
На підставі проведеної акредитаційної експертизи, комісія дійшла висновку, що
підготовка магістрів освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та
страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з
ліцензованим обсягом 30 осіб денної та заочної форми навчання у ПВНЗ «Університет
економіки і підприємництва» в цілому відповідає встановленим вимогам:
-

організація навчального процесу в університеті здійснюється у відповідності

до вимог чинного законодавства, Закону України «Про освіту», Закону України «Про
вищу освіту», на основі нормативних документів, що визначають зміст освіти та
організацію навчального процесу;
-

зміст освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та

страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
освітнього ступеня «магістр» відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці та
освітньо-професійній програмі, навчальний процес повністю забезпечений робочими
навчальними програмами з усіх дисциплін навчального плану;
-

кадрове

забезпечення

підготовки

фахівців

за

спеціальністю,

що

акредитується відповідає акредитаційним вимогам;
-

порівняльна характеристика підсумків екзаменаційної сесії та виконання

студентами ККР, результатів захисту курсової роботи, звітів з практики, державної
атестації засвідчує достатній рівень професійної підготовки;
-

навчальний процес за дисциплінами навчального плану магістрів з фінансів

банківської

справи

та

страхування

забезпечений

підручниками,

навчальними

посібниками і методичними розробками, бібліотечний фонд поповнюються новою
спеціальною літературою;
-

рівень матеріально-технічного забезпечення навчального процесу відповідає

вимогам акредитації.
Разом з тим вважаємо за необхідне висловити зауваження, які не впливають на
рішення про акредитацію, але дозволяють поліпшити якість підготовки фахівців:
1. Продовжити укомплектування випускової кафедри фінансів і кредиту
професорсько-викладацьким складом з відповідними науковими ступенями та вченими
званнями. Активізувати роботу на кафедрі щодо підготовки та захисту кандидатських
та докторських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
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2. Продовжити роботу з написання електронних навчальних посібників для
самостійного вивчення студентами навчальних дисциплін, що забезпечують фахову
підготовку магістрів.
3.

Розширити

міжнародні

зв’язки

ПВНЗ

«Університет

економіки

і

підприємництва» з іноземними ВНЗ та науковими установами.
4. Продовжити пошук джерел фінансування з метою подальшого оснащення
навчальних кабінетів та лабораторій.
Фактичний рівень наявних умов провадження освітньої діяльності освітньопрофесійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня «магістр» відповідає
нормативному рівню (табл. 8.1, табл. 8.2).
На підставі зазначеного вище експертна комісія МОН України зробила
висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Фінанси,
банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа
та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за переліком,
затвердженим Постановою КМУ від 29.04.2015 № 266) з ліцензованим обсягом 30
(тридцять) осіб денної та заочної форми навчання за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти.
Кузнєцова Людмила Вікторівна – доктор економічних
наук, професор, завідувач кафедри банківської справи
Одеського національного економічного університету
Рак Роман Володимирович – кандидат економічних наук,
доцент

кафедри

фінансів

Київського

національного

університету імені Тараса Шевченка

З висновком експертної комісії ознайомлений:
Желавський Олег Борисович – ректор Приватного
вищого навчального закладу «Університет економіки і
підприємництва», кандидат педагогічних наук, доцент

МП

28.12.2017 р.
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ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти
Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти у
Приватному вищому навчальному закладі «Університет економіки і
підприємництва» з освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та
страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
освітнього ступеня «магістр»
Значення
показника
Відхилення
(нормативу) за
Фактичне
фактичного
Найменування показника
другим
значення
значення
(нормативу)
(магістерським)
показника
показника від
рівнем вищої
нормативного
освіти
КАДРОВІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти
1. Наявність у закладі освіти
підрозділу чи кафедри,
+
+
відповідальних за підготовку
здобувачів вищої освіти
2. Наявність у складі кафедри,
відповідальних за підготовку
здобувачів вищої освіти,
три особи, що чотири особи, що
тимчасової робочої групи
мають науковий мають науковий
(проектної групи) з науково+1
ступінь та/або ступінь та вчене
педагогічних працівників, на
вчене звання
звання
яку покладено відповідальність
за підготовку здобувачів вищої
освіти за певною спеціальністю
3. Наявність у керівника
проектної групи (гаранта
освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або
вченого звання за відповідною
+
+
або спорідненою
спеціальністю
2) наукового ступеня та
вченого звання за відповідною
+
+
або спорідненою
спеціальністю
3) стажу науково-педагогічної
та/або наукової роботи не
менш як 10 років (до 6 вересня
+
+
2019 р. для початкового рівня з
урахуванням стажу
педагогічної роботи)
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1
2
4. Проведення лекцій з
навчальних дисциплін науковопедагогічними (науковими)
працівниками відповідної
спеціальності за основним
місцем роботи (мінімальний
відсоток визначеної навчальним
планом кількості годин):
1) які мають науковий ступінь
та/або вчене звання (до 6 вересня
2019 р. для початкового рівня з
50
урахуванням педагогічних
працівників, які мають вищу
категорію)
2) які мають науковий ступінь
доктора наук або вчене звання
25
професора
3) які мають науковий ступінь
доктора наук та вчене звання
5. Проведення лекцій з
навчальних дисциплін, що
забезпечують формування
професійних компетентностей,
науково-педагогічними
(науковими) працівниками, які є
визнаними професіоналами з
досвідом роботи за фахом
(мінімальний відсоток визначеної
навчальним планом кількості
годин):
1) дослідницької, управлінської,
інноваційної або творчої роботи
15
за фахом
2) практичної роботи за фахом
6. Проведення лекцій,
практичних, семінарських та
лабораторних занять, здійснення
наукового керівництва
курсовими, дипломними
роботами (проектами),
підпункти
дисертаційними дослідженнями
науково-педагогічними
1-16 пункту 5
(науковими) працівниками,
приміток
рівень наукової та професійної
активності кожного з яких
засвідчується виконанням за
останні п’ять років не менше
трьох умов, зазначених у пункті
5 приміток

3

4

56,9

+6,9

52,3

+27,3

15,5

+0,5

+
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7. Наявність випускової кафедри
із спеціальної (фахової)
підготовки, яку очолює фахівець
відповідної або спорідненої
науково-педагогічної
спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора
+
наук та вченим званням
2) з науковим ступенем та
вченим званням
3) з науковим ступенем або
вченим званням
8. Наявність трудових договорів
(контрактів) з усіма науковопедагогічними працівниками
та/або наказів про прийняття їх
на роботу
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо
матеріально-технічного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Забезпеченість
приміщеннями для проведення
навчальних занять та
контрольних заходів (кв. метрів
2,4
31,6
на одну особу для фактичного
контингенту студентів та
заявлено обсягу з урахуванням
навчання за змінами)
2. Забезпеченість
мультимедійним обладнанням
для одночасного використання
30
35
в навчальних аудиторіях
(мінімальний відсоток кількості
аудиторій)
3. Наявність соціальнопобутової інфраструктури:
+
+
1) бібліотеки, у тому числі
читального залу
2) пунктів харчування
+
+
3) актового чи концертного залу
+
+
4) спортивного залу
+
+
5) стадіону та/або спортивних
+
+
майданчиків
6) медичного пункту
+
+
4. Забезпеченість здобувачів
вищої освіти гуртожитком
70
100
(мінімальний відсоток потреби)
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+

+29,2

+5

+30

30
5. забезпеченість
комп’ютерними робочими
місцями, лабораторіями,
полігонами, обладнанням,
устаткуванням, необхідними
для виконання навчальних
планів

+

+

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо
навчально-методичного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Наявність опису освітньої
+
+
програми
2. Наявність навчального плану
та пояснювальної записки до
+
+
нього
3. Наявність робочої програми з
кожної навчальної дисципліни
+
+
навчального плану
4. Наявність комплексу
навчально-методичного
+
+
забезпечення з кожної навчальної
дисципліни навчального плану
5. Наявність програми
практичної підготовки, робочих
+
+
програм практик
6. Забезпеченість студентів
навчальними матеріалами з
+
+
кожної навчальної дисципліни
навчального плану
7. Наявність методичних
матеріалів для проведення
+
+
атестації здобувачів
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо
інформаційного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Забезпеченість бібліотеки
вітчизняними та закордонними
не менше як
фаховими періодичними
чотири
8
виданнями відповідного або
найменування
спорідненого профілю, в тому
числі в електронному вигляді
2. Наявність доступу до баз
даних періодичних наукових
видань англійською мовою
відповідного або спорідненого
+
+
профілю (допускається спільне
користування базами кількома
закладами освіти)
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31
3. Наявність офіційного вебсайту закладу освіти, на якому
розміщена основна інформація
про його діяльність (структура,
ліцензії та сертифікати про
акредитацію, освітня/освітньонаукова/видавнича/атестаційна
(наукових кадрів) діяльність,
навчальні та наукові структурні
підрозділи та їх склад, перелік
навчальних дисциплін, правила
прийому, контактна інформація)
4. Наявність електронного
ресурсу закладу освіти, який
містить навчально-методичні
матеріали з навчальних
дисциплін навчального плану, в
тому числі системи
дистанційного навчання
(мінімальний відсоток
навчальних дисциплін)

+

+

+

+

50

55
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