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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ  
акредит аційної експертизи  

* підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищ ої освіт и за освітньо-
професійною програмою «Держ авні та м уніципальні фінанси» 

спеціальност і -0 7 2  «Фінанси, банківська справа т а страхування», 
галузі знань - 0 7  «Управління та адміністрування»  

в Одеському національному економічному університ ет і

Згідно з наказом М ін істерства’освіти і науки України від 07.09.2018р. 
№ 1429-л та відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення 
про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про 
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» з 
метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної 
програми «Державні та муніципальні фінанси» зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
в Одеському національному економічному університеті створена експертна 
комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

Голова експертної комісії: Сідельникова Лариса Петрівна, доктор 
економічних наук, професор, завідувач 
кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування Херсонського національного 
технічного університету

Член експертної комісії: Горин Володимир Петрович, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент
кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Тернопільського національного
економічного університету

безпосередньо в навчальному закладі в період з 18.09.2018 по 20.09.2018 р. 
розглянула подану Одеським національним економічним університетом 
акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності освітньої 
діяльності цього навчального закладу державним вимогам щодо підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою «Державні та муніципальні 
фінанси» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Під час проведення акредитаційної експертизи комісія перевірила
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достовірність інформації, поданої органу ліцензування разом з заявою. А також 
фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, 

« інформаційного забезпечення Одеського національного економічного
університету та його відповідності вимогам чинного законодавства.

За результатами перевірки комісія встановила:

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО  
ЕКО НОМ ІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
Одеський національний економічний університет -  один із 

найстаріших вищих навчальних закладів економічного профілю на Півдні 
України. Університет був заснований 1921 року з метою підготовки 
висококваліфікованих фахівців з економіки, проведення досліджень усього 
спектру економічних проблем.

З моменту створення і до сьогодні університет витримав декілька 
перетворень: Одеський інститут народного господарства (1921р.), Одеський 
кредитно-економічний інститут (1931р.), Одеський інститут народного 
господарства (1966 p.). 13 серпня 1993 року Постановою Кабінету Міністрів 
України на базі Одеського інституту народного господарства створено Одеський 
державний економічний університет (ОДЕУ). Відповідно до Указу Президента 
України від 11 листопада 2011 р. №1041/2011, - Одеський національний 
економічний університет.

Із початку XX століття університет робить важливий внесок у розвиток 
освіти і науки на теренах України та за її межами, був і залишається піонером у 
становленні багатьох пріоритетних напрямів сучасної науки й університетської 
освіти, є невід’ємною частиною світової та європейської університетських 
спільнот, підтримуючи постійні стосунки з такими міжнародними організаціями, 
як Fulbraight program, British Counsil, Open Society Institute, ACCELS, AI SEC, 
IREX, DAAD, «Альянс Франсез», Фонд Ромуальдо дель Б'янко (Італія), Бете 
інститут, USID та ін. У 2010 році університет приєднався до навчальних закладів, 
які підписали у Болоньї Велику Хартію Університетів. Зростає кількість 
викладачів та студентів - учасників програм мобільності, випускові кафедри 
залучаються до участі в міжнародних програмах та проектах, поширюється 
викладання дисциплін англійською мовою, випускається науковий збірник 
університету англійською мовою, проводяться на базі університету Європейські 
студії, міжнародні наукові конференції. У 2016 році відкрито інформаційний 
центр Евросоюзу.

Ураховуючи інтереси регіону, університет здійснює підготовку фахівців за 
4 галузями знань, 9 спеціальностями та 18 освітніми програмами професійного 
спрямування бакалаврського рівня,'9 спеціальностями та 19 освітніми програмами 
професійного спрямування магістерського рівня на очній та заочній формах 
навчання.
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Навчально-виховний процес в університеті забезпечують 5 факультетів, 22 
кафедри, в тому числі 17 випускових. В структурі університету функціонують 2 
навчальних центра із заочної та вечірньої підготовки студентів, а також інші 
структурні підрозділи, які забезпечують високу якість підготовки фахівців -  
Центри бізнес - освіти та підвищення кваліфікації, підвищення якості освіти, 
сучасних освітніх технологій, інформаційний центр Євросоюзу, інформаційно- 
обчислювальний центр.

Незважаючи на складне демографічне становище в Україні загалом, на 
сьогодні за всіма напрямами та спеціальностями в університеті (за денною, 
заочною та вечірньою формами навчання) вищу освіту здобувають 3492 студент, 
із них 107 студентів із зарубіжжя.

В аспірантурі за 9 науковими спеціальностями навчається 62 аспіранта, 38 
здобувачів, у докторантурі за 4-мя науковими спеціальностями навчається 8 
докторантів.

Університет користується високим авторитетом серед молоді, про що 
свідчать рейтингові показники ОНЕУ. За результатами вступної кампанії 2017р. 
конкурс на одне бюджетне місце становив 30,59 заяв, середній бал ЗНО на 
бюджет -  175,55 балів, на контракт -  144,78 балів.

Навчальний процес в університеті реалізується кваліфікованим складом 
науково-педагогічних працівників, який налічує 354 викладачів. Серед викладачів 
університету 72,4% мають наукові ступені та вчені звання, в тому числі 10,3% 
докторів наук, професорів. Середній вік викладача університету складає 46 років, 
професора -  59 років, доцента -  50 років.

За результатами рейтингової оцінки Міністерства освіти і науки України, 
інших міжнародних організацій, а також за підсумками діяльності серед 
гуманітарних закладів та ЗВО університет стабільно входить до когорти лідерів.

Ректором Одеського національного економічного університету є Звєряков 
Михайло Іванович - доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, заслужений діяч науки і техніки України. Посідає цю посаду з 2000 року. 
Закінчив у 1975 році Одеський інститут народного господарства. В 1980 р. 
захистив кандидатську дисертацію. Працював в інституті асистентом, викладачем, 
доцентом кафедри. З 1988 по 1992 р. - проректор з міжнародних зв'язків і 
навчальної роботі з іноземними студентами. З 1992 по 1995 р. - докторант 
інституту. З 1994 по 1996р. - наукова праця від фонду А. Гумбольдта в 
університеті м. Кельна, ФРН. У 1996 році захистив докторську дисертацію.
З 1997 р. по листопад 1998 р. працював начальником управління банку «Україна», 
а з листопада 1998 р. - першим заступником директора банку «Україна» по 
Одеській області.

Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та 
громадянство ректора Одеського національного економічного університету, 
додаються.

Однією з випускових кафедр зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» є кафедра фінансів.

Голова комісії Л.П. Сідельникова
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Кафедра фінансів Одеського національного економічного університету 
відраховує свою історію від 1921 року, коли в Одеському кредитно-економічному 
інституті було започатковано роботу кафедри грошового обігу, фінансів та 
кредиту.

Навчальний процес з підготовки студентів за освітньо-професійною 
програмою «Державні та муніципальні фінанси» зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
забезпечують 4 кафедри: фінансів,,фінансового менеджменту та фондового ринку, 
економічної кібернетики та інформаційних технологій, загальної економічної 
теорії.

Висновок: експертна комісія констатує, що:
- звіт про діяльність за освітньо-професійною програмою «Державні та 

муніципальні фінанси» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти представлений 
в повному обсязі та відповідає існуючим вимогам і критеріям, відображає 
стан роботи навчального закладу;

- університет має повний комплект нормативно-правових документів в 
оригіналі, що підтверджують його право на провадження діяльності у сфері 
вищої освіти, що відповідає вимогам щодо акредитації освітньо-професійних 
програм в цілому та освігньо-нрофесійної програми «Державні та 
муніципальні фінанси» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, зокрема.

Для формування якісного складу студентів і підготовки молоді до вступу у 
заклад вищої освіти, в ОНЕУ створено Центр підвищення якості освіти та Центр 
сучасних освітніх технологій. Щорічно розробляються план заходів із 
профорієнтаційної роботи та правила вступної кампанії, які затверджуються на 
засіданні Вченої ради університету. На підставі рішення Вченої ради деканати 
факультетів та випускові кафедри університету розробляють плани 
профорієнтаційної роботи.

Профорієнтаційна робота здійснюється шляхом передач на телебаченні; 
проведенні зустрічей деканів з абітурієнтами в коледжах, технікумах, гімназіях, 
ліцеях, школах та роз’яснення правил прийому до ЗВО, проведенні «Дня 
відкритих дверей».

Викладачами кафедри фінансів та університету проводиться активна 
профорієнтаційна робота. Науково-педагогічні працівники університету 
зустрічаються з майбутніми випускниками шкіл, коледжів, ліцеїв, відвідуючи 
навчальні заклади, ярмарки професій, організовуючи Дні відкритих дверей. 
Регулярно оновлюється сторінка випускової кафедри на сайті університету, 
розроблено презентацію освітньо-професійної програми «Державні та 
муніципальні фінанси», підготовлено рекламний буклет, якій містить найбільш 
важливу для майбутніх магістрів інформацію про дану спеціальність: перелік

2. Ф О РМ УВАН Н Я КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
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конкурсних предметів, спеціальних дисциплін, що викладаються студентам
освітньо -  професійної програми «Державні та муніципальні фінанси»,
характеристику первинних посад, які можуть обіймати випускники.

Форми та методи профорієнтаційної роботи різнопланові, робота проводиться 
на рівні адміністрації університету, приймальної комісії, факультету, кафедри 
фінансів.

Формування контингенту здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 
рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування», що ‘ акредитується, здійснювалось згідно з 
ліцензованим обсягом.

Показники формування та динаміка змін контингенту студентів ОНЕУ зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» (фінансово-
економічний факультет), які вирішили поступати до магістратури, показана у
таблиці 2.1.

Таблиця 2.1
Показники формування контингенту студентів другого (магістерського) 

рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на 
освітньо-нрофесійну програму «Державні та муніципальні фінанси» в

№ п/п Показник
Роки

2016 2017
1 Ліцензований обсяг підготовки (осіб) 560 560
2 Прийнято на навчання, всього (осіб) : 169 172

• очна (денна) форма 87 109
• в т.ч. за держзамовленням: 62 55

• очна (вечірня) форма 9 8
• заочна форма 73 55

• в т.ч. за держзамовленням 26 1
• з якими укладені договори на підготовку 83 109

3 Подано заяв за формами навчання 237 217
• очна (денна) форма 118 128
• очна (вечірня) форма 9 9

.... ............. • заочна форма 110 80
4 Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення

• очна (денна) форма 1,90 2.32
• очна (вечірня) форма -

• заочна форма 4,23 80.0
5 Контингент студентів (осіб) 196 333

• очна (денна) форма 88 197
• в т.ч. за держзамовленням: 63 117

• очна (вечірня) форма 9 14
• заочна форма 99 _ І.22 ]
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• в т.ч. за держзамовленням 26 27

6
Контингент студентів за освітньо - професійною  
програмою "Державні та муніципальні фінанси" 
(осіб)

61 80

• очна (денна) форма 12 23
• в т.ч. за держзамовленням: 7 11

* очна (вечірня) форма 9 6

• заочна форма 40 51
• в т.ч. за держзамовленням 15 16

7 Підготовлено магістрів всього (осіб) - 156
• очна (денна) форма - 85

• в т.ч. за держзамовленням: - 60
• очна (вечірня) форма - 6
• заочна форма - 65

• в т.ч. за держзамовленням - 26
Підготовлено магістрів за освтіньо -  професійною

8 програмою"Державні та муніципальні фінанси" 
(осіб)

- 52

• очна (денна) форма - 10
• в т.ч. за держзамовленням: - 6

• очна (вечірня) форма - 6
• заочна форма - 36

• в т.ч. за держзамовленням - 16

Висновок: на підставі викладеного експертна комісія зазначає, що 
формування контингенту відбувається на основі конкурсного відбору з 
дотриманням нормативних вимог га ліцензованих обсягів прийому. З метою 
збереження контингенту студентів Одеського національного економічною  
університету запроваджуються заходи щодо забезпечення належних умов  
надання освітянських послуг та якості навчання, що відповідає 
акредитаційним вимогам.

3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
В основу організації навчального процесу з підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Державні та муніципальні фінанси»» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
покладено принципи модернізації освіти та об'єктивна необхідність її інтеграції у 
європейський освітній простір. Його основною метою є підготовка фахівців 
високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними 
навичками з обраної спеціальності.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-239 від
28.04.2017 р. проектною групою розроблено освітньо-професійну програму

Голова комісії Л.П. Сідельникова
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«Державні та муніципальні фінанси» підготовки магістрів за спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування». ОПГТ затверджено у встановленому 
порядку Вченою радою Одеського національного економічного університету від 
1 1 липня 2017 року, протокол №  10.

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти 
«Державні та муніципальні фінанси» другого (магістерського) рівня загальним 
обсягом 90 кредитів ЄКТС передбачає оволодіння студентами 11 навчальними 
дисциплінами, проходження міждисциплінарного тренінгу та виробничої 
практики за фахом, а також проведенйя підсумкової атестації у формі публічного 
захисту кваліфікаційної магістерської роботи.

Обов’язкова частина навчального плану має обсяг 43 кредити ЄКТС (47,8%) 
і включає 2 дисципліни циклу загальної підготовки (9 кредитів), 7 дисциплін 
циклу професійної підготовки (34 кредити). На міждисциплінарний тренінг (З 
кредити), виробничу практику (12 кредитів), підготовку магістерської роботи (6 
кредитів) та її захист (3 кредити) припадає 26,7 % від загального обсягу кредитів.

Вибіркова частина навчального плану містить 2 пакети по 23 кредита, що 
становить 25,5 % від загального обсягу кредитів. Один з пакетів є обов’язковим 
для вивчення.

Пояснювальна записка до навчального плану відображає найменування 
дисциплін, програмні результати навчання та компетентності, якими повинен 
оволодіти здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Атестація випускників за освітньо-професійною програмою «Державні та 
муніципальні фінанси» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи магістра та 
завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому 
ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр з фінансів, банківської 
справи та страхування.

Форми і методи контролю знань студентів та критерії оцінювання 
встановлюються чинним «Положенням про порядок оцінювання знань студентів 
ОНЕУ». Положення затверджено Вченою радою ОНЕУ, протокол № 8 від
25.05.2016 р.

Висновок: експертна комісія констатує, що:
- освітньо-професійна програма «Державні та муніципальні фінанси» за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 
07 «Управління та адміністрування», що акредитується, забезпечена 
відповідними документами (освітньо-професійною програмою, розробленою 
проектною групою та затвердженою Вченою радою ОНЕУ, та відповідними 
навчальними планами), які визначають зміст підготовки фахівців;

- зміст підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою  
«Державні та муніципальні фінанси» за спеціальністю 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також

олова комісії Л.П. Сідельникова



оцінювання та контроль знань студентів в ОНЕУ відповідають державним  
вимогам щодо акредитації.

4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Експерти перевірили на місці наявність трудових книжок та достовірність 

записів щодо працевлаштування викладачів, які забезпечують навчальний процес 
за освітньо-професійною програмою «Державні та муніципальні фінанси»» за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування». ' Комісія встановила, що професорсько- 
викладацький склад, який здійснює підготовку фахівців за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти в Одеському національному економічному 
університеті, формується у відповідності з акредитаційними вимогами щодо 
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Випусковою кафедрою, яка забезпечує навчальний процес з підготовки 
фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Державні та муніципальні фінанси»» за спеціальністю 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування», є кафедра фінансів.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями кафедри фінансів, які забезпечують навчальний процес 
підготовки магістрів, що навчаються за освітньо-професійною програмою зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на магістерській 
програмі “Державні та муніципальні фінанси” , становить 100% при нормативі 
50% (відхилення від норми +50%).

Частка науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь 
доктора наук та вчене звання професора відповідної спеціальності за основним 
місцем роботи, які забезпечують проведення лекцій з навчальних дисциплін для 
магістрів за освітньо-професійною програмою зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування», магістерська програма «Державні та 
муніципальні фінанси», складає 37,8% при нормативі 25% (відхилення від 
нормативу +12,8 %).

Всі викладачі кафедри мають базову освіту, яка відповідає змісту 
навчальних дисциплін, що викладаються. Рівень кадрового забезпечення, їх 
професійна активність відповідає вимогам акредитування.

У 2016 р. відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
на кафедрі було створено проектну групу зі спеціальності яка взяла на себе 
відповідальність за якісне впровадження освітньої діяльності за освітньо- 
професійною програмою зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування», магістерська програма “Державні та муніципальні фінанси” . 
Керівником проектної групи, тарантом освітньої програми 072 «Фінанси, 
банківська справа . та страхування», магістерська програма “Державні та 
муніципальні фінанси” призначено завідувача кафедрою, доктора економічних 
наук, доцента Волохову Ірину Семенівну.

Голова комісії Л.П. Сідельникова
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Крім випускової кафедри в підготовці магістрів за магістерською 
програмою “Державні та муніципальні фінанси” беруть участь викладачі 1 
гуманітарної та 1 спеціалізованої кафедр університету: «Загальної економічної 
теорії та економічної політики» та «Економічної кібернетики та інформаційних 
технологій». Безпосередньо зі студентами, які навчаються за спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування», магістерська програма “Державні та 
муніципальні фінанси” працюють 2 викладача цих кафедр, у тому числі: 1 -
доктор наук, професор; 1 кандидат наук, доцент.

Завідувач кафедрою, доктор економічних наук, доцент Волохова Ірина 
Семенівна нагороджена численними Почесними грамотами Одеської 
облдержадміністрації, Одеської обласної ради, Одеського міського голови.

Волохова І.С. у 2000 році закінчила Одеський державний економічний 
університет за спеціальністю «Фінанси та кредит» з присвоєнням кваліфікації 
економіста. Кандидат економічних наук з 2006 року, доктор економічних наук з 
2015 року. Вчене звання доцента присвоєно у 2008 році.

Вона є автором більше 100 публікацій, серед яких 79 наукові роботи 
(З монографії, 10 статей у провідних наукових виданнях Німеччини, Чехії, 
Білорусі, Росії, Канади, Австралії, Індії тощо) та решта - роботи навчально- 
методичного характеру. За роки своєї науково-педагогічної діяльності 
Волохова І.С. підготувала та видала (самостійно або у співавторстві) 5 навчальних 
посібників з грифом Одеського національного економічного університету.

Середньорічне педагогічне навантаження викладачів у 2017- 2018 н. р. 
становить 600 годин.

Загальна кількість дисциплін на одного викладача не більше п ’яти, що 
відповідає вимогам Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої 
освіти.

Усі викладачі, які працюють на кафедрі, за останні 5 років підвищували 
свою кваліфікацію у різних формах:

докторантура та захист докторської дисертації -  1 викладач: д.е.н. 
Волохова І.С.;

аспірантура та захист кандидатської дисертації - 4 викладача: к.е.н. 
Кощорубенко Г.М., к.е.н. Мартинюк І.В., к.е.н. Луценко І.С., к.е.н., Богатиьова

стажування у провідних вищих навчальних закладах і підприємствах, а 
також у провідних установах міста Одеси та України пройшли 12 викладачів: 
д.е.н. Волохова І.C., д.е.н. Баранова В.Г., д.е.н. Якуб Є.C., к.е.н. Волкова О.Г., 
к.е.н. Васютинська Л.А., к.е.н. Дубовик О.Ю., к.е.н. ІІІикіна H.A., к.е.н. 
Богатирева Є.M., к.е.н. Коцюрубенко Г.М., к.е.н. Луценко І.C., к.е.н. 
Хомутенко A.B., к.е.н. Росецька Ю.Б.

Таким чином, педагогічна та наукова кваліфікація викладацького складу 
університету і кафедри фінансів сприяє належній підготовці студентів за освітньо- 
професійною програмою зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та

Є.M.;
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страхування», магістерська програма “Державні та муніципальні фінанси” 
другого (магістерського) ступеня.

♦ Висновок: експертна комісія констатує, що:
- кадровий склад викладачів, які забезпечуюсь підготовку фахівців за 

освітньо-професійною програмою «Державні та муніципальні фінанси» за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим  
(магістерським) рівнем вищої освіти, їх наукова та педагогічна кваліфікація 
відповідають вимогам М ОН України;

- науково-педагогічний склад кафедри фінансів повністю відповідає 
вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми.

5. М АТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В Одеському національному економічному університеті є достатня кількість 
аудиторій, лабораторій, навчальних площ, що в цілому забезпечує існуючий обсяг 
підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Державні та 
муніципальні фінанси» другого (магістерського) рівня. Активно здійснюється 
робота щодо суттєвого покращення матеріально-технічної бази навчального 
процесу. Будівлі навчальних корпусів знаходяться в задовільному стані і 
відповідають санітарно-технічним і протипожежним вимогам.

Площа приміщень для занять на 1-го здобувана вищої освіти денної форми 
навчання становить 5,6 кв. м., при нормативі 2,4 кв. м.

Університет має 7 (сім) власних навчальних корпусів з 140 аудиторіями на 
7 324 посадкових місць. Загальна площа приміщень що використовується у 
навчальному процесі, складає 70 287,6 м 2

До послуг студентів -  3 гуртожитки загальною площею 22 383,4 м2, їдальні 
та буфети загальною площею 519,25 м , 1 медичний пункт та 3 медичних кабінети 
загальною площею 46 м , спортивний зал, спортивні майданчики та тренажерні 
кімнати, бібліотека з читальними залами площею 1 508,8 м 2, спортивно- 
оздоровчий табір площею 2 700,0 м2. Санітарно-технічний стан навчальних 
корпусів та гуртожитків задовільний. Забезпеченість студентів гуртожитком 
становить 100% від потреби.

В університеті щороку проводиться модернізація навчальних аудиторій (480 
посадкових місць), в яких встановлено мультимедійне обладнання. Для 
проведення занять також використовуються мультимедійні проектори, загальна 
кількість яких складає 93 шт.

Студенти, що отримують підготовку за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти з освітньо-професійної програми «Державні та муніципальні 
фінанси», мають змогу - у повному обсязі користуватись 
загальноуніверситетськими ресурсами.

Голова комісії ЯЛІ. Сідєльникова



Для вивчення іноземних мов функціонують лінгафонні кабінети, де 
безпосередньо проходять заняття студентів спеціальності «Фінанси, банківська 
справа та страхування».

Тиражування навчально-методичної літератури та організаційно- 
інструктивних матеріалів відбувається у відділі оперативної поліграфії.

Для збереження теплоенергетичних витрат установлено теплові та газові 
лічильники відповідно до постанови КМУ.

Для освоєння охорони праці проводиться інструктаж працівників відповідно 
до закону «Про охорону праці». Розроблено за участю профспілок інструкції з 
безпеки праці та пожежної безпеки.

Здійснюється постійний контроль за дотриманням працівниками 
технологічних процесів, правил поводження з машинами та механізмами. Частка 
занять, які проводяться з використанням комп’ютерної техніки від загальної 
кількості семінарських (практичних) занять, - 20%. Методичне забезпечення з 
використанням комп’ютерної технології представлено тестами для контролю 
знань. Комп’ютерні класи на 100% забезпечені інтернет-технологіями, а поточні 
аудиторії - мультимедійним обладнанням.

Висновок: експертна комісія встановила, що в університеті постійно 
проводиться робота з удосконалення матеріально-технічного забезпечення 
освітнього процесу, забезпечення його учасників навчальними  
приміщеннями, спортивними майданчиками, меблями, устаткуванням, 
необхідними засобами навчання, а існуюча матеріально-технічна база 
університету відповідає вимогам для підготовки здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо- 
професійною програмою «Державні та муніципальні фінанси» другого 
(магістерського) рівня.

Навчальний процес підготовки магістрів за освітньо-професійною 
програмою «Державні та муніципальні фінанси» зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
у Одеському національному економічному університеті організовано таким 
чином, щоб забезпечити формування професійних компетентностей майбутніх 
фахівців.

Перевірка методичного забезпечення навчального процесу підготовки 
магістрів за освітньо-професійною програмою «Державні та муніципальні 
фінанси» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
свідчить, що усі дисципліни навчалйного плану мають навчально-методичні 
комплекси (ІіМ К) у друкованому та електронному вигляді, до складу яких 
входять:

6. Н АВЧАЛЬНО-М ЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Голова комісії Л.П. Сідельникова



- робочі програми;
- конспекти лекцій;
- плани практичних занять;
- методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів;
-  методичні вказівки та пакети контрольних завдань для поточного та 

підсумкового контролю знань студентів.
У всіх робочих програмах передбачено наявність необхідних розділів: мета і 

завдання дисципліни, тематичний план, зміст програми за темами, плани 
практичних (семінарських) занять,' завдання для самостійної роботи студентів, 
критерії оцінок, рекомендована література.

Навчально-методичний комплекс кожної дисципліни підготовки магістрів 
за освітньо-професійною програмою «Державні та муніципальні фінанси» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», забезпечений 
методичними матеріалами на 100%. Методичне забезпечення викладання 
дисциплін в цілому має відповідні обсяги та тиражі.

Навчальним планом підготовки здобувачів освітньо-професійної програми 
«Державні та муніципальні фінанси» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
передбачено виконання магістерської роботи згідно з вимогами теоретичної та 
практичної підготовки. Кваліфікаційні роботи магістрів виконуються за 
тематикою, що затверджена на кафедрі фінансів, на матеріалах реальних 
організацій та установ. Випусковою кафедрою розроблені відповідні методичні 
вказівки для виконання кваліфікаційних робіт для студентів за освітньо- 
професійною програмою «Державні та муніципальні фінанси» зі спеціальності 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти.

Практична підготовка магістрів здійснюється відповідно до навчального 
плану за програмами практики, розробленими на кафедрі фінансів. Виробнича 
практика проводиться на другому курсі магістерскої програми протягом 8 тижнів. 
Програма практики передбачає виконання практикантами всього спектру робіт, 
передбачених освітньо-професійною програмою «Державні та муніципальні 
фінанси» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». В ній 
вказані завдання практики, подані вимоги та терміни виконання цих завдань. З 
усіма установами, де проходять практику студенти, укладені і юридично 
оформлені відповідні угоди. Всі бази практик відповідають сучасним вимогам і є 
передовими установами галузі: Департамент фінансів Одеської міської ради, 
Південний офіс Держаудитслужби, Головне управління Державної фіскальної 
служби в Одеській області, Комітет Верховної Ради України з питань податкової 
та митної політики та інші.

Організація самостійної , роботи студентів здійснюється відповідно до 
«Положення про організацію самостійної роботи в Одеському національному 
економічному університеті» (затверджено Вченою радою університету, протокол 
№ 3 від 29.11.2011р.). Навчальний час, відведений для самостійної роботи
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студента, визначається навчальним планом і становить для магістрів 2/3 
загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення певної дисципліни. 
Сформовано пакети контрольних завдань для комплексної перевірки знань з 
дисциплін фахової підготовки.

Висновок: експертна комісія констатує, що:
- фахову підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою  

«Державні та муніципальні фінанси» зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» забезпечено на 100% навчально- 
методичними матеріалами у відповідності до вимог М ОН України;

- навчально-методичне забезпечення навчального процесу підготовки 
студентів за освітньо-професійною програмою «Державні та муніципальні 
фінанси» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти відповідає вимогам щодо 
акредитації.

7. ІНФОРМ АЦІЙНЕ ЗАБЕЗП ЕЧЕН Н Я
Основним джерелом інформаційного забезпечення є власна бібліотека 

Одеського національного економічного університету, фонди якої сформовано 
згідно з потребами освітнього процесу та у відповідності з вимогами сучасної 
вищої освіти, що забезпечує систематичне та якісне інформаційно-бібліографічне 
обслуговування студентів та викладачів.

Бібліотека університету є інформаційною основою освітнього і наукового
2процесів, має загальну площу 1508,8 м", у т. ч. для обслуговування читачів 

589,73 м2.
Матеріальна база бібліотеки становить:
обсяг фондів навчальної, наукової літератури -  350 727 примірника;
обсяг електронних видань -  426;
кількість абонементів -  5;
кількість місць для читачів -  335.
Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загальної 

чисельності студентів становить 16,12%, що відповідає нормативному значенню. 
Студенти та викладачі мають можливість доступу до мережі Інтернет як джерела 
інформації. Діє 28 автоматизованих робочих місць, у т. ч. 16 - для співробітників і 
12 - для читачів. Телекомунікаційна мережа бібліотеки підключена до локальної 
мережі університету та Інтернету. Впроваджено автоматизоване приймання та 
видачу літератури.

З метою підвищення ефективності доступу до інформації в бібліотеці 
університету працює електронний каталог. У базі даних електронного каталогу 
окремо ведуться бази даних періодики, дисертацій, авторефератів, тощо.

Для організації навчального процесу з підготовки магістрів за освітньо- 
професійною програмою «Державні та муніципальні фінанси» зі спеціальності 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» у бібліотеці наявна спеціальна 
література, підручники, навчальні посібники. В медіатеці університету в 
електронному вигляді знаходяться підручники та навчальні посібники, які
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рекомендуються для вивчення дисциплін навчального плану. Забезпеченість ними 
студентів складає 100%, що відповідає технологічним вимогам щодо 
інформаційного забезпечення освітньої діяльності.

Кафедра формує свій фонд інформаційного забезпечення навчальних 
дисциплін. Зокрема, у лабораторії кафедри є в наявності навчальні посібники, 
опорні конспекти за усіма навчальними дисциплінами, у тому числі на 
електронних носіях. Забезпеченість навчальною літературою відповідає 
встановленим вимогам.

Список фахових періодичних видань, які є в бібліотеці ОНЕУ та читальних 
залах, відповідає потребам навчання магістрів за освітньо-професійною 
програмою «Державні та муніципальні фінанси» зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування»

Висновок: експертна комісія констатує, що:
- фахову підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою  

«Державні та муніципальні фінанси» зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування»забезпечено на 100% підручниками та 
навчальними посібниками у відповідності до вимог М ОН України;

- інформаційне забезпечення навчального процесу відповідає вимогам  
щодо акредитації підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою  
«Державні та муніципальні фінанси» зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа га страхування»

В Одеському національному економічному університеті розроблено і діє 
“Положення про порядок оцінювання знань студентів ОН ЕУ” (протокол № 8 від
25.05.2016 р).

Результати контролю знань за підсумками екзаменаційних сесій магістрів за 
освітньо-професійною програмою «Державні та муніципальні фінанси» 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» свідчать, що 
здобувачам вищої освіти надається достатній рівень теоретичних знань і 
практичних навичок з дисциплін робочого навчального плану.

В процесі самоаналізу діяльності кафедри фінансів проаналізовані 
результати останньої перед акредитацією екзаменаційної сесії магістрів за 
освітньо-професійною програмою «Державні та муніципальні фінанси» 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Абсолютна 
успішність студентів за дисциплінами циклу професіональної підготовки 
становила 100 %, якість навчання -  85,19 %, середній бал -  4,40.

Показники успішності здобувачів вищої освіти за результатами сесій 
відповідають акредитаційним вимогам.

З метою перевірки якості підготовки здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти -за освітньо-професійною програмою «Державні та 
муніципальні фінанси», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» викладачами відповідних кафедр було розроблено завдання

8. ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ
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комплексних контрольних робіт з дисциплін циклу загальної та професійної 
підготовки, які складалися з теоретичної частини (закритих тестів) та практичної 
частини (розрахункових завдань).

Згідно наказу ректора Одеського національного економічного університету 
«Про підготовку та проведення акредитації освітніх програм за спеціальностями 
другого (магістерського) рівня» від 09.02.2018 р. № 22, в період з 02.05.201 8 р. по
19,05.2018 р. було проведено оцінювання залишкових знань студентів 1-го курсу 
ОГІГІ «Державні та муніципальні фінанси» спеціальності «Фінанси, банківська 
справа та страхування».

Комплексні контрольні роботи були проведені з окремих дисциплін циклу 
професійної підготовки, а саме: «Фінансова політика у сфері
зовнішньоекономічної діяльності», «Кошторисне фінансування бюджетних 
установ», «Адміністрування податків».

Аналіз результатів проведення комплексних контрольних робіт показав, що 
абсолютна успішність студентів магістерського рівня по результатам 
комплексних контрольних робіт за дисциплінами циклу професійної підготовки 
складає 100 %, якість навчання -  84,25 %, середній бал -  4,23. Це засвідчує про 
достатньо високий рівень фундаментальної та професійної підготовки студентів 
ОПГІ «Державні та муніципальні фінанси» спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування», що відповідає встановленим нормативам та 
вимогам акредитаційної експертизи.

В ході акредитаційної експертизи в університеті були проведені заміри 
залишкових знань студентів з навчальних дисциплін професійної підготовки 
(Наказ ОНЕУ №85 від 12. 09. 2018 р.) у період з 18.09.2018 р. по 20.09.201 8 р.

За участю експертів були проведені заміри залишкових знань студентів з 
навчальних дисциплін професійної підготовки: «Фінансова політика у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності», «Кошторисне фінансування бюджетних 
установ», «Адміністрування податків» (додаток А). Отримані під час перевірки 
результати якості підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти наступні:

з дисциплін професійної підготовки результати такі: абсолютна успішність 
склала 100 %, якість успішності -  84,25 %.

Розбіжність між результатами перевірки знань студентів при акредитаційній 
експертизі і встановленими нормативами знаходяться в допустимих межах, що 
дає підставу зробити висновок про відповідність якості підготовки фахівців 
акредитаційним вимогам.

Показники залишкових знань студентів наведені у Додатках А,Б.
Під час акредитаційної експертизи було перевірено 6 кваліфікаційних робіт 

магістрів. Перевірені роботи виконані на актуальні теми. Результати експертної 
оцінки кваліфікаційних робот магістрів представлені в таблиці 8.1.

Голова комісії Л.П, С ідельникова
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Таблиця 8.1
Підсумки оцінювання експертами якості кваліфікаційних робот магістрів 
за освії ньо-нрофесійною програмою «Державні га муніципальні фінанси»

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

№
п/п

Курс
Шифр

академічної
групи

Прізвище, ініціали 
студента

Оцінка
на захисті 

кваліфікаційної 
роботи

за експертною 
перевіркою

1 6 61 Колєснік А.Б. Задовільно (3) Задовільно (3)
2 6 61 Кричка Д.В. Добре (4) Добре (4)
3 6 61 Кассир Л.В. Добре (4) Добре (4)
4 6 61 Шевченко Т.С. Відмінно (5) Відмінно (5)
5 6 61 Немченко Т.В. Відмінно (5) Відмінно (5)

Відхилення немає

Розбіжності в результатах перевірки і оцінки кваліфікаційних робот 
магістрів не виявлено.

Контроль за навчально-виховним процесом здійснює професорсько-
викладацький склад кафедри. Два рази на навчальний рік на засіданнях кафедри 
розглядається виконання індивідуальних планів роботи викладачів. Зміст 
екзаменаційних білетів та їх відповідність робочим програмам кожного курсу 
розглядається та затверджується на засіданні кафедри. Повнота виконання 
навчальних програм зі спеціальності «Державні та муніципальні фінанси» 
контролюється навчальним відділом університету наприкінці навчального року.

Рівень проведення занять викладачами кафедри є достатньо високим. 
Регулярно проводяться взаємовідвідування занять викладачами, робляться
висновки, які заносяться у журнал взаємовідвідувань та обговорюються на 
засіданнях методичного семінару.

Висновок: Показники екзаменаційних сесій, що передували
акредитації, порівняльні результати виконання здобувачами вищої освіти 
комплексних контрольних робіт з дисциплін та результати Державної 
атестації випускників дозволяють зробити висновок, що рівень здобувачів  
вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» за освітньо-професійною програмою «Державні та
муніципальні фінанси» другого (магістерського) рівня відповідає вимогам 
провадження, освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем. 
Експертна комісія дійшла висновку, що якість підготовки здобувачів вищої 
освіти на кафедрі фінансів відповідає державним вимогам щодо акредитації 
здобувачів вищої за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» за освітньо-професійною програмою «Державні та
муніципальні фінанси» другого (магістерського) рівня у вищих навчальних 
закладах.
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9. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА М ІЖ Н АРО ДНІ ЗВ'ЯЗКИ
Науково-дослідна робота кафедри фінансів спрямована на подальше 

« поглиблення наукових досліджень та виконується у рамках
загальноуніверситетського тематичного напрямку «Регіональні проблеми 
розвитку реального сектору економіки».

За період 2013-2018 pp. на кафедрі проводились дослідження за такими 
темами:
1. «Трансформаційні процеси у  подат ковій сист емі України» (ДР №
01 12U007707, 2013-2017 pp., фінансування із держбюджету). За результатами 
наукової роботи з даної теми науково-викладацьким складом кафедри 
опубліковано колективну монографію у 2018 році.
2. «Сучасний стан, проблеми та перспект иви розвит ку ф інансової 
системи України» (ДР №  0116TJ000217, 2016-2020 pp., фінансування із 
держбюджету). Основні результати науково-дослідної роботи професорсько- 
викладацького складу кафедри представлені в навчальних посібниках, 
монографіях, збірниках наукових праць, навчально-методичних виданнях, 
статтях, доповідях та інших публікаціях.

У звітному періоді колективом кафедри фінансів опубліковано 5 
монографій та 4 ст ат т і у  колект ивних монографіях, виданих вищими 
навчальними закладами України та зарубіжжя:
1. Трансформаційні процеси у податковій системі України: монографія / 
Волохова 1.С., Луніна І.О., Слатвінська М.О., Хомутенко A.B., та інші / за ред. д- 
ра екон.наук І.С.Волохової. -  Одеса: Атлант, 2018. - 383 с.
2. Ресурсная политика домохозяйства: стратегия и тактика. Опыт Украины: 
монография / Коцюрубенко Г. М., Шикіна H. A./ Mauritius: LAP LAMBERT 
Academic publishing, 2017.
3. Налоговая реформа в Украине и республике Беларусь: аналитические 
исследования: монография / Дубовик O.E., Баранова В.Г., Слатвинская М.А., 
Богатырева Е.Н. и др. / под ред. В. Г. Барановой, О. Е. Дубовик, Е. Ф. Киреевой. -  
Харьков: Издательство «Диса плюс» , 2016. -  с. 214-224.
4. Фінансові потоки місцевих бюджетів України: теорія та практика управління: 
монографія / Зінченко М. А. - Одеса: ТОВ «Кримполіграфпапір», 2016. -  258 с.
5. Сучасні детермінанти фіскальної політики: локальний та міжнародний вимір / 
Слатвінська М. О. /Під редакцією Крисоватого А. І. - Видавництво Польщі,2016 р.
6. Теоретические основы налогового реформирования / Налоговая реформа в 
Украине и Республике Беларусь: аналитические исследования (Глава 1. 
ЗАоретические основы налогового реформирования)// Дубовик О.Ю. - Харьков, 
Изд-во «Диса плюс», 2016. -  С. 8-41.
7. Влияние реформ на финансовое состояние домохозяйств / Налоговая реформа 
в Украине и республике Беларусь: аналитические исследования: монография // 
Коцюрубенко Г. М./. под ред. В. L. Барановой, О. Е. Дубовик, Е. Ф. Киреевой. -  
Харьков: Издательство «Диса плюс» , 2016! -  с. 214-224
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8. Modern determinants o f  fiscal policy: local and international dimension / 
Слатвінська M.O. / Wroclaw: 2016. -  282 pages. 21 8-225 c.
9. Налоговая реформа в Украине и республике Беларусь: аналитические 
исследования: монография // Васютинская JI.A./ под ред. В. Г. Барановой, О. Е. 
Дубовик, Е. Ф. Киреевой. -  Одесса: Атлант, 2016. -  С. 190-201.

Щороку викладачі кафедри фінансів беруть участь у Міжнародній науково- 
методичній конференції ОНЕУ та Міжнародній науково-практичній конференції 
ОНЕУ, проводять круглий стіл, який присвячений проблемам розвитку місцевих 
фінансів в Україні, беруть участь у круглих столах, пов’язаних з тематикою 
досліджень кафедри, за результатами яких публікуються тези та наукові праці не 
тільки викладачів, а і студентів.

Колектив кафедри фінансів має публікації у наукових виданнях України та 
зарубіжжя, які індексуються у таких наукометричних базах, як: SciVerse Scopus, 
Web o f  Science, CPCI-SSH, Index Copernicus, Science index (РИБІІД) тощо. Наукові 
здобутки кафедри фінансів знайшли відображення в збірниках матеріалів 
науково-практичних конференцій різних рівнів, організованих вищими 
навчальними закладами та науковими установами України. Також професорсько- 
викладацький склад кафедри фінансів бере активну участь у співробітництві із 
зарубіжними науковими установами. За 2016-2017 p.p. колективом кафедри 
видані статті та тези, опубліковані у таких країнах як Австрія, Італія, Чехія, 
Литва, Латвія, Грузія, Болгарія, Польща, Португалія, Південна Корея, Індія та ін.

Впродовж 2016-2017 років здійснювалась робота з оновлення навчально- 
методичного забезпечення дисциплін, що викладаються. Так, колективом кафедри 
видано 4 навчальні посібники:
1. Фінанси: навчальний посібник: експрес-курс/[Волохова І.C., Шикіна H.A., 

Волкова О.Г. та інші] за заг. ред. Волохової І.С. Харків: Видавництво 
«ПромАрт», 2017. -  262с.

2. Хомутенко В.П., Луценко І.С., Хомутенко A.B. Державний аудит публічних 
фінансів/ A.B. Хомутенко, В.П. Хомутенко, І.С. Луценко //за заг. ред. проф. 
В.П. Хомутенко. - Одеса: «Кримполіграфпагіір», 2016 - 412 с.

3. Дубовик О.Ю. Податковий менеджмент у схемах і таблицях/ О.ІО. 
Дубовик// Одеса: Атлант, 2017. -  248 с.

4. Васютинська Л.А. Міжнародні фінанси/ Л.А. Васютинська.- Одеса: ФОГІ 
Бондаренко М.О., 2017. С. -310 с.

Важливим напрямом наукової і педагогічної діяльності кафедри є робота з 
аспірантам. Протягом звітного періоду захищено 1 дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук: Богатирьова С.М. Податкові 
реформи в Україні: результативність та стратегічні орієнтири; науковий керівник 
-  проф. Хомутенко В.П. (захист у 2016 році). На завершальному етапі знаходиться 
дисертаційна робота викладача Т і .  Великсар.

Студенти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Державні та 
муніципальні фінанси» спеціальності 072 « Фінанси, банківська справа та 
страхування», беруть активну участь у щорічних конференціях, що
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організовуються кафедрою фінансів спільно з іншими кафедрами фінансово- 
економічного факультету ОНЕУ.

Колективом кафедри фінансів практикуються нові форми організації 
наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в ринкових умовах: круглі 
столи, семінари, різноманітні заходи щодо формування навколо кафедри 
співпрацюючого підприємницького середовища.

У звітному періоді кафедрою були проведені такі наукові заходи:
-  Студентська науково-практична конференція «Перспективи розвитку 

фінансової системи України» (секція «Перспективи розвитку податкової 
системи України» 30.11.2016 р.)

-  Студентська науково-практична конференція «Стабілізація фінансово- 
економічної системи України» (секція «Перспективи розвитку податкової 
системи України» 05.04.2017 р.)

-  Науковий семінар «Особливості функціонування фінансів домогосподарств» 
(доповідач -  к.е.н., ст. викл. Коцюрубенко Г.М.).

-  Науковий семінар «Проблеми державної безпеки України» (доповідач -  проф. 
Хомутенко В.П.).

-  Науковий семінар «Екоподаткова реформа в Україні» (доповідач - к.е.н., ст. 
викл. Мартишок LB.).

-  Науковий семінар «Податкова реформа: завдання та результати» (доповідач 
ст. викл. Богатирьова Є.М).

-  Науковий семінар «Трансформація міжбюджетних відносин у сучасних 
умовах» (доповідач -  доц. Васютинська Л.А.).

-  Науковий семінар «Бюджетний процес в Україні» (доповідач -  доц. Шикіна
H.Ä.).

-  Науковий семінар «Державний аудит в Україні: сучасна проблематика»
(доповідач -  доц. Хомутенко A.B.).

-  Науковий семінар «Проблеми та перспективи казначейського менеджменту в 
Україні» (доповідач -  доц.. Курганська Е.І.).

-  Науковий семінар «Боргова стійкість держави» (доповідач -  доц. Волкова
О.Г.).

-  Науковий семінар «Концептуальні підходи до регулювання економіки у
контексті фіскальної політики» (доповідач -  доц. Слатвінська М.О.)

-  Науковий семінар «Сучасні концепції податкового регулювання в Україні» 
(доповідач -  ст. викл. Богатирьова Є.М).

-  Науковий семінар «Фінанси домогосподарств та їх роль у формуванні
фінансової безпеки країни» (доповідач -  к.е.н., ст. викл. Коцюрубенко Г.М.).

-  Науковий семінар «Інфляційна політика України: основні тенденції та ризики» 
(доповідач -  доц. Ш икіна H.A.). ,

~ Круглий стіл на тему: «Розвиток місцевих фінансів в Україні», який відбувся 
30 березня 2016р.» (організатор -  ст. викл. К и р’язова Т.О.).

-  Круглий стіл на тему: «Розвиток місцевих фінансів в умовах
децентралізаційних змін», який відбувся ЗО березня 2017р.» (організатор
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ст.викл. К ир’язова Т.О.).
Кафедрою фінансів продовжується робота з пошуку замовників на 

виконання госпдоговірних робіт. Перспективними напрямками досліджень, які 
можуть виконуватись кафедрою на замовлення підприємств та установ Одеської 
області, є такі:
-  Оптимізація фінансових ресурсів державного підприємництва 

«Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці».
-  Механізм оподаткування виробників сільськогосподарскої продукції.

За результатами дослідження по бюджетній тематиці кафедри планується 
видання статей у фахових виданнях України та зарубіжжя, тез доповідей на 
міжнародних та Всеукраїнських конференціях. Передбачається участь студентів 
освітньо-професійної програми «Державні та муніципальні фінанси» 
спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» у наукових 
дослідженнях за комплексною темою кафедри, в олімпіадах за фахом та в 
науково-практичних конференціях різних рівнів.

В цілому науково-дослідна робота кафедри фінансів сприяє розвитку 
фінансової системи, удосконаленню національної освітньої діяльності у сфері 
фінансів і відповідає рівню акредитаційних вимог.

Діяльність кафедри в сфері міжнародного співробітництва полягає у 
підтримці та ініціюванні міжнародної діяльності, спрямованої на залучення 
міжнародного досвіду з метою підвищення кваліфікації і розвитку потенціалу 
професорсько-викладацького складу та підвищення якості підготовки студентів 
на шляху інтеграції ОНЕУ в Європейський та світовий освітній і науковий 
простір.

Міжнародна діяльність кафедри характеризується за такими напрямами: 
навчання іноземних громадян, співробітництво з іноземними партнерами, участь 
викладачів кафедри у міжнародних освітніх і наукових програмах і проектах. 
Одеський національний економічний університет здійснює підготовку іноземних 
студентів. Це громадяни таких країн як Молдова, Китай, В ’єтнам та ін. Щороку 
кількість абітурієнтів-іноземців зростає, розширюється також перелік країн, 
громадяни яких навчаються в університеті, що свідчіть про високу якість 
підготовки фахівців в університеті.

Розвиток міжнародних зв'язків кафедри характеризується також 
встановленням та зміцненням перспективних контактів із зарубіжними 
навчальними закладами. Відповідно до підписаних договорів викладачі кафедри 
беруть активну участь у розробці та реалізації спільних міжнародних проектів і 
програм. Так, кафедрою було укладено 1 договір про співпрацю із закордонними 
організаціями -  Рабочая программа сотрудничества кафедры финансов УО 
«Белорусский государственный экономический университет» и кафедры 
финансов Одесского национального’экономического университета.

Викладачі кафедри фінансів також перебувають у ділових зарубіжних 
відрядженнях. У період 2013-2016 н.р. було здійснено 4 закордонних 
відрядження: к.е.н., доц. Слатвінська М.О. - м. Свіштов, Республіка Болгарія;

Голова комісії Jl.ll. Сідельникова



проф. Хомутенко В.ГІ. - м. Каліфея (Халкідіки-Касандра) Греція; к.е.н., доц. 
Хомутенко A.B., проф. Хомутенко В.П. - м. Калелья, Іспанія. Підготовлено дві 
доповіді. Також у 2014 році проф. Хомутенко В.П. виступила з доповіддю 
«Гармонізація податкової політики в сфері зовнішньо-економічної діяльності» на 
науковій конференції у м. Анталія (Турція).

Кількість дисциплін, що викладалася англійською мовою у 2013-2014 н.р. - 
1 (Фінанси). Також було розроблено спецкурс для магістрантів-іноземців з 
урахуванням економічних особливостей національних країн - спецкурс 
«Міжнародні фінанси».

За аналізований період викладачами кафедри було розроблено навчальні 
посібники (методичні вказівки, конспекти лекцій) для іноземних студентів 
(російською мовою) -  16 одиниць, а також було розроблено 2 спецкурси для 
магістрантів-іноземців з урахуванням економічних особливостей національних 
країн. У 2016 році викладачами кафедри фінансів ОНЕУ спільно з викладачами 
кафедри финансів УО «Белорусский государственный экономический 
университет» було видано монографію - Налоговая реформа в Украине и 
Республике Беларусь: аналитические исследования : монография / под ред. В. Г. 
Барановой, О. Е. Дубовик, Е. Ф. Киреевой. Харьков, Изд-во «Диса плюс», 2016.

Викладачі кафедри фінансів приймають активну участь у налагодженні 
міжнародних зв’язків, у тому числі проходять стажування у зарубіжних країнах. 
Так, у 2017 році к.е.н., проф. кафедри фінансів Дубовик О. Ю., к.е.н., доцент 
Слатвінська М.О., к.е.н., доцент Курганська Е.І. проходили стажування
закордоном з 29.04.2017 р. по 08.05.2017 р. в м. Познань (Польща) та м. 
Магдебург (Німеччина).

Висновок: експертна комісія констатує, іцо зміст науково-дослідної 
роботи, міжнародної діяльності кафедри фінансів, ї ї  організація та 
результати свідчать про наявність наукової бази для якісної підготовки 
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа 
га страхування” за освітньо-професійною програмою «Державні та 
муніципальні фінанси».

За результатами проведеної експертизи Одеського національного 
економічного університету відповідно до вимог щодо акредитації освітньої 
діяльності, пов'язаної з підготовкою магістрів за освітньо-професійною 
програмою «Державні та муніципальні фінанси» зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» експертна комісія відзначає:

1. Освітньо-професійна програма, навчальні плани для здобувачів освіти 
другого (магістерського) рівня вищої освіти, відповідають встановленим вимогам 
до освітніх програм і забезпечують Державну гарантію якості освіти.

2. Кадровий склад випускової кафедри та кафедр, що забезпечують 
підготовку магістрів ОПП «Державні та муніципальні фінанси» зі спеціальності 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» відповідає вимогам до

10. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
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акредитації освітньо-професійних програм. Випускову кафедру очолює доктор 
економічних наук, доцент.

3. Заклад освіти -  Одеський національний економічний університет за 
встановленими критеріями стосовно матеріально-технічного, навчально- 
методичного та інформаційного забезпечення спроможний здійснювати 
підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Державні та 
муніципальні фінанси» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування».

4. Експертна комісія вважаб доцільним звернути увагу керівництва 
Одеського національного економічного університету на наступні рекомендації:

Активізувати профорієнтаційну роботу щодо набору студентів.
Впровадити у навчальний процес результати наукових досліджень 

викладачів для актуалізації змісту лекційних занять.
Активізувати діяльність кафедри щодо підписання договорів про 

співробітництво з іноземними закладами вищої освіти.
Збільшити кількість публікацій викладачів у виданнях, що індексуються у 

наукометричних базах, зокрема, SciVerse Scopus, Web o f  Science.
Продовжити роботу з розробки навчальних посібників з авторських курсів 

освітньо-професійної програми «Державні та муніципальні фінанси».
5. На підставі вищевикладених фактів та порівняння фактичних показників 

діяльності Одеського національного економічного університету і вимог до 
акредитації, що викладені у зведених таблицях 1,2, експертна комісія зробила 
висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Державні 
та муніципальні фінанси» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Голова експертної комісії:
доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування Херсонського 
національного технічного університету 
Член експертної комісії: 
кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія 
Тернопільського національного 
економічного університетп,

З матеріалами озна
Ректор Одеського н 
економічного уніве

Голова комісії

Л.П. Сідельникова

В.П. Горин

М.І. Звєряков

« » вересня 2018 р.
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ЗВЕДЕНІ ВІДОМ ОСТІ  
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

Таблиця 1
Порівняльна таблиця дотримання кадрових, технологічних, матеріально- 

технічних, навчально-методичних та інформаційних вимог щодо 
забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

в Одеському національному економічному університеті 
за освітньо-професійною програмою «Державні та муніципальні ф ін а н с и »  

зі спеціальності 072 «Фінансй, банківська справа та страхування»

Найменування показника (нормативу)

Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
1. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності

З ап оч атк ув ан н я  провадж ення осв ітн ь о ї д ія л ьн ості
1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти

+ + немає

2. Наявність у складі підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти, тимчасової 
робочої групи (проектної групи) з науково- 
педагогічних працівників, на яку 
покладено відповідальність за підготовку 
здобувачів вищої освіти за певною 
спеціальністю

три особи, що 
мають науковий 
ступінь та вчене 

звання, з них 
один доктор 

наук або 
професор

три особи, що 
мають 

науковий 
ступінь та 

вчене звання, 
3 них один 

доктор наук

-

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

+ + немає

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)

+ + немає

П ровадж ен н я  осв ітн ь о ї д ія л ь н ост і
4. Проведення лекцій з навчальних 

дисциплін НПП (науковими) 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 50,0 100,0 +50.0

Голова комісії Л.ГІ. Сідельникова
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початкового рівня з урахуванням стажу 
педагогічної роботи)

2) які мають науковий ступінь доктора 
наук або вчене звання професора 25,0 37.8 + 12.8

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 за фахом 15,0 58,0 +43.0

2) практичної роботи за фахом - - -

6. Проведення лекцій, практичних, 
семінарських та лабораторних занять, 
здійснення наукового керівництва 
курсовими, дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними 
дослідженнями науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, рівень 
наукової та професійної активності 
кожного з яких засвідчується виконанням 
за останні п’ять років не менше трьох 
умов, зазначених у пункті 5 приміток

підпункти 
1-16 

пункту 5 
приміток 

Ліцензійних 
умов 

провадження 
освітньої 

діяльності 
закладів 

освіти

Рівень 
наукової та 
професійної 
активності 

кожного 
працівника 

засвідчується 
виконанням 
за останні 5 
років трьох і 
більш е умов

немає

!

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

+ + немає

2) з науковим ступенем та вченим 
званням

3) з науковим ступенем або вченим 
званням

8. Наявність трудових договорів 
(контрактів) з усіма науково- 
педагогічними . працівниками та/або 
наказів про прийняття їх на роботу

+ + немає

2 Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення
Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Забезпеченість приміщеннями для 
проведення навчальних занять та 
контрольних заходів (кв. метрів на одну 
особу для фактичного контингенту

2,4 4,5 +2,1

Голова комісії лЦ Л.П. Сідельникова
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студентів та заявленого обсягу з 
урахуванням навчання за змінами)

1 2 3 4
2. Забезпеченість мультимедійним 

обладнанням для одночасного 
використання в навчальних аудиторіях 
(мінімальний відсоток кількості аудиторій)

ЗО 48,6 + 18,6

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:

3.1. бібліотеки, у тому числі 
читального залу

+ + немає

3.2. пунктів харчування + + немає
3.3. актового чи концертного залу + + немає
3.4. спортивного залу + + немає
3.5. стадіону та/або спортивних 

майданчиків
+ + немає

3.6. медичного пункту + + немає
4. Забезпеченість здобувачів вищої 

освіти гуртожитком (мінімальний відсоток 
потреби)

70 100 +30

Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість ком п’ютерними 

робочими місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткованням, необхідними для 
виконання навчальних планів

+ + немає

3. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення
Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Наявність опису освітньої 
програми

+ 4- немає

2. Наявність навчального плану та 
поясню вальної записки до нього

+ + немає

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність робочої програми з 

кожної навчальної дисципліни
навчального плану

+ + немає

4. Наявність комплексу навчально- 
методичного забезпечення з кожної 
навчальної дисципліни навчального 
плану

+ + немає

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм практик

+ + немає

6. Забезпеченість студентів 
навчальними матеріалами з кожної 
навчальної дисципліни навчального

+ + немає

Голова комісії Л.П. Сідельникова
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плану
7. Наявність методичних матеріалів 

для проведення атестації здобувачів
+ + немає

1 2 _ 3_____ _І _____ 4____
4. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки 

вітчизняними та закордонними фаховими 
періодичними виданнями відповідного або 
спорідненого профілю, в тому числі в 
електронному вигляді

не менш як 
п’ять 

найменувань 76 +71

2. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань англійською 
мовою відповідного або спорідненого 
профілю (допускається спільне 
користування базами кількома закладами 
освіти)

+ + немає

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність офіційного веб-сайту 

закладу освіти, на якому розміщена 
основна інформація про його діяльність 
(структура, ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) 
діяльність, навчальні та наукові структурні 
підрозділи та їх склад, перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, контактна 
інформація)

+ + немає

4. Наявність електронного ресурсу 
закладу освіти, який містить навчально- 
методичні матеріали з навчальних 
дисциплін навчального плану, в тому числі 
в системі дистанційного навчання 
(мінімальний відсоток навчальних 
дисциплін)

60 100 +40

Голова експертної комісії: 

Член експертної комісії:

Л.П. Сідельникова

В.П. Горин

Голова комісії Л.П. Сідельникова



27

Таблиця 2
Відомості про дотримання Державних вимог до акредитації з підготовки 

магістрів за ОПП «Державні та муніципальні фінанси» зі спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» в Одеському національному

економічному університеті

Н азва п оказника (н ор м ати ву)

Н орм ати вн е  
значення  

'* показника  
(н орм ати ву)

Ф ак ти чн е
зн ач ення

п оказника

В ідхилення  
ф актичного  

значення  
показника від 
н орм ативного

1 2 3 4
1. Умови забезпечення державної 
гарантії якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних дис
циплін, години, форми контролю, %

100 100 немає

1.2. Підвищення кваліфікації виклада
чів постійного складу за останні 5 
років, %

100 100 немає

1.3. Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що обслу
говують спеціальність і працюють у 
навчальному закладі за основним міс
цем роботи, які займаються вдоскона
ленням навчально-методичного забез
печення, науковими дослідженнями, 
підготовкою підручників та навчаль
них посібників, %

100 100 немає

2. Результати освітньої діяльності (рі
вень підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з циклу 
загальної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні
завдання, % 90 100 + 10

2.1.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 88,89 +38,89

2.2. Рівень знань студентів з 
природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні
завдання, % 90 Цикл не 

передбачений 
навчальним 

планом

Цикл не 
передбачений 
навчальним 

планом
2.2.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), %

50

2.3. Рівень знань студентів із 
професійної (фахової) підготовки:

Голова комісії Л.П. Сідельникова
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2.3.1. Успішно виконані контрольні
завдання, % 90 100,0 + 10,0

1 2 3 4
2.3.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 84,25 +34.25

3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального +
закладу наукових підрозділів + немає

3.2. Участь студентів у науковій роботі 
(наукова робота на кафедрах та в
лабораторіях, участь в наукових 
конференціях, конкурсах, виставках, 
профільних олімпіадах тощо)

+ + немає

Голова експертної комісії:
доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування 
Херсонського національного
технічного університету Л.П. Сідельникова

Член експертної комісії:
кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри фінансів ім. С.І. 
Юрія Тернопільського
національного економічного
університету

М.І. Звсряков

вересня 2018 р.

Голова комісії Л.П. Сідельникова
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Додаток А
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

за ОПП «Державні та муніципальні фінанси» 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Назва дисциплін, за якими 
проводився контроль

Г 
ру

гі
а

3 них одержали оцінки

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь 

,%

Я
кі

ст
ь 

на
вч

ан
ня

 
, %

С
ер

ед
ні

й 
ба

л

“5” “4” “3” “2”

осіб % осіб % осіб % осіб %

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Макроекономічні проблеми 
реального та фінансового сектора 
економіки в .глобальному процесі

51 3 37,5 2 25,0 О
Л 37,5 - - 100 62,50 4.0

Всього за циклом
2.1. Фінансова політика у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності 51 3 33,33 Ол 33,33 2 22,22 - - 100 75,0 4,13

2.2. Кошторисне фінансування 
бюджетних установ 51 4 44,44 4 44,44 1 11,11 - - 100

8 8 , 8 8 4,33

2.3. Адміністрування податків 51 о
Л 5 55,55 1 11,11 - - 100 8 8 , 8 8 4,22

Всього за циклом 100 84,25 4,23
Всього 100 84,25 4,23

Голова експертної комісії: 

Член експертної комісії:

Л.П. Сідельникова

В.П. Горин

Голова комісії Л.П. Сідельникова
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Додаток В
ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

При акредитаційній експертизі студентів ОПП «Державні та муніципальні фінанси»  
___________спеціальності 072 «Ф інанси, банківська справа та страхування»

№
з/п Дисципліна

Г
ру

па

К
іл

ьк
іс

ть
 

ст
уд

ен
ті

в,
 о

сі
б

Виконува  
ли ККР

Одержали оцінки під час проведення акредитаційної 
експертизи

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %

Я
кі

ст
ь 

ус
пі

ш
но

ст
і, 

%

Самоаналіз

осіб %

«5» «4» «3» «2»

А
бс

ол
ю

тн
а

ус
п

іш
н

іс
ть

,
%

Я
кі

ст
ь

ус
п

іш
н

ос
ті

,
%

осіб % осіб % осіб % осіб %

/ 2 4 5 6 7 8 9 10 ї ї 12 13 14 15 16 17 18 19
2. Цикл професійної підготовки

2.1
Фінансова політика у сфері
зовнішньоекономічної
діяльності

51 11 9
гчОО
оо

4

44
,4

4

д
сосо
со"со

2

22
,2

2

- 100 77,78 100 75,0

2.2
Кошторисне фінансування 
бюджетних установ 51 11 9

81
,8

2

5

55
,5

6 о3
со
со"со

1
-

-

100

88,89 100 88,89

2.3

Адміністрування податків 51 11 9

81
,8

2 од
СОСО
со"СО

6

66
,6

7

- -

100

100,0 100 88,89

Всього за циклом 100 88,89 100 84,25

Голова експертної комісії: 

Член експертної комісії:

Голова комісії

Л.П. Сідельникова

В.П. Горин

Л.П. Сідельникова



Додаток С
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  

студентами за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою  
__________ «Державні та муніципальні фінанси» другого (магістерського) рівня

№
п/
п

Дисципліна Ш ифр і назва 
спеціальності Г

ру
па

К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в Само

аналіз
Одержали оцінки при самоаналізі

А
бс

ол
ю

тн
а 

У
сп

іш
ні

ст
ь,

 %

Я
кі

ст
ь,

%

Викону
вали
ККР

Одержали оцінки при ККР

А
бс

ол
ю

тн
а 

У
сп

іш
ні

ст
ь,

 %

Я
кі

ст
ь,

%

Різниця

К
іл

ьк
іс

ть

% 5 4 3 2

К
іл

ьк
іс

ть

% 5 4 3 2

А
бс

ол
ю

тн
а

У
сп

іш
ні

ст
ь

%
Я

кі
ст

ь,
%

1 2 ->2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3. Цикл проф есійної підготовки

1.

Ф інансова 
політика у сфері 
зовніш ньоеконом 
ічної діяльності

072 «Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування»

51 11 9 81.82 3 33,33 3 33,33 2 22,22 - - 100 75,0 9 81,82 4 44.44 3 33,33 2 22,22 - 100 77,78 - +2,78

2.

Кошторисне
фінансування
бюджетних
установ

072 «Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування»

51 11 9 81.82 4 44,44 4 44,44 1 11,11 - - 100 88,89 9 81,82 5 55,56 3 33,33 1 11,11 - 100 88,89 - -

3. Адміністрування
податків

072 «Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування»

51 11 9 81.82 3 33,3.3 5 55,56 1 11.11 - - 100 88.89 9 81.82 3 33,33 6 66.67 - - - 100 100,0 - + 11.11

Всього 78,78 84,25 100 100 88,89 100

Голова експертної комісії:

Член експертної комісії:

Голова комісії

Л.П. Сідельникова

В.П. Горин


