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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 "Про
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах" та наказу Міністерства
освіти і науки України від 01.06.2017 р. за № 861-А про проведення акредитаційної
експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і
кредит» у ПВНЗ "Університет економіки і підприємництва" (для Економічного коледжу)
експертна комісія у складі:
– Рака Романа Володимировича – доцента кафедри фінансів Київського
національного

університету

імені

Тараса

Шевченка, кандидата економічних наук, голови
комісії;
– Тімошенко Наталії Миколаївни – голови циклової комісії фінансовоекономічних

та

облікових

дисциплін

Вінницького торговельно-економічного коледжу
Київського

національного

торговельно-

економічного університету , експерта,
з виїздом на місце (в період з 12.06.2017 р. по 14.06.2017 р.) розглянула подану ПВНЗ
«Університет економіки і підприємництва» (для Економічного коледжу) акредитаційну
справу і здійснила експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності державним
вимогам щодо акредитації спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» за освітньокваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.
Під час експертного оцінювання комісія перевірила рівень підготовки студентів,
проаналізувала професорсько-викладацький склад циклової комісії з фінансів і кредиту, її
науково-методичну роботу, стан матеріально-технічної бази ПВНЗ "Університет
економіки і підприємництва" і відзначає наступне.
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Розділ І. Загальний розділ
Приватний вищий навчальний заклад «Університет економіки і підприємництва»
(ПВНЗ "УЕП") – здійснює свою діяльність згідно із законами України "Про освіту", "Про
вищу освіту" та іншими нормативними документами.
Засновником,

власником

та

ректором

ПВНЗ

«Університет

економіки

і

підприємництва» є громадянин України Желавський Олег Борисович, кандидат
педагогічних наук, доцент. 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 203
особи (100 осіб – на денній формі та 103 особи – 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 листопада
2002 р.).
При університеті створено Економічний коледж, як структурний підрозділ, що
забезпечує підготовку фахівців на основі базової та повної загальної середньої освіти за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за такими спеціальностями:
5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.03050901
«Бухгалтерський облік», 5.03060101 «Організація виробництва», 5.05010301 «Розробка
програмного забезпечення», 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072
«Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність», 121 «Інженерія програмного забезпечення».
Концепція діяльності за заявленою спеціальністю погодженна з Хмельницькою
обласною державною адміністрацією (протокол №6 від 11.02.2004р. та протокол №34 від
01.07.2011р.)
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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 №103-н
від 22.05.2017 «Про переоформлення ліцензій» заявлений ліцензований обсяг (денна
форма навчання) становить 50 осіб.
У липні 2012 року Державна акредитаційна комісія акредитувала (чергово) для
Економічного коледжу ПВНЗ «УЕП» спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит» за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» (сертифікат серія НІ-І №2322816
від 13.08.2012р. відповідно до рішення ДАК від 06.07.2012р., протокол №97).
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,
технічний паспорт на власні приміщення, ліцензія та сертифікати про акредитацію є у
наявності та відповідають чинним вимогам.
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. Формування контингенту студентів
Експертна комісія відмічає, що в Економічному коледжі ПВНЗ «УЕП»,
університеті

і

на

профорієнтаційній

кафедрі
роботі

з

фінансів

і

формування

кредиту

приділяється

контингенту

студентів

постійна
за

увага

визначеною

спеціальністю. З цією метою в університеті створено і функціонує відділення довузівської
підготовки.
Для поширення інформації щодо змісту спеціальностей, матеріально-технічної і
навчально-методичної бази університету підготовлено відповідний рекламні буклети,
календарі, флаєра, путівник по спеціальностях в контексті здійснення ступеневої освіти, у
інформаційній мережі Internet розміщено сайт закладу (www.uniep.km.ua) та створена
корпоративна поштова скринька (uniep@gmail.com).
Налагоджена співпраця коледжу та університету з Департаменом освіти та науки
Хмельницької обласної державної адміністрації та районними відділами освіти. Заходи з
профорієнтації молоді здійснюються через інформаційну роботу, публічні заходи: "День
відкритих дверей", дні ПВНЗ «УЕП» та Економічного коледжу в районних центрах
Хмельницької області, зустрічі керівного, професорсько-викладацького персоналу,
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студентів коледжу та університету з випускниками шкіл, роботу з вивчення потреб ринку
праці та працевлаштування випускників.
Інформація, щодо контингенту студентів ПВНЗ «Університет економіки і
підприємництва», що навчаються за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит», в
динаміці за останні три роки наведена в таблиці 2.1.
Табл. 2.1
Спеціальність 5.03050801
«Фінанси і кредит»

2015
2016
2017

І курс
ІІ курс
ІІІ курс
І курс
ІІ курс
ІІІ курс
І курс
ІІ курс
ІІІ курс

Ліцензійний
обсяг
денна
заочна
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Загальний
контингент
денна
заочна

Фактично прийнято
денна

заочна

0
14
4
-

-

-

0
19
17
14
0
20
0
18
0

-

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».
Випускники університету займають чільні місця на виробництві, в управлінських
структурах, органах місцевого самоврядування, розвивають власну підприємницьку
діяльність. В банківських структурах Хмельницької області працює 50 чоловік, у
податкових інспекціях м. Хмельницького та області -

28, провідними спеціалістами,

менеджерами фірм є 198 випускників університету, приватними підприємцями - 290.
На адресу університету приходять листи-подяки від підприємств-баз практики за
належний рівень підготовки майбутніх випускників.
Підставою доцільності підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю
5.03050801 «Фінанси і кредит» у Економічному коледжі Приватного вищого навчального
закладу «Університет економіки і підприємництва» в кількості 50 осіб денної форми
навчання є факт відповідного попиту на фахівців такого освітнього рівня з боку
професійних

учасників

фінансового

ринку,

державних

фінансових

установ

Хмельницького регіону та суміжних областей (Тернопільської, Чернівецької, Рівненської,
Житомирської, Вінницької), де вже успішно працюють випускники ПВНЗ «УЕП», а також
наявність

висококваліфікованого

професорсько-викладацького

складу,

Голова експертної комісії _______________________ Р. В. Рак

науково-

6
методичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення навчального
процесу.
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг щодо підготовки
фахівців за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит» розглянуто на засіданні
Хмельницької регіональної експертної комісії ДАК (протокол №34 від 01.07.2011р.) та
погоджено Головою Хмельницької обласної державної адміністрації.
Дані дослідження ринку праці свідчить про значний попит на кваліфікованих
фахівців у Хмельницькому регіоні, зокрема у фінансовій сфері, що складає від загальної
потреби 26,7%.
В цілому експертна комісія дійшла висновку, що набір студентів за
спеціальністю «Фінанси і кредит» відповідає потребам регіону, а організація,
планування та формування контингенту студентів Економічного коледжу ПВНЗ
«Університет економіки і підприємництва» здійснюється відповідно до чинного
законодавства та нормативних документів затверджених Міністерством освіти і
науки України.
Розділ 3. Зміст підготовки фахівців
Навчальний процес підготовки молодших спеціалістів з фінансів і кредиту в
Економічному коледжі Приватного вищого навчального закладу «Університет економіки і
підприємництва» здійснюється у відповідності до державних вимог підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі знань «Економіка і
підприємництво».
Вимоги до підготовки фахівців спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»
визначаються

освітньо-кваліфікаційною

характеристикою,

освітньо-професійною

програмою та навчальним планом, які затверджені ректором ПВНЗ "Університет
економіки і підприємництва" та погоджені в установленому порядку.
Освітньо-професійна

програма

та

освітньо-кваліфікаційна

характеристика

підготовки фахівців спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» розроблені на базі
галузевого стандарту, відповідають призначенню і містять всі необхідні для цих
документів розділи.
Підготовка молодших спеціалістів з фінансів і кредиту здійснюється на основі
інтегрованих навчальних планів, які розроблені з урахуванням особливостей і потреб
регіону.
Аналіз навчального плану показує, що на нормативні навчальні дисципліни
відведено 2916 год. навчального часу, з яких на цикл гуманітарних дисциплін припадає
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25,9%, на цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки – 48,2%, на цикл
дисциплін професійної підготовки – 25,9%, на цикл практичного навчання – 14,8%.
На основі навчальних планів кожен рік розробляються робочі навчальні плани, які
затверджуються ректором. Діючі робочі навчальні плани повністю відповідають вимогам
ступеневої системи освіти, її неперервності та послідовності з урахуванням фахового
рівня студентів.
На основі типових навчальних програм Міністерства освіти і науки України
викладачами університету розроблені робочі програми з усіх нормативних та вибіркових
дисциплін. Зміст робочих програм відповідає кваліфікаційним вимогам до фахівців і
зорієнтований на сучасні досягнення економічної науки та методики викладання.
Відповідно до рішення методичної ради Приватного вищого навчального закладу
«Університет економіки і підприємництва» усі робочі навчальні програми оформляються
згідно з встановленою формою і переглядаються та затверджуються відповідно до
потреби, як правило до початку кожного навчального року.
Проведена експертиза свідчить, що:
- варіативна

компонента

освітньо-професійної

програми

та

кваліфікаційна характеристика підготовки фахівців спеціальності

освітньо5.03050801

«Фінанси і кредит» розроблені на базі галузевого стандарту, відповідають
призначенню і містять всі необхідні для цих документів розділи;
- підготовка

молодших спеціалістів з фінансів і кредиту здійснюється на

основі інтегрованих навчальних планів, які розроблені із врахуванням особливостей і
потреб регіону;
- наявність і зміст робочих програм навчальних дисциплін підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» відповідає акредитаційним
вимогам.
Розділ 4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення
навчально-виховного процесу
Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу
у Приватному вищому навчальному закладі «Університет економіки і підприємництва»
здійснюється у відповідності до нормативно-законодавчої бази Міністерства освіти і
науки України та окремих положень, розроблених і затверджених вищим навчальним
закладом.
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Організацію управління та контроль за навчально-виховним процесом підготовки
молодших спеціалістів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» забезпечує
Економічний коледж ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва».
На основі навчального плану складається робочий навчальний план на кожний
навчальний рік в розрізі семестрів. Згідно з робочими навчальними планами складається
постійний розклад занять, консультацій, екзаменаційних сесій, проходження практик.
В університеті розроблені власні робочі програми з усіх нормативних та
вибіркових дисциплін навчального плану підготовки молодших спеціалістів, які є
складовою частиною навчально-методичного комплексу спеціальності (табл. А.1,
додаток А).
Комісія проаналізувала наявність та якість робочих програм як за структурою, так і
за змістом, їх відповідність освітньо-професійній програмі, освітньо-кваліфікаційній
характеристиці та сучасному рівню науки та техніки.
Особлива увага приділяється розробці робочих програм циклу дисциплін
професійної підготовки, при вивченні яких широко використовуються сучасні форми і
методи активного навчання, що дозволяє значно поліпшити якість підготовки фінансистів.
Експертна комісія оцінила стан забезпеченості навчального процесу необхідними
навчально-методичними

матеріалами

(планами

семінарських,

практичних

та

лабораторних занять, завданнями для самостійної підготовки) і встановила їх
відповідність змісту робочих програм (табл. А.2, додаток А).
Навчально-методичні

матеріали

з

навчальних

дисциплін

спеціальності

відповідають акредитаційним вимогам.
Комп’ютерна підготовка фахівців спеціальності «Фінанси і кредит» проводиться
впродовж усього терміну навчання. Для цього в університеті є відповідні пакети
прикладних програм з дисциплін фахової підготовки (бухгалтерський облік ІІ,
інформаційні системи і технології у фінансах, банківські операції ін.)
В коледжі розроблений пакет ректорських контрольних робіт (РКР) з усіх
дисциплін спеціальності.
РКР дозволяють комплексно перевірити досягнутий рівень підготовки молодших
спеціалістів за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит» та оцінити їх спроможність
самостійно розв’язувати виробничі задачі відповідно до освітньо-кваліфікаційної
характеристики, що вимагає застосування набутих знань, умінь, практичних навичок.
На

ефективність

та

якість

фахової

підготовки

студентів

впливає

стан

забезпеченості дисциплін методичною та інформаційною літературою. В університеті
активно ведеться робота над розробкою навчально-методичних посібників, конспектів
лекцій та інших методичних матеріалів.
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ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва» в повному обсязі забезпечує
студентів найновішими підручниками, навчальними посібниками як українських, так і
зарубіжних авторів. Наукова бібліотека та читальний зал поповнюються необхідними
фаховими періодичними виданнями.
Експертна комісія рекомендує включити до робочих програм перелік компетенцій,
які мають бути сформовані у студентів під час засвоєння дисципліни, зв'язок з іншими
дисциплінами, а також перелік слайдів відповідно по кожній темі з конкретної
дисципліни.
З вищевикладеного випливає, що організаційне та навчально-методичне
забезпечення навчально-виховного процесу у Економічному коледжі Приватного
вищого навчального закладу «Університет економіки і підприємництва» підготовки
фахівців зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» відповідає акредитаційним
вимогам.
Розділ 5. Кадрове забезпечення підготовки фахівців
Професорсько-викладацький склад університету станом на 14 червня 2017 року
налічує 57 осіб, з яких 47 – є штатними. В університеті працює 8 докторів наук,
професорів та 31 кандидат наук, доцент.
Близько 64% професорсько-викладацького складу університету, задіяні для
викладання дисциплін навчальних планів всіх спеціальностей Економічного коледжу на
умовах внутрішнього сумісництва.
Підготовка фахівців спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» проводиться
викладачами кафедр університету: фінансів і кредиту, економіки підприємства, обліку та
аудиту, менеджменту організацій, соціально-гуманітарних дисциплін, вищої математики
та інформатики. Інформація про склад кафедр і характеристика професорськовикладацького складу Приватного вищого навчального закладу «Університет економіки і
підприємництва» наведено в табл. 5.1.
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Таблиця 5.1
Склад кафедр і характеристика професорсько-викладацького складу,
що працюють у Приватному вищому навчальному закладі
«Університет економіки і підприємництва»
З них працюють

№
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

На постійній основі

Сумісники

Професор
ськовикладац
ький
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

10/17,5

8/80,0

1/12,5

5/62,5

2/25,0

2/20,0

1/50,0

1/50,0

8/14,0

6/75,0

1/16,7

3/50,0

2/33,3

2/33,3

1/50,0

1/50,0

9/15,8

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

У тому числі
У тому числі
Доктори Кандидат
Без
Докто- Кандидат
наук,
и наук, наукових
ри наук, и наук,
профе- доценти, ступенів Разом, професо доценти,
сори,
осіб / % і вчених осіб / %
ри,
осіб / %
осіб / %
звань,
осіб / %
осіб / %

На кафедрі фінансів і кредиту створена циклова комісія з фінансів і кредиту, яка є
профілюючою для спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит». Циклову комісію очолює
кандидат економічних наук, доцент, що працює на постійній основі. Станом на 14 червня
2017 р. у цикловій комісії працює 5 викладачів (з них – 3 кандидати наук, доценти).
Характеристика кількісного складу професорсько-викладацького персоналу циклової
комісії з фінансів і кредиту наведена в табл. Б.2 (Додаток Б).
Спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит» обслуговують 23 викладача, з яких:
11 кандидатів наук, 10 старших викладачів, 2 викладача. Якісний склад науковопедагогічного персоналу, що забезпечує обслуговування спеціальності 5.03050801
«Фінанси і кредит», підтверджується й даними таблиці Б.1 (Додаток Б), у якій
деталізується

інформація

щодо

викладачів

ПВНЗ

«Університет

економіки

і

підприємництва», які працюють на постійній основі і на засадах сумісництва.
Кадрове забезпечення Економічного коледжу ПВНЗ «Університет економіки і
підприємництва» з підготовки фахівців спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»
відповідає вимогам акредитації.
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Розділ 6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Економічний коледж Приватного вищого навчального закладу "Університет
економіки і підприємництва" є структурним підрозділом Приватного вищого навчального
закладу "Університет економіки і підприємництва" без права юридичної особи. Коледж не
госпрозрахунковий, поточних рахунків у банках не має.
Економічний коледж розташований у триповерховому приміщенні, яке належить
на праві власності ПВНЗ "Університет економіки і підприємництва" 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 25,1 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 11.05.2017 р.), 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.).
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 16 фахових періодичних
видань. Забезпеченість занять навчальною основною і додатковою літературою з
дисциплін навчального плану підготовки фахівців спеціальності 5.03050801 «Фінанси і
кредит» складає 100%.
Для інформаційного забезпечення навчального процесу в університеті функціонує
чотири комп'ютерних класи, загальною площею 1000 м.кв., обладнаних сучасними 144
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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.
Експертна

комісія

відзначає,

що

матеріально-технічне

забезпечення

навчального процесу відповідає вимогам щодо акредитації спеціальності 5.03050801
«Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
Водночас комісія рекомендує облаштувати навчальні приміщення системою
автоматичного протипожежного захисту.
Розділ 7. Якість підготовки і використання випускників
7.1. Аналіз якості підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»
Готуючись до проходження акредитації спеціальності 5.03050801 «Фінанси і
кредит» у ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва» були розроблені ректорські
контрольні

роботи

з

усіх

дисциплін

гуманітарного,

природничо-наукового,

загальноекономічного циклів та циклу дисциплін професійної підготовки і проведені в
усіх академічних групах. Узагальнюючі показники успішності студентів зі спеціальності
5.03050801 «Фінанси і кредит» по циклах дисциплін подані у таблиці В.1. (Додаток В).
Проаналізовано

також

показники

успішності

та

якості

знань

студентів

спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» за результатами зимової екзаменаційної сесії
2016-2017 н.р. Вони представлені таблицею В.2 (додаток В) і відповідають усім вимогам
акредитації.
Контроль якості навчання та рівня успішності серед студентів спеціальності
5.03050801 «Фінанси і кредит» експертною комісією проводився за матеріалами РКР, які
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виконувалися згідно з графіком за циклами нормативних навчальних дисциплін,
результати подано у таблиці В.3 (додаток В).
Студенти ІІ-ІІІ курсів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» виконували
ректорські контрольні роботи (РКР) з таких дисциплін:
ІІ курс – «Основи філософських знань» (виконували студенти групи ФКм-21
контролем охоплено 17 осіб), «Вища математика» (виконували студенти групи ФКм-21
контролем охоплено 17 осіб), «Економіка підприємства» (виконували студенти групи
ФКм-21 контролем охоплено 17 осіб), «Фінанси» (виконували студенти групи ФКм-21
контролем охоплено 17 осіб);
III курс – «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (виконували
студенти групи ФКм-31 контролем охоплено 19 осіб), «Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)» (виконували студенти групи ФКм-31 контролем охоплено 19 осіб),
«Банківські операції» (виконували студенти групи ФКм-31 контролем охоплено 19 осіб),
«Бюджетна система» (виконували студенти групи ФКм-31 контролем охоплено 19 осіб).
Підсумкові результати контрольних замірів залишкових знань представлені у
таблиці 7.1.
Таблиця 7.1
Результати контрольних замірів залишкових знань студентів
спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»
Дисципліна
Група
Успішність, %
Якість, %
1
2
3
4
Нормативні навчальні дисципліни циклу гуманітарної підготовки
1. Українська мова (за

професійним спрямуванням)
2. Основи філософських знань
3. Іноземна мова (за

професійним спрямуванням)

ФКм-31

94,12

64,73

ФКм-21

94,74

57,92

ФКм-31

94,74

68,42

РАЗОМ
94,53
63,69
Нормативні навчальні дисципліни циклу природничо-наукової та
загальноекономічної підготовки
4. Вища математика
ФКм-21
94,12
70,59
5. Економіка підприємства
ФКм-21
100,00
70,59
РАЗОМ
97,06
70,59
Нормативні навчальні дисципліни циклу професійної підготовки
6. Фінанси
ФКм-21
100,00
76,47
7. Банківські операції
ФКм-31
94,74
73,68
8. Бюджетна система
ФКм-31
100,00
73,68
РАЗОМ
98,25
74,61

Розбіжність результатів ККР проведених під час акредитаційної експертизи та
самоаналізу спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» знаходиться у межах
встановлених норм (табл. В.4, додаток В).
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Студенти, що навчаються за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит»
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», у достатній мірі володіють
теоретичними знаннями та практичними навичками, надання яких передбачено робочими
програмами відповідних дисциплін. Рівень знань, в цілому, є достатнім для виконання
професійних обов'язків, передбачених освітньо-кваліфікаційною

характеристикою

підготовки молодших спеціалістів.
7.2.

Аналіз

якості

виконання

курсових

робіт

студентами

освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і
кредит».
В третьому семестрі студенти спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»
виконують курсову роботу з дисципліни «Фінанси». Тематика курсової роботи охоплює
широке коло проблем ефективності побудови фінансових відносин між підприємствами,
організаціями та установами всіх форм власності та видів діяльності.
Розрахункову частину студенти виконують, використовуючи отримані навички,
методи та прийоми з дисциплін циклу професійної підготовки. На основі отриманих даних
студенти складають баланс підприємства, бюджет продажу, графік очікуваних грошових
надходжень, бюджет витрат і собівартості продукції, бюджет руху грошових коштів та
бюджетний баланс на наступний період. Результати виконання курсових робіт подано в
табл.7.2.
Таблиця 7.2.

«Задовільно»

«Незадовільно»

Успішність

Абсолютна якість

Середній
бал

Фінанси

«Добре»

1.

Назва
дисципліни

«Відмінно»

№
з/п

Кількість студентів

Результати виконання курсової роботи студентами спеціальності
5.03050801 «Фінанси і кредит»

17

5

8

4

-

100

76,5

4,1

Оцінки

Аналіз якості виконання курсової роботи студентами спеціальності 5.03050801
«Фінанси і кредит», показав, що всі курсові роботи виконані на достатньому рівні і
відповідають усім вимогам.
7.3. Аналіз результатів проходження практики студентами спеціальності
5.03050801 «Фінанси і кредит»
Студенти спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» у 6 семестрі проходять
виробничу практику. Під час проходження якої перед студентами ставляться різні за
ступенем складності та рівнем теоретичної та практичної підготовки завдання.
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Основними базами проходження практики є: фінансові відділи ПАТ «Завод
ТЕМП», АТ «АК АДВІС», ДП «Новатор», Головне управління Державної казначейської
служби України у Хмельницькій області, Волочиський машинобудівний завод
ПАТ «Мотор
Січ»,
ПАТ «Красилівський
машзавод»,
МКП
«Хмельницьктеплокомуненерго»,
ДП
ПАТ
«Оболонь
«Красилівське»,
ТОВ
«Старокостянтинівцукор», ПАТ КБ «ПриватБанк», СГ ТОВ «АГРОС-ВІСТА», Головне
управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, КП «Летичівський
спецлісгосп», Хмельницька митниця ДФС, ТОВ «Левада ЛТД», ТОВ «Веснянка»,
ПАТ «Укрелектроапарат», Хмельницька обласна дирекція ПАТ «Ощадбанк»,
Хмельницька дирекція ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», Хмельницька дирекція ПАТ
«Райффайзен Банк Аваль», Філія «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в
м. Хмельницький, Головне управління статистики у Хмельницькій області.
Аналіз якості звітів з практики свідчить, що зміст і структура звітів відповідає
основним положенням з практики. Звіти з практики передбачають характеристику та
оцінку основних об'єктів за 2-3 останні роки. Разом з тим студенти не лише
характеризують діяльність господарюючих суб'єктів, а і роблять висновки щодо
ефективності організації фінансових відносин на підприємстві. Підсумки оцінювання
якості звітів представлено у таблиці 7.3.
Таблиця 7.3.
Оцінювання якості звітів з практики студентів спеціальності
5.03050801 «Фінанси і кредит»

«Задовільно»

«Незадовільно»

Успішність

Абсолютна якість

Середній
бал

20152016

«Добре»

Виробнича
практика

«Відмінно»

1.

Назва
Навчальпрактики ний рік

Кількість студентів

№
з/п

Оцінки

43

13

17

13

-

100

49,7

4,2

Оформлення результатів проходження практики виконано у відповідності з
програмами практики і вимогами до оформлення звіту та щоденника про практику,
цифровий матеріал поданий у вигляді таблиць, графіків, діаграм.
Кількісні результати експертного контролю комплексного державного екзамену за
фахом відображені у таблиці 7.4.
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Таблиця 7.4.
Оцінювання якості комплексного державного екзамену за фахом студентів
спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

«Нерадовільно»

Успішність

Абсолютна якість

Середній бал

20152016

«Задовільно»

Комплексний
державний
екзамен за
фахом

Навчальний рік

«Добре»

1.

Назва
іспиту

«Відмінно»

№
з/п

Кількість
студентів

Оцінки

19

5

8

6

-

100

68,4

4,0

Експертна комісія відзначає, що порівняльна характеристика підсумків
екзаменаційних сесій та виконання студентами ректорських контрольних робіт,
результатів захисту курсових робіт, звітів з практики, комплексного державного
екзамену за фахом засвідчує достатній рівень гуманітарної, фундаментальної та
професійної підготовки фахівців.
Усі результати перевірок залишкових знань студентів відповідають вимогам
акредитації

підготовки

фахівців

освітньо-кваліфікаційного

рівня

«молодший

спеціаліст» за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит».
Розділ 8. Характеристика наукової діяльності
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 науково-педагогічних 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 економістів і управлінців». Зокрема,
наукова тема кафедри фінансів і кредиту – «Фінансово-кредитний механізм: стан,
проблеми та перспективи розвитку». Важливо відзначити, що результати виконаних
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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.
Науковці кафедри фінансів і кредиту університету разом зі спеціалістами
управління з питань економіки Хмельницької обласної державної адміністрації та
науковцями Хмельницького національного університету, Хмельницького університету
управління і права брали участь у розробці «Програми соціально-економічного, науковотехнічного та національно-культурного розвитку області «Хмельниччина – 2015»,
«Регіональної програми розвитку малого підприємництва в Хмельницькій області на 20122013

роки»,

«Програми

соціально-економічного

та

культурного

розвитку

м. Хмельницького у 2008 р.», «Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на
2011-2020 роки». Разом із управлінням зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної
діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації викладачі та студенти –
майбутні фахівці з фінансів і кредиту, працювали над розробкою інвестиційного паспорту
області на 2016 р.
Університет економіки і підприємництва разом з 8-ма навчальними закладами
Західного регіону та науковими установами створили Міжнародний Інноваційний Кластер
«Конкурентоспроможність» для спільного вирішення наукових проблем, окреслених
темою наукової школи та науково-дослідницькими темами ВНЗ. Координатор кластеру –
Стельмащук А.М., д.е.н., професор.
З 2010 року видається, заснований університетом, науково-виробничий журнал
«Сталий розвиток економіки» (Затверджено Постановою Президії ВАК від 22.12.10р. №105/8 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 2007-2017 рр. викладачами університету підготовлено близько
354 наукових публікації (з них 210 – тези конференцій). 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, 11 з
яких – з грифом МОН України. Активно ведеться робота над розробкою навчальнометодичних посібників та навчальних робочих програм (за останні 3 роки викладачі
Голова експертної комісії _______________________ Р. В. Рак

18
університету підготували їх понад 223).
Процес підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету
реалізується як на власній базі (наукові та науково-методичні семінари кафедр, семінар
молодих викладачів університету тощо), так і на базі провідних закладів освіти та
наукових установ України (стажування, аспірантура, докторантура тощо), а також на базі
промислових підприємств та приватних фірм (стажування).
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
кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного
університету.
На момент проведення акредитаційної експертизи викладачі університету, а саме
18 осіб (2 – це викладачі кафедри фінансів і кредиту), є аспірантами та здобувачами при
діючих аспірантурах ВНЗ України. За 2012-2017р.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).
В університеті започаткована наукова школа за напрямом наукових досліджень
«Інноваційна

стратегія

сталого

розвитку

економіки

і

конкурентоспроможності

підприємств».
Дослідження науковців університету здійснюються відповідно до наукової теми:
«Розробка інноваційної моделі сталого розвитку економіки підприємств і механізми її
функціонування» (ДРН 0111U004445) та комплексної наукової теми університету
«Удосконалення системи підготовки фахівців з економічних спеціальностей».
В університеті підготовлена вся документація та розпочата процедура відкриття
аспірантури.
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:
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менеджменту, соціологічну, інформаційних та комп’ютерних технологій та інші. Про свої
наукові дослідження студенти доповідають на підсумковій загальноуніверситетській
науково-практичній конференції, яка проводиться наприкінці кожного календарного року,
а також на всеукраїнських та міжнародних студентських наукових конференціях.
Студенти наукового товариства стали ініціаторами створення «Клубу економічних
дискусій», на засіданнях якого піднімаються проблеми, пов’язані з прийняттям
управлінських рішень, управлінням організацією, мерчиндайзингу та брендингу власних
фірм.

За

результатами

науково-дослідної

роботи

студентів

щороку

видається

«Студентський науковий вісник». Посилюючи студентську наукову роботу кафедра
фінансів і кредиту у листопаді 2009 р. заснувала наукове товариство «ЛікФінБез» до
складу якого увійшли 14 студентів.
Протягом 2007-2017 рр. опубліковано 1660 студентських праць (з них 343
підготували студенти під керівництвом викладачів кафедри фінансів і кредиту) за
результатами участі у 59 міжнародних, всеукраїнських та загальноуніверситетських
наукових та науково-практичних студентських конференціях.
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 власною ініціативою студенти ПВНЗ «Університет економіки і 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.
Таким чином, науково-дослідна робота кафедри фінансів і кредиту відповідає
акредитаційним вимогам щодо умов підготовки фахівців зі спеціальності 5.03050801
«Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Розділ 9. Міжнародні зв'язки
В

Приватному

вищому

навчальному

закладі

«Університет

економіки

і

підприємництва» введена в дію (розроблена в 1999р. і щорічно доповнюється) «Програма
розвитку міжнародних освітніх і наукових зв'язків та співпраці з іноземними
просвітницькими фондами та навчальними закладами», яка передбачає розвиток творчих
зв'язків із

зарубіжними навчальними закладами, науковими установами, фірмами,
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громадськими організаціями. На початках, програма включала

участь університету у

Проекті «Ініціатива Співпраці: Польща-Америка-Україна» (ІСПАУ, 23 травня 1999 року).
Один із напрямків співпраці вищих закладів освіти України і Польщі при фінансовій
підтримці уряду США полягає у сприянні розвитку малого підприємництва та підготовки
кадрів для малого і середнього бізнесу. Проект був спрямований на зміцнення
громадянського

суспільства,

передовсім

через

співпрацю

між

недержавними

організаціями.
На етапі становлення університету важливою є співпраця з іноземними
інституціями, які допомогли б у придбанні сучасної економічної літератури щодо
здійснення економічних реформ у різних країнах та функціонування ринкової економіки.
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 соціальноекономічних 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.
З метою підвищення рівня викладання соціогуманітарних та фахових дисциплін
для читання лекцій студентам університету запрошуються спеціалісти з відомих
європейських та американських університетів. Свою згоду читати лекції студентам дали:
професор Рао Чарокурі з університету Станіслаус м. Модесто (США); голова дорадчого
комітету Уряду Саскачевану, доктор економічних наук, професор Воробій Петро
(Канада); доктор економічних наук Омелян Кушпета (Голландія) тощо. У 2001 році
укладено угоду про співпрацю з Українським вільним університетом (Федеративна
республіка Німеччина, м. Мюнхен). Результатом такої співпраці стало навчання у цьому
університеті двох співробітників університету за докторським курсом. У 2004 році
укладено порозуміння про співпрацю з Вищою школою бізнесу (Республіка Польща,
м. Домброва Гурніча), яка передбачає спільне проведення наукових конференцій та
досліджень, обмін досвідом в галузі навчально-методичних та навчально-інформаційних
технологій, обмін викладачами з метою стажування тощо.
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Підписаний договір про співробітництво між Університетом Фатіх (Туреччина,
м. Стамбул, 2004р.) та групою ВНЗ Асоціації навчальних закладів України приватної
форми власності (у цю групу ввійшов і ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва»).
Договір передбачає ознайомлення з системою приватної вищої освіти в Туреччині та
вивчення її кращих зразків.
У квітні 2007 р. укладено угоду про співпрацю з Вищою школою економіки,
туризму і суспільних наук в Кельцях. Угодою передбачений обмін викладачами,
науковцями та студентами, навчально-методичними матеріалами, а також спільне
проведення наукових заходів. У червні 2009 р. підписаний договір з Барановицьким
державним університетом (м. Барановичі, Республіка Білорусь).
Підтримується зв’язок з куратором відділу славістики Британської бібліотеки в
Лондоні Ольгою Керзюк, яка традиційно щороку відвідує університет.
Згідно з розробленими

заходами щодо виконання Державної програми

інформування громадськості з питань європейської інтеграції в університеті: створений
студентський «Європейський клуб», проведена вікторина на перевірку знань студентів
про ЄС, спільно зі старшокласниками гімназій міста члени студентського «Європейського
клубу» обговорили питання перспектив вступу України в ЄС на диспуті «Євроінтеграція
України». Починаючи з 2004 н.р. і до т.ч. члени студентського «Європейського клубу»
мають можливість посилити свою мовну підготовку. Адміністрація університету пішла
назустріч студентам шляхом введення курсів іноземних мов, на яких молодь може
покращити свої знання з іноземної мови і (або) вивчити другу (третю) іноземну мову.
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», а у 2008 р.
отримав запрошення для викладання від Гронінгенського університету (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.
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Отож, робота з розвитку міжнародних зв’язків з навчальними закладами та
освітніми організаціями у Приватному вищому навчальному закладі «Університет
економіки і підприємництва» відповідає акредитаційним вимогам щодо умов
підготовки фахівців зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
Розділ 10. Перелік зауважень контролюючих органів
та заходи їх усунення
На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
24.05.2012 р. за

№ 2006л

про проведення акредитаційної експертизи підготовки

молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» у ПВНЗ
«Університет економіки і підприємництва» (для Економічного коледжу), у період з
05.06.2012р. по 07.06.2012р. комісією було здійснено експертне оцінювання, під час якого
комісія

перевірила

рівень

підготовки

студентів,

проаналізувала

професорсько-

викладацький склад циклової комісії з фінансів і кредиту, її науково-методичну роботу,
стан матеріально-технічної бази ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва».
Для вдосконалення навчального процесу 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
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 2012р. по 2017р. було вжито заходів з підвищення якісного складу
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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 2012р. по 2022р., в якому передбачено
рівномірний розподіл по роках. За останніх п’ять років усі викладачі університету
пройшли підвищення кваліфікації, зокрема у Хмельницькому обласному інституті
післядипломної

педагогічної

освіти,

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. В період з 2012р. по 2017р. при вивченні дисциплін навчального плану було
удосконалено організацію роботи, щодо програмного забезпечення. Крім того, для
покращення організації навчального процесу в університеті, працює електронна
бібліотека, яка нараховує близько 25000 електронних навчальних підручників, посібників
та навчально-методичних розробок, де студенти мають змогу працювати з електронними
версіями навчальної та методичної літератури, яка розроблена викладачами університету.
Розділ 11. 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
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навчальному закладі «Університет економіки і підприємництва» є складовою системи
забезпечення якості вищої освіти в Україні.
Система забезпечення університетом якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за його поданням оцінюється
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним
незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її
відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти

в

Приватному

вищому навчальному закладі

«Університет

економіки

і

підприємництва» передбачає здійснення таких заходів:
- визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
- здійснення моніторингу освітніх програм (освітньо-професійна та освітньонаукова) на відповідному рівні вищої освіти, в межах напряму підготовки та 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 вебсторінці 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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Розділ 12. Зауваження, що були зроблені під час попередньої експертизи
аркедитаційної справи
За результатами попередньої експертизи наданих закладом акредитацій них
матеріалів справи Вх. № 537-ас від 13.04.2017 р. чергової акредитації експертній комісії
МОН необхідно було з’ясувати на місці та звернути увагу щодо наступних пунктів:
Зауваження

Результати перевірки

Навчальний заклад не подав
Технологічні вимоги щодо
матеріально – технічного
забезпечення,
згідно
(Постанова КМУ № 1187
від 30.12.2015 р.).
Звернути
увагу
на
забезпечення навчальними
підручниками, посібниками,
довідковою
та
іншою
навчальною літературою за
останні 5 років. згідно
Наказу МОН № 689 від
13.06.2012 п.3.5. табл.. 4.4
стор. 247.
Перевірити
наявність
передплати
на
фахові
періодичні видання станом
на 2017 р. для спеціальності
5.03050801
«Фінанси
і
кредит».
(Надати
з
експертними висновками)

На момент перевірки навчальним закладом підготовлено та
надано комісії Технологічні вимоги щодо матеріально –
технічного забезпечення, згідно (Постанова КМУ № 1187
від 30.12.2015 р.). Достовірність представленої інформації у
таблиці експертною комісією перевірено на місці.

Звернути
увагу
та
перевірити інформацію про
забезпечення програмами і
базами практик. (Постанова
КМУ
№
1187
від
30.12.2015 р.). Перевірити
на місті терміни дії угод для
проходження
практики
студентами
за
звітній
період.

Комісією встановлено, що в період із 2012 р. по 2017 р.
трьома
науково-педагогічними
працівниками
ПВНЗ
«Університет економіки і підприємництва», а саме: д.е.н.,
доцентом Клокарем О.О., к.е.н. Кеменяш І.Г., к.е.н.,
доцентом Туржанським В.А., що становить 6,4% від згальної
кількості науково-педагогічних працівників які працюють на
постійній основі, було видано посібники з грифом МОН або
монографії.
Комісією встановлено, що у відповідності до Абонемента на
передплату періодичних видань на 2017 рік (Номер квитанції
842 виданої ПАТ «Укрпошта») ПВНЗ «Університет
економіки і підприємництва» передплачує 11 фахових
періодичних видань для спеціальності 5.03050801 «Фінанси і
кредит», а саме: «Фінанси України», Журнал «Банківська
справа», Вісник Податкової служби України, «Фінансовий
ринок України», «Світ фінансів», «Освіта України»,
«Економіка України», «Регіональна економіка», «Все про
бухгалтерський облік», «Сучасна освіта», «Бухгалтерський
облік».
Цикловою комісією було надано Програму виробничої
практики для студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і
кредит» 2015 року. Укладачі програми к.е.н., доцент
Кеменяш І.Г., к.е.н., доцент Джерелейко С.Д., ст. викладач
Катаєва С.Б. Програма виробничої практики включає:
загальні положення, зміст практики, типова структура звіту з
практики, навчальні заняття та екскурсії, календарний графік
проходження практики та вимоги щодо його оформлення,
література. Також було надано договори про проходження
виробничої практики студентами Економічного коледжу
ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва» на таких
підприємствах, організаціях та установах: ПАТ «Завод
ТЕМП», АТ «АК АДВІС», ДП «Новатор», Головне
управління Державної казначейської служби України у
Хмельницькій області, Волочиський машинобудівний завод
ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «Красилівський машзавод», МКП
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Перевірити на місці та
з’ясувати наявність пунктів
харчування,
гуртожитку,
спортивної зали, стадіону чи
спортивного
майданчику,
медичного пункту (Постанова
КМУ № 1187 від 30.12.2015
р.).

Звертаємо
увагу,
згідно
таблиці
про
соціальну
інфраструктуру, що подана у
акредитаційній справі табл.
6.10. стор. 291 зазначено 10,4
осіб кількість студентів на
одне посадкове місце у
їдальнях при нормативній
вимозі ДБН В.2.2-3-97 (п. 3.78)
не більше 5 осіб.
Звернути увагу та перевірити
згідно поданого навчального
плану
стор.96-97
не
забезпечені
викладачами
дисципліни:
«Бюджетна
система», «Інформатика та
комп'ютерна техніка».

«Хмельницьктеплокомуненерго», ДП ПАТ «Оболонь
«Красилівське», ТОВ «Старокостянтинівцукор», ПАТ КБ
«ПриватБанк»,
СГ
ТОВ «АГРОС-ВІСТА»,
Головне
управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій
області, КП «Летичівський спецлісгосп», Хмельницька
митниця ДФС, ТОВ «Левада ЛТД», ТОВ «Веснянка»,
ПАТ «Укрелектроапарат», Хмельницька обласна дирекція
ПАТ «Ощадбанк», Хмельницька дирекція ПАТ «Райффайзен
Банк Аваль», Хмельницька дирекція ПАТ «Райффайзен Банк
Аваль», Філія «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в
м. Хмельницький, Головне управління статистики у
Хмельницькій області
При
перевірці
ПВНЗ
«Університет
економіки
і
підприємництва» встановлено, що в навчальному закладі є в
наявності їдальня із числом посадкових місць 70, студенти
університеті проживають у гуртожитку ЖКК «Будівельник»
(термін дії договору на проживання між ЖКК «Будівельник»
та ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва» до
31.08.2019 р.). Також функціонує медичний пункт із всіма
необхідними медичними препаратами. В навчальному
закладі функціонує спортивний майданчик. Спортивний зал
для занять студентів фізичною культурою університет
орендує в Хмельницькому професійному ліцеї електроніки.
У навчальному закладі є в наявності їдальня на 70
посадкових місць. Із розрахунку на загальний контингент
студентів ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва»,
а саме 203 особи (100 студентів денної та 103 студента
заочної форм навчання), кількість студентів на одне посадкове
місце у їдальні становить 2,9 при нормі 5.

В акредитаційній справі в табл. 6.10. стор. 291 показник 10,4
помилково технічно перенісся із графи 1 «Житлова площа,
яка припадає на одного студента у гуртожитку (м2/чол.)»
Комісією
виявлено,
що
викладання
дисципліни
«Інформатика та комп’ютерна техніка» забезпечує к.пед.н.
Потапкіна Л.В. (табл. 5.3. п. 10. стор. 259 акредитаційної
справи). За дипломом вона у 2006 році закінчила
Хмельницький національний університет та здобула
кваліфікацію магістра з економічної кібернетики. Комісією
було перевірено індивідуальний план Потапкіної Л.В.,
навчально-методичний комплекс дисципліни «Інформатика
та комп’ютерна техніка». Усі матеріали комплексу, а саме:
вхідний контроль, навчальна програма, робоча навчальна
програма, методичні вказівки до практичних занять, до
самостійної роботи студентів, екзаменаційні білети,
ректорська контрольна робота розроблено Потапкіною Л.В.
Комісією встановлено відповідність фаху викладача
дисципліні яку вона викладає.
Викладання дисципліни «Бюджетна система» забезпечує
к.е.н., доцент Джерелейко С.Д., закінчила у 1994 році
Хмельницький технологічний інститут
та здобула
кваліфікацію економіста. Вона є доцентом кафедри обліку,
аудиту та фінансів. Експертною комісією перевірено
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індивідуальний план Джерелейко С.Д. та навчальнометодичний комплекс дисципліни «Бюджетна система». Усі
матеріали комплексу, а саме: вхідний контроль, навчальна
програма, робоча навчальна програма, методичні вказівки до
практичних занять, до самостійної роботи студентів,
екзаменаційні білети, ректорська контрольна робота
розроблено Джерелейко С.Д. Комісією встановлено
відповідність фаху викладача дисципліні яку вона викладає.
Розділ 13. Загальні висновки
На

підставі

акредитаційної

експертизи

підготовки

фахівців

спеціальності

5.03050801 «Фінанси і кредит» Економічного коледжу Приватного вищого навчального
закладу «Університет економіки і підприємництва», комісія зробила наступні висновки:
-

підготовка фахівців спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» організована

згідно з вимогами чинного законодавства, на основі нормативної документації, що
визначає зміст освіти та організацію навчального процесу;
-

зміст освіти за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит» відповідає ОКХ та

ОПП, навчальний процес повністю забезпечений робочими навчальними програмами з
усіх дисциплін навчального плану;
-

кадрове забезпечення підготовки фахівців за спеціальністю відповідає

акредитаційним вимогам;
-

порівняльна характеристика підсумків екзаменаційних сесій та виконання

студентами РКР, засвідчує достатній рівень гуманітарної, фундаментальної та професійної
підготовки;
-

навчальний процес за дисциплінами навчального плану молодших спеціалістів

із фінансів і кредиту забезпечений підручниками, навчальними посібниками і
методичними розробками, бібліотечний фонд поповнюються найновішою спеціальною
літературою;
-

рівень матеріально-технічного забезпечення навчального процесу відповідає

вимогам акредитації.
Водночас для вдосконалення навчального процесу комісія рекомендує:
1. Створити умови щодо залучення матеріальної бази підприємств Подільського
регіону, які мають досвід фінансово-економічної діяльності, для організації виробничої
практики.
2. Продовжити поповнення фонду бібліотеки новими сучасними виданнями
наукової та довідкової літератури з фахових дисциплін.
3. Звернути увагу на створення умов щодо придбання та розробки власних
тренінгових комп’ютерних технологій навчання.
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4. Включити до робочих програм перелік компетенцій, які мають бути сформовані
у студентів під час засвоєння дисципліни, зв'язок з іншими дисциплінами, а також перелік
слайдів відповідно по кожній темі з конкретної дисципліни.
5. Облаштувати навчальні приміщення системою автоматичного протипожежного
захисту.
Фактичний рівень наявних умов здійснення освітньої діяльності за спеціальністю
5.03050801 «Фінанси і кредит» відповідає нормативному рівню (табл. 13.1.)
На основі викладеного вище експертна комісія звертається з клопотанням до
Міністерства освіти і науки України акредитувати спеціальність 5.03050801
«Фінанси і кредит» за І-м рівнем акредитації, у межах ліцензованого обсягу 50 осіб
денної форми навчання.
Рак Роман Володимирович – голова комісії, доцент кафедри
фінансів Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, кандидат економічних наук, доцент
Тімошенко Наталія Миколаївна – експерт, голова циклової
комісії

фінансово-економічних

та

облікових

дисциплін
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Желавський Олег Борисович – ректор Приватного вищого
навчального

закладу

«Університет

економіки

і

підприємництва», кандидат педагогічних наук, доцент
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директора
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підприємництва», кандидат економічних наук, доцент.
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ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти у Економічному коледжі
ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва»
зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»
Порівняльна таблиця дотримання
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2015 №1187 «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»
Відхилення
Значення
Фактичне
фактичного
Найменування показника
показника
значення
значення
(нормативу)
(нормативу)*
показника
показника від
нормативного
Технологічні вимоги щодо
матеріально-технічного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Забезпеченість
приміщеннями для проведення
навчальних занять та
контрольних заходів (кв.
метрів на одну особу для
2,4
20,1
+17,7
фактичного контингенту
студентів та заявлено обсягу з
урахуванням навчання за
змінами)
2. Забезпеченість
мультимедійним обладнанням
для одночасного використання
10
15
+5
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
+30
(мінімальний відсоток
потреби)
5. забезпеченість
комп’ютерними робочими
місцями, лабораторіями,
+
+
полігонами,обладнанням,
устаткуванням, необхідними
для виконання навчальних
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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
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки
вітчизняними та закордонними
не менше як
фаховими періодичними
чотири
11
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)
3. Наявність офіційного вебсайту закладу освіти, на якому
розміщена основна інформація
про його діяльність
+
+
(структура, ліцензії та
сертифікати про акредитацію,
освітня/освітньонаукова/видавнича/атестаційна
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(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

+5

Рак Роман Володимирович – голова комісії, доцент кафедри
фінансів Київського національного університету імені Тараса
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Тімошенко Наталія Миколаївна – експерт, голова циклової
комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін
Вінницького торговельно-економічного коледжу Київського
національного торговельно-економічного університету
З висновком експертної комісії ознайомлені:
Желавський Олег Борисович – ректор Приватного вищого
навчального
закладу
«Університет
економіки
і
підприємництва», кандидат педагогічних наук, доцент
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Економічного коледжу ПВНЗ «Університет економіки і
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