
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

з акредитаційної експертизи 
підготовки фахівців освітнього рівня магістр 

за освітньо-професійною програмою 
«Фінансовий та страховий менеджмент» 

спеціальності -072 «Фінанси,банківська справа та страхування», 
галузі знань - 07 «Управління та адміністрування» 

в Одеському національному економічному університеті

м. Одеса 20 вересня 2018р.

Відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України від 
9 серпня 2001 року № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію 
вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та 
вищих професійних училищах», від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти» зі змінами та доповненнями, Наказу Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 13 червня 2012 року №689 «Про затвердження 
Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та 
вищого навчального закладу», Наказу Міністерства освіти і науки України 
від 14 січня 2002 року №16 «Про затвердження Положення про експертну 
комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи», на виконання 
наказу Міністерства освіти і науки України від 7 вересня 2018 року за № 
1432-л, експертна комісія у складі:

Голова: доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри фінансів,
Миколаївського національного 
аграрного університету

Експерт: доктор економічних наук,
професор кафедри фінансів 
Київського національного 
торговельно-економічного 
університету

у період з 18 по 20 вересня 2018 р. здійснювала акредитаційну експертизу 
діяльності Одеського національного економічного університету, 
пов'язану з підготовкою здобувачів вищої освіти (другий рівень) галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» освітнього ступеню -  магістр.

Навчальним закладом експертній комісії представлені такі засновницькі 
документи:
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- Статут Одеського національного економічного університету (Нова 
редакція), прийнятий Конференцією трудового колективу 31 серпня 2015 
року року та зареєстрований Міністерством освіти і науки України 8 квітня 
2016 р. № 404;

- Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій 
України, видана 12.06.2007 р. № 164;

- Довідка про включення вищого навчального закладу до Державного 
реєстру вищих навчальних закладів (11-Д-167 від 07.05.2012 р.);

- Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти -  
ліцензії Одеського національного економічного університету затверджені 
Міністерством освіти і науки України за наказом №143-А від 06.07.2017р.;

- Сертифікат про акредитацію Одеського національного економічного 
університету серія УД № 16001256, виданий відповідно до рішення 
Акредитаційної комісії від 30 травня 2013 р. протокол № 104, термін дії 
сертифікату до 1 липня 2023 р.

Всі копії документів в акредитаційній справі відповідають оригіналам, 
законодавчим і нормативним вимогам до них.

У процесі перевірки аналізувалися наступні документи щодо підготовки 
здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої 
кваліфікації -  магістр:

- навчальний і робочий плани підготовки здобувачів вищої освіти галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» освітньої кваліфікації -  магістр;

- освітньо-професійна програма підготовки магістра (другий рівень 
вищої освіти) в частині розподілу загального навчального часу за переліком 
компонент освітньо-професійної програми та їх логічної послідовності 
(обов’язкова та вибіркова компоненти) спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування»;

- якісний склад кафедри Фінансового менеджменту та фондового ринку;
відомості про навчально-методичне, матеріально-технічне, 

організаційно-інформаційне забезпечення навчального процесу, формування 
контингенту здобувачів вищої освіти, наукову та міжнародну діяльність 
кафедри;

- навчальні та робочі навчальні програми дисциплін;
- плани роботи кафедри та індивідуальні плани роботи науково- 

педагогічних працівників;
- графік навчального процесу та розклад занять;
- контрольні заходи з дисциплін, комплексні контрольні роботи (ККР);
- інформація про проходження практик;
- акредитаційна справа. ,
У підсумку експертного оцінювання комісія може зробити наступні 

висновки:
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1. Загальна характеристика Одеського національного
економічного університету

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, AGCELS, AISEC, IREX, DAAD, «Альянс Франсез», Фонд 
Ромуальдо дель Б'янко (Італія), Гете 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 
Євросоюзу.

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, заочній та 
вечірній формах навчання на основі врахування інтересів регіону.

Освітньо-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,

Голова експертної коміс, Сіренко H. М.
З



заочною та вечірньою формами навчання) вищу освіту здобувають 3495 
студент, із них 107 студентів із зарубіжжя.

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

Університет має високі рейтингові показники за результатами вступної 
кампанії 2017р._______________________________________ ___________________

Місце за рейтингом 
/показники

Середній бал 
ЗНО на бюджет

Середній бал 
ЗНО на контракт

Конкурс на 
1 бюджетне місце

175,55' 144,78 30,59

Розподіл місць серед 
ЗВО України 20 48 10

Розподіл місць серед 
ЗВО м. Одеси 2 4 1

Навчальний процес в університеті реалізується кваліфікованим 
складом науково-педагогічних працівників, який налічує 354 викладача. 
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.

Велику роль у якісному проведенні освітнього процесу відіграє сучасна 
навчально-лабораторна та матеріально-технічна база університету, яка 
включає 6 власних навчальних корпусів, 1 навчально-лабораторний корпус, 
12 навчально-методичних лабораторій на випускових кафедрах. Центр 
інформаційних технологій, який обслуговує ЗО комп’ютерних класів, що 
забезпечує студентам 460 робочих місць одночасно на сучасних 
комп’ютерах, підключених до мережі Інтернет, бібліотека, що має 3 філії на 
305 посадкових місць у 8 читальних залах навчальних корпусів 
університету, відділ оперативної поліграфії, який здійснює тиражування 
навчальної, методичної та інструктивної літератури.

Загальна корисна площа будівель і споруд університету складає 
70287.6 м2, площа навчальних корпусів, що використовуються в навчальному 
процесі -  20 903,2 м2.

До послуг студентів 3 гуртожитки на 1700 місць, 2 їдальні, 8 буфетів, 
5 медичних пунктів, спортивно-оздоровчий табір «Економіст» на 250 місць, 
спортивний зал, спортивні майданчики та тренажерні кімнати при 
гуртожитках. Загальні показники розвитку ОНЕУ наведено в табл.1.1.

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



Таблиця 1.1
Загальна характеристика 

Одеського національного економічного університету_______

№
з/п

Показники діяльності

Кількісні параметри
Очна

(дена/вечірня)
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

1. Ліцензований обсяг ЗВО за освітніми ступенями :
- бакалавр (осіб) 1310 305
- спеціаліст (осіб) 25 365
- магістр (осіб) 1480 240

2. Контингент студентів разом: 3 495
у т.ч. за формами навчання: 2 480/ 130 885

3. Кількість навчальних груп (одиниць) 125/14 61
4. Кількість ліцензованих спеціальностей за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями та ступенями освіти:
- бакалавр (одиниць) 9 7
- спеціаліст (одиниць) 1 6
- магістр (одиниць) 9 6

5. Кількість кафедр (одиниць) 22
- з них випускових (одиниць) 17

6. Кількість факультетів/центрів навчання 5 /1 1
7. Загальна площа навчальних корпусів (кв. м) 20 904,2

з них:
- власна корисна площа (кв. м) 20 904,2
- орендована (кв. м) -

8. Навчальні площі, які здаються в оренду (кв. м) 270,2
9. Загальний обсяг державного фінансування (тис. грн.) 57 379,7
10. Кількість посадкових місць у читальних залах 305
11. Кількість робочих місць, ПЕОМ для студентів 460

- у т.ч. з виходом в Інтернет 452

Керівник навчального закладу -  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. Упродовж 1988 - 1992 pp. - проректор з 
міжнародних зв'язків і навчальної роботі з іноземними студентами. Протягом 
1992 - 1995 pp. - докторант інституту. Упродовж 1994 -  1996 pp. -  здійснював 
наукову роботу 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. Автор 
понад 190 наукових праць, у тому числі 20 навчальних посібників, 11 
монографій. Учасник більше 50 міжнародних та регіональних наукових
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Підготовку здобувачів вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» освітнього ступеня -  магістр здійснює 
кафедра «Фінансового менеджменту та фондового ринку», яка була створена 
у 2001 році. Кафедру очолює професор, доктор економічних наук Баранова 
Вікторія Глібівна, яка має більш 27 років науково-педагогічного стажу та 
більше 130 науково-методичних робіт.

До процесу підготовки магістрів зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» залучені також такі кафедри Одеського 
національного економічного університету: кафедра загальної економічної 
теорії та економічної політика, кафедра економіки підприємства та 
організації підприємницької діяльності, кафедра маркетингу, кафедра 
економічної кібернетики та інформаційних технологій, кафедра банківської 
справи.

Кафедра Фінансового менеджменту та фондового ринку має потужний 
штатний професорсько-викладацький склад. На кафедрі працюють 2 доктори 
наук, 2 професори, 6 кандидатів наук, 3 старших викладача та 2 викладача.

Наявність фахівців зі спеціалізованою підготовкою у фінансовій сфері - 
один із чинників, який обумовлює додаткові можливості розвитку України, 
сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому 
і міжнародному ринках.

Проведені маркетингові дослідження ринку освітніх послуг засвідчують, 
що існує попит на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації 
таких фахівців як в Україні, так і серед зарубіжних країн, зокрема, 
Туркменістан, Азербайджан, Таджикистан, Росія, Молдова.

Висновок: Експертна комісія дійшла висновку, що всі установчі 
документи представлені в повному обсязі. Оригінали усіх засновницьких 
документів, матеріали акредитаційного аналізу за переліком, обсягом та

» 8 вповнотою відповідають державним вимогам щодо акредитації освітньо- 
професійних програм в цілому та освітньо-професійної програми 
«Фінансовий та страховий менеджмент» зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» освітнього ступеню -  магістр, 
зокрема.

2. Формування контингенту здобувачів вищої освіти

Формування контингенту здобувачів вищої освіти освітнього ступеня 
магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування», що акредитується, 
здійснювалось згідно з ліцензованим обсягом (Наказ МОН №1565 від 
19.12.2016 р .) ..

Показники формування контингенту студентів і динаміка змін 
контингенту наведені у таблицях 2.1.

Сіренко Н. М.
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Таблиця 2.1.
Показники формування контингенту студентів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

№
п/п Показник

Роки
2016 2017

1 Ліцензований обсяг підготовки (осіб) 560 560
2 Прийнято на навчання, всього (осіб) : 171 172

• очна (денна) форма 87 109
• в т.ч. за держзамовленням: 62 55
• очна (вечірня) форма 9 8
• заочна форма 75 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 99 122
• в т.ч. за держзамовленням 26 27

6 Контингент студентів за освітньою програмою 
"Фінансовий та страховий менеджмент" (осіб) 47 109

• очна (денна) форма 24 51
• в т.ч. за держзамовленням: 16 29
• очна (вечірня) форма 0 8
• заочна форма 23 50
• в т.ч. за держзамовленням 8 7

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

8 Підготовлено магістрів за освітньою
програмою "Фінансовий та страховий менеджмент" (осіб) - 47

• очна (денна) форма - 27
• в т.ч. за держзамовленням: - 16
• очна (вечірня) форма - -
• заочна форма - 20
• в т.ч. за держзамовлення^7^)ч - 7

/  / У  7
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Дані табл. 2.1 свідчать про те, що набір студентів відбувався у межах 
ліцензованих обсягів, та має місце позитивна динаміка чисельності осіб, 
прийнятих на навчання.

Аналіз динаміки зміни контингенту студентів свідчить, що формування 
контингенту здійснювалося у повній відповідності з ліцензованим обсягом.

Під час експертизи було перевірено документообіг приймальної комісії 
Одеського національного економічного університету щодо формування 
контингенту. Встановлено, що склад, структура та строки роботи 
приймальної комісії, підготовки наказів з руху контингенту відповідають 
чинному законодавству.

Прийом до університету здійснюється згідно з «Правилами прийому до 
Одеського національного економічного університету», які розроблені 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту», інших законодавчих і 
нормативних документів і затверджуються щорічно головою приймальної 
комісії ректором університету Звєряковим М.І., та регламентується 
положенням університету, що затверджується Радою університету.

Зарахування до магістратури здійснюється на підставі рейтингової 
системи. Рейтинговий бал до вступу до магістратури включає середній бал 
диплому бакалаврів із ваговим коефіцієнтом -  0,6, оцінку за фаховим 
вступним випробуванням за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та 
страхування» на освітньо-професійну програму «Фінансовий та страховий 
менеджмент» з коефіцієнтом -  0,3. Ваговий коефіцієнт вступного екзамену з 
іноземної мови складає -0 ,1 .

Фінансування підготовки здійснюється як за рахунок видатків 
державного бюджету України (за державним замовленням), так і за рахунок 
коштів юридичних і фізичних осіб -  на договірній основі.

Викладачами кафедри 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 освітньої програми «Фінансовий та страховий 
менеджмент», підготовлено рекламний буклет, якій містить найбільш 
важливу для майбутніх магістрів інформацію про дану спеціальність: 
перелік конкурсних предметів, спеціальних дисциплін, що викладаються 
студентам освітньої програми «Фінансовий та страховий менеджмент», 
характеристика первинних посад, які можуть обіймати випускники.

Форми та методи профорієнтаційної роботи різнопланові, робота 
проводиться на рівні адміністрації університету, приймальної комісії, 
факультету, кафедри Фінансового менеджменту та фондового ринку.

Висновок. Експертна комісія встановила, що формування 
контингенту здобувачів вищої освіти в Одеському національному 
економічному університеті проводиться на належному рівні. Зміст, 
форми і методи профорієнтаційної роботи, а також якісні та кількісні 
показники прийому абітуршггш сприяють забезпеченню належного
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рівня підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування»

3. Зміст підготовки здобувачів вищої освіти

Навчальний процес підготовки здобувачів вищої освіти освітнього 
ступеня магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо- 
професійною програмою «Фінансовий та страховий менеджмент», що 
акредитується, здійснюється у відповідності до Закону України «Про вищу 
освіту», з урахуванням стандартів вищого навчального закладу, що 
включають освітньо-професійну програму «Фінансовий та страховий 
менеджмент», яка розроблена проектною групою, засоби діагностики якості 
вищої освіти, графік навчального процесу, навчальний і робочий план, 
навчальні і робочі програми дисциплін і начально-методичне забезпечення. 
Дисципліни за вибором студента враховують спеціалізацію випускників у 
фінансовій сфері, потреби регіонального ринку праці, інтереси студентів. 
Робочі навчальні програми циклу професійних дисциплін та циклу 
вибіркових дисциплін професійної підготовки розроблено викладачами 
кафедри самостійно.

Експертна комісія констатує, що всі дисципліни навчального плану 
здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінансовий та 
страховий менеджмент», що акредитується, забезпечені навчальними та 
робочими планами, навчальними і робочими навчальними програмами; 
навчально-методичними комплексами дисциплін (НМКД). Всі види практик 
та державна атестація забезпечені відповідними програмами і методичними 
рекомендаціями щодо їх проведення.

До навчального процесу залучаються професори, доктори наук, 
кандидати наук, доценти, які мають значний досвід роботи у ЗВО, 
підприємствах і є авторами навчальних посібників з грифом МОН України, 
посібників, затверджених Вченою радою університету, монографій, мають 
опубліковані наукові праці, що відповідають профілю кафедри.

Перевірка комплектів навчально-методичної документації та НМКД під 
час акредитаційної експертизи показала, що вони відповідають державним 
вимогам з акредитації.

Експертна комісія зазначає, що випускова кафедра Фінансового 
менеджменту та фондового ринку взаємодіє з кафедрами, що забезпечують 
загальноекономічну підготовку студентів (цикл загальної підготовки) щодо 
засвоєння дисциплін на сучасному рівні. У навчальному процесі значна увага 
приділяється інтеграції навчання фахівців з наукою і практикою. При 
проведенні лекцій і практичних занять використовуються матеріали досліджень, 
що здійснюються колективами професорсько-викладацького складу кафедр 
Одеського національного економічного університету, використовується
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мультимедійне обладнання задля презентацій навчального матеріалу, 
здійснюються презентації робіт студентів. Кафедра Фінансового 
менеджменту та фондового ринку широко застосовує в навчальному процесі 
новітні освітні технології. Зокрема, на виконання першочергових завдань, що 
випливають зі входження України до єдиного Європейського простору вищої 
освіти, університет та кафедра з 2005 року працює в умовах організації 
освітнього процесу підготовки фахівців спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» здійснюється відповідно до стандартів 
вимог освіти, вимог освітньо-професійних програм та засобів діагностики 
якості вищої освіти. Освітньо-професійна програма «Фінансовий та 
страховий менеджмент», засоби діагностики якості вищої освіти, навчальні 
плани підготовки фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування» затверджені у Одеському національному економічному 
університеті Міністерства освіти і науки України.

Навчальні та робочі навчальні плани підготовки фахівців за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо- 
професійної програми «Фінансовий та страховий менеджмент» складено за 
типовою формою, затвердженою Міністерством освіти і науки України і 
включають комплекс загальноекономічних навчальних дисциплін та 
професійно-орієнтованих навчальних дисциплін за вибором закладу освіти і 
студента.

Термін підготовки фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» за денною і заочною формою навчання складає 1 рік 
та 4 місяці. Максимальний навчальний час загальної підготовки бакалаврів 
становить 2700 годин (90 кредитів за циклами загальної та професійної 
підготовки).

Навчальний та робочий навчальні плани підготовки фахівців на весь 
термін навчання (план 2016-2017 p.p.) за спеціальністю 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування», а також ОПП «Фінансовий та страховий 
менеджмент» є у наявності на кафедрі.

Кафедра Фінансового менеджменту та фондового ринку має навчальні та 
робочі навчальні програми власної розробки та кафедр загальної економічної 
теорії та економічної політики, маркетингу, економічної кібернетики та 
інформаційних технологій, фінансів, економіки підприємств та організації 
підприємницької діяльності, банківської справи Одеського національного 
економічного університету, які забезпечують підготовку фахівців у 
відповідності з освітньо-професійною програмою «Фінансовий та страховий 
менеджмент» підготовки фахівців освітнього ступеня магістр галузі знань 
07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування».

Робочі навчальні програми з усіх дисциплін, зазначених в плані, 
розроблені у відповідності з вимогами кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу (КМС). Всі види навчального процесу 
проводяться згідно вимог КМС у відповідності до робочих навчальних 
програм та «Положення про організацію освітнього процесу бакалаврського 
та магістерського ступенів^навчання в Одеському національному
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економічному університеті». На кафедрі розроблені навчальні, робочі 
навчальні програми і пакети комплексних контрольних робіт з дисциплін 
навчальних планів фахівців освітнього ступеня магістр галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» ОПП «Фінансовий та страховий менеджмент». 
Наведені дані щодо забезпеченості навчального закладу освітньо- 
професійною програмою, засобами діагностики якості вищої освіти, 
навчальними та робочими навчальними планами і програмами з навчальних 
дисциплін спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
ОПП «Фінансовий та страховий менеджмент» відповідають змісту 
підготовки та державним вимогам щодо акредитації підготовки здобувачів 
вищої освіти (другий рівень) галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування»

Висновок. Освітній процес в Одеському національному 
економічному університеті здійснюється згідно із затвердженими в 
установленому порядку освітньо-професійною програмою, навчальними 
планами, вимогами нормативних та навчально-методичних документів 
вищої освіти. Зміст підготовки здобувачів вищої освіти (другий рівень) 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінансовий та 
страховий менеджмент» відповідає встановленим вимогам.

4. Навчально-методичне та організаційно-інформаційне 
забезпечення навчально-виховного процесу

Навчально-методичне забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» за освітньо-професійної програми 
«Фінансовий та страховий менеджмент» включає, навчальний та робочий 
навчальний плани, навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін.

У навчально-методичному забезпеченні реалізовані принципи 
безперервної підготовки здобувачів вищої освіти у сфері фінансів. 
Навчальний процес організовано згідно діючого законодавства та 
нормативних вимог Міністерства освіти і науки України. Навчально- 
методичні комплекси з дисциплін містять навчальні та робочі навчальні 
програми, конспекти лекцій, методичні вказівки до проведення практичних 
та виконання індивідуальних робіт і завдань, завдання для контролю 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти, методичні рекомендації до 
виконання контрольних робіт (заочна форма навчання), зразки поточних 
тестів, питання для підготовки до семестрового контролю, методичні 
рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи, рекомендовану 
літературу тощо. Виробнича практика проводиться на другому курсі 
магістєрскої програми протягом 8 тижнів у підприємницьких структурах, 
страхових організаціях, в банках^за індивідуальними договарами міст та
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областей України. Регламент та тривалість виробничої практики наведено у 
навчальному плані. Практика проводиться згідно із розробленою програмою 
практики. В ній вказані завдання практики, подані вимоги та терміни 
виконання цих завдань.

Зміст підготовки здобувачів вищої освіти забезпечує дотримання 
співвідношення навчального часу між циклами підготовки, відповідність 
змісту підготовки державним вимогам, потребам ринку праці та особистості, 
вирішення питань безперервності, послідовності та ступеневої підготовки 
здобувачів вищої освіти.

Усі матеріали відповідають нормативним вимогам.
Забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою за 

дисциплінами навчальних планів підготовки здобувачів другого 
(магістерського) рівня здійснюється за рахунок фондів Науково-технічної 
бібліотеки ОНЕУ, фондів навчально-методичного кабінету кафедри. ОНЕУ 
одержує фахові періодичні видання професійного спрямування. Це дозволяє 
використовувати у навчальному процесі актуальні дані, слідкувати за 
сучасним станом розробки наукових проблем, використовувати колегіальний 
досвід у процесі написання власних наукових та науково-методичних 
розробок. Впровадження електронного каталогу та можливість роботи з 
електронними підручниками в бібліотеці університету значно підвищує 
ефективність роботи здобувачів вищої освіти з літературою та розширює 
можливості самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Всі здобувачі вищої 
освіти університету мають можливість користуватися бібліотечними 
фондами науково-технічної бібліотеки ОНЕУ, що пропонує доступ до 
пошуку літературних джерел за допомогою віртуальної бібліографічної 
довідки університету, електронних каталогів літератури з фондів найбільших 
бібліотек України та повнотекстових баз даних, періодичних видань та 
наукових міжнародних базах.

Стан інформаційного забезпечення навчального процесу з кожної 
дисципліни робочих навчальних планів галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінансовий та страховий 
менеджмент» відповідає встановленим показникам.

У навчальному процесі активно застосовуються сучасні технології 
навчання: робота у навчальних лабораторіях з сучасним комп’ютерним та 
мультимедійним обладнанням для проведення наукових досліджень, 
тестового контролю якості знань, застосування пошукової системи для 
навчального процесу та ін. Використання подібного роду педагогічних 
інновацій робить процес навчання не лише цікавим, а й логічно 
структурованим, мотивує здобувачів вищої освіти до активної участі у 
начальному процесі. Методична база кафедри Фінансового менеджменту та 
фондового ринку та підключення фінансово-економічного факультету до 
мережі ІИТЕКМЕТ забезпечують гідні умови для ефективної підготовки 
здобувачів вищої освіти до навчальних занять.

Експертна комісія перевірила тематику практичних завдань, 
контрольних та магістерських робіте методичні рекомендації до їх виконання
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і засвідчує їх актуальність та відповідність сучасним умовам. У наявності є 
пакети контрольних завдань для комплексної перевірки знань студентів з 
дисциплін загальної та професійної підготовки. Поточний, модульний і 
підсумковий контроль з дисциплін проводиться у відповідності з НМКД, в 
тому числі за допомогою електронних навчально-методичних комплексів 
дисциплін.

Практична підготовка магістрів здійснюється протягом виробничої 
практики. Метою практики є формування, поглиблення і закріплення знань і 
навичок виробничої діяльності майбутніх фахівців. Програма практики 
передбачає виконання практикантами всього спектру робіт, передбачених 
освітньо-професійною програм «Фінансовий та страховий менеджмент». 
Бази практики, в основному, зосереджені в банках, страхових компаніях, 
підприємствах та ін.

Забезпеченість студентів методичними документами з практики 
складає 100 % та дозволяє формувати у студентів практичні навички 
професійної діяльності з обраної спеціальності.

Для підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінансовий та страховий 
менеджмент», що акредитується, використовуються різні види прикладних 
комп’ютерних програм, авторські розрахунково-графічні комп’ютерні 
програми з проведення аналізу фінансового стану, імовірності банкрутства, 
результатів діяльності суб’єктів підприємництва, прогнозування і планування 
фінансових показників, складання форм статистичної звітності.

Висновок. Стан організаційно-інформаційного, навчально- 
методичного забезпечення освітнього процесу здобувачів вищої освіти 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною 
програмою «Фінансовий та страховий менеджмент» другого
/ о  Ч  ® • »(магістерського) рівня відповідає вимогам акредитації.

5. Кадрове забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти

Вимоги сучасного ринку праці визначають потребу у високому рівні 
професорсько-викладацького складу, що забезпечує згідно навчального та 
робочого навчального планів підготовку здобувачів вищої освіти галузі знань 
07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування».

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин 
навчального плану спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування», працюють на постійній основі складає 87,3% (норматив 50). 
Частка лекційних годин, що викладається докторами наук, професорами 
складає 37,3% (норматив 25 %). Проведення лекцій з навчальних дисциплін, 
що забезпечують формуванняпрофесійних компетентностей, науково-
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педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними професіоналами з 
досвідом роботи за фахом 59,2% (норматив 15%).

Штатна чисельність науково-педагогічних працівників, які 
обслуговують підготовку фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою 
«Фінансовий та страховий менеджмент» другого (магістерського) рівня 
складає 13 осіб; з них докторів наук (або) професорів -  4 особи (30,8%), 
кандидатів наук (та/або) доцентів -  8 осіб (61,5%), занятих на постійний 
основі та на засадах внутрішнього і 1 особа (7,7%) -  зовнішній сумісник. Всі 
викладачі, мають педагогічний сТаж більше 10 років. Середній вік науково- 
педагогічних працівників -  44 роки.

Викладачі випускової кафедри ведуть активну навчальну і навчально- 
методичну роботу, проводять наукові дослідження. Максимальне 
навантаження викладача в 2017/2018 н.р. у перерахунку на одну ставку 
складає 620 годин.

Викладачі кафедри Фінансового менеджменту та фондового ринку 
пройшли підвищення кваліфікації у провідних вищих навчальних закладах 
України, а також в страхових компаніях та в банках України згідно плану 
підвищення кваліфікації, що підтверджується відповідними сертифікатами та 
довідками. Високий фаховий рівень викладачів кафедри забезпечується в 
тому числі стажуванням за кордоном (лише за 2017-2018 рр. стажування за 
кордоном пройшли 6 викладачів кафедри). Всі викладачі кафедри мають 
рівень наукової та професійної активності більше 3-х умов, зазначених у п.5 
приміток до ліцензійних умов Постанови КМУ від 30.12.2015 р. №1187.

Таким чином, науково-педагогічний склад кафедри, що забезпечує 
підготовку фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінансовий та страховий 
менеджмент» другого (магістерського) рівня відповідає вимогам 
провадження освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем.

Висновок. Кадрове забезпечення кафедри Фінансового менеджменту 
та фондового ринку, відповідає вимогам провадження освітньої 
діяльності здобувачів вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою 
«Фінансовий та страховий менеджмент» другого (магістерського) рівня 
вищої освіти.

6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

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 «Фінансовий та страховий менеджмент» другого 
(магістерського) рівня. Активно здійснюється робота щодо суттєвого 
покращення матеріально-технічної бази навчального процесу. Будівлі
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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 4,5 
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 м2.

До послуг студентів -  3 гуртожитки загальною площею 22 383,4 м , 
їдальні та буфети загальною площею 519,25 м2, 1 медичний пункт та 
З медичних кабінету загальною площею 46 м2, спортивний зал, спортивні 
майданчики та тренажерні кімнати, бібліотека з читальними залами площею ̂ в 2 •1 508,8 м , спортивно-оздоровчий табір площею 2 700,0 м . 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 
загальною кількістю 93 піт.

Студенти, що отримують підготовку за освітнім ступенем магістра зі 
спеціальності «Фінансовий та страховий менеджмент», мають змогу у 
повному обсязі користуватись загально університетськими ресурсами.

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. Розроблені дистанційні курси навчання (робоча 
програма, література, факультатив, глосарій).

В репозитарії університету розміщенні навчально-методичні комплекси 
дисциплін та наукові праці науково-педагогічних працівників та здобувачів 
вищої освіти [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://dspace. oneu. edu.ua/i spui/.

У комп’ютерних класах навчання відбувається з використанням 
інтернет-технологій та мультимедійних систем, забезпечується можливість 
вільного користуванням Інтернетом здобувачам вищої освіти та викладачам.

http://dspace


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 
«Фінансовий та страховий менеджмент» другого (магістерського) рівня.

7. Якість підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною 
програмою «Фінансовий та страховий менеджмент» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти

В університеті діє трирівнева система контролю освітньо-виховного 
процесу: кафедра -  деканат -  ректорат, розроблено і діє «Положення про 
порядок оцінювання знань студентів ОНЕУ» (протокол № 8 від 25.05.2016 р).

На рівні ректорату контроль якості підготовки здійснюється відповідно 
до «Положення про організацію залишкових знань студентів з навчальних 
дисциплін у формі комплексних контрольних робіт». Навчально-методичним 
управлінням університету запроваджена чітка система контролю організації 
освітнього процесу з боку його співробітників.

Деканат фінансово-економічного факультету здійснює контроль 
навчально-виховного процесу за такими напрямками:

1) контроль відвідування занять деканом факультету та його 
заступниками;

2) перевірка організації та якості самостійної роботи студентів;
3) перевірка різних форм державної атестації студентів: іспитів, заліків, 

захист звітів за підсумками практик;
4) систематичні перевірки стану навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу на кафедрах.
Вказані напрямки освітньо-виховного процесу систематично 

обговорюються на засіданнях Вченої ради, адміністративних нарадах, 
засіданнях науково-методично ради факультету.

На кафедрі Фінансового менеджменту та фондового ринку основними 
формами контролю навчально-виховного процесу є наступні:

1) контроль організації та проведення практик (за видами) студентів (із 
заповненням щоденника практики);

2) поточний, модульний та семестровий контроль знань студентів;
3) проведення ККР;
4) проведення «ректорського контролю якості навчання студентів».
Результати всіх цих основних форм контролю за організацією

навчально-виховного процесу систематично обговорюються на засіданнях 
кафедри.

Голова експертної коміс
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Виробнича практика студентів за спеціальністю 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою 
«Фінансовий та страховий менеджмент» другого (магістерського) рівня 
ОНЕУ проводиться за навчальним планом, згідно з затвердженими 
програмами практик у визначений термін. При укладанні програм практики 
кафедра Фінансового менеджменту та фондового ринку керувалась вимогами 
чинного законодавства та «Положення про проведення практики студентів 
ОНЕУ» (в чергове ухвалено Вченою Радою університету Протокол №7 від
22.03.2018 р.). Керівник практики від університету є основним організатором 
практики студентів. Керівник від бази практики разом з керівником практики 
від університету здійснює контроль за проходженням студентами всіх видів 
практик. Зміст практик, обов’язки керівників та студентів детально розписані 
у програмах практик.

Розподіл студентів по об’єктах практики і призначення керівника 
проводиться кафедрою Фінансового менеджменту та фондового ринку 
відповідно до наявності баз практики та місць на кожній з них і 
оформляється наказом по університету. З дозволу кафедри студент може 
самостійно підібрати установу чи підприємство як об’єкт проходження 
відповідної практики.

Студенти під час проходження практики зобов’язані виконувати всі 
види робіт, передбачені Програмою практики, додержуватись вимог 
внутрішнього розпорядку в установах, в яких проходять практику; сумлінно 
співпрацювати з керівником практики від ОНЕУ, який призначений наказом 
по університету. Експертна комісія перевірила (вибірково) звіти з практики 
(25%) та засвідчує, що їх зміст відповідає встановленим вимогам.

Міждисциплінарний тренінг, який проходять студенти другого курсу, є 
невід'ємною частиною навчального процесу. Головними завданнями 
міждисциплінарного тренінгу є: вивчення категорійного апарату та базових 
понять біржової діяльності на фондовому ринку; набуття вмінь формувати 
інвестиційний бюджет, відволікання коштів в рамках якого не суперечить 
фінансової стійкості інвестора; відпрацювання технології здійснення 
біржових операцій; набуття вмінь аналізувати біржову інформацію; 
формування практичних навичок з проведення комплексного 
фундаментального та технічного аналізу; набуття досвіду виконання аналізу 
інвестиційних якостей обраних підприємством-інвестором цінних паперів; 
отримання навиків визначення найбільш прибуткових варіантів формування 
інвестиційного портфеля; опанування методики оптимізації сформованого 
інвестиційного портфеля. Міждисциплінарний тренінг «Фондова біржа» як 
форма застосування на практиці навиків та вмінь, здобутих студентами в 
процесі навчання, дозволяє сформувати комплексне уявлення про 
взаємозв’язок та взаємообумовленість економічних відносин на різних рівнях 
фінансового ринку, а також проводить ознайомлення з основами здійснення 
біржових операцій на фондовій біржі.

Організації самостійної роботи студентів на кафедрі Фінансового 
менеджменту та фондового ринку приділяється постійна увага. За 
навч " ' "ачений певний ліміт часу
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на самостійну роботу студента. Зміст та обсяг самостійної роботи студента 
визначені у робочій навчальній програмі з дисципліни.

Виконання кваліфікаційної роботи є важливою складовою підготовки 
# фахівця. Теми робіт відповідають вимогам стандартів вищої освіти,

завданням та меті державної атестації, ув’язуються з актуальними 
проблемами в галузі фінансів та мають теоретичне та практичне значення. 
Експертна комісія перевірила (вибірково) якість виконання кваліфікаційних 
робіт магістрів (25%) та засвідчує, що їх зміст відповідає встановленим 
вимогам, розбіжностей в оцінювання робіт немає.

З метою перевірки якості теоретичної та практичної підготовки 
здобувачів вищої освіти, згідно наказу Ректора Одеського національного 
економічного університету «Про підготовку та проведення акредитації 
освітніх програм за спеціальностями другого (магістерського) рівня від
22.02.2018 №22 в період з 02.05.2018 до 08.05.2018 рр. та з 20.06.2018 до
26.06.2018 рр. було проведено комплексне контрольне оцінювання знань 
студентів 1 курсу зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та 
страхування» за ОПП «Фінансовий та страховий менеджмент». Комплексні 
контрольні роботи були проведені з окремих дисциплін загальної та 
професійної підготовки: макроекономічні проблеми реального і фінансового 
сектору економіки в глобальному процесі реіндустріалізації; фінансовий 
менеджмент; Фінансовий менеджмент страхових компаній; ринок 
фінансових послуг.

Експертна комісія провела вибірковий контроль знань здобувачів 
вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінансовий та страховий 
менеджмент» другого (магістерського) рівня з наступних дисциплін:

Фінансовий менеджмент;
Фінансовий менеджмент страхових компаній;
Ринок фінансових послуг.
Аналіз результатів проведення комплексних контрольних робіт показав, 

що рівень фундаментальних знань, а також ступінь професійної підготовки 
студентів відповідають вимогам акредитації другого (магістерського) рівня 
освіти зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

Розбіжність між оцінками навчального закладу та оцінками експертів 
знаходиться у межах нормативних вимог (додаток 2, таблиця 1). Розбіжності 
в оцінці якості контрольних робіт комісії та викладачів кафедри у 
середньому склали 3,6%.

На підставі аналізу даних, наведених у зведеній відомості, можна 
зробити висновок, що рівень успішності та рівень якості виконання 
комплексних контрольних робіт відповідає державним вимогам акредитації, 
здобувані вищої освіти на достатньому рівні володіють необхідними 
фаховими знаннями, уміннями та навичками.

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 семіндру'каф|едри.
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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 
«Фінансовий та страховий менеджмент» другого (магістерського) рівня 
відповідає вимогам провадження освітньої діяльності за другим 
(магістерським) рівнем. Експертна комісія дійшла висновку, що якість 
підготовки здобувачів вищої освіти на кафедрі Фінансового 
менеджменту та фондового ринку відповідає державним вимогам щодо 
акредитації здобувачів вищої за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» за освітньо-професійною програмою 
«Фінансовий та страховий менеджмент» другого (магістерського) рівня 
вищої освіти.

8.Наукова діяльність, робота аспірантури та міжнародні зв’язки

На кафедрі затверджено науково-дослідну тему «Проблеми розвитку 
фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції» (ДР № 
011411000277, 2014-2018 рр.)Термін виконання - 2014-2018 рр. Науковий 
керівник роботи: к.е.н.,професор Величко Г.О., відповідальний виконавець -  
к.е.н., доцент Лапіна І. С., у виконанні теми приймають участь 100% 
викладачів кафедри. До виконання певних етапів теми залучаються студенти 
(10 осіб) та аспіранти.

Науково-дослідна робота кафедри включає підготовку науково- 
педагогічних кадрів (аспірантура, докторантура), індивідуальну наукову 
діяльність професорсько-викладацького складу (підготовка монографій, 
наукових статей для опублікування у виданнях, що включені до міжнародних 
наукометричних баз, та фахових виданнях, публікації та участь у науково- 
практичних конференціях, симпозіумах і семінарах різного рівня), 
організацію науково-дослідної роботи студентів, на кафедрі Фінансового 
менеджменту та Фондового ринку здійснюється підготовка аспірантів: один 
аспірант -  вечірня форма навчання, 1 -  аспірант -  денна форма навчання, 2 
аспіранти -  заочна форма навчання. Д.е.н, Баранова В.Г. здійснює наукове 
керівництво докторантом.

Протягом 2017-2018 рр. 29 студентів кафедри прийняли участь у 
міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, за 
результатами яких було опубліковано тези доповідей та наукові статті.

Щороку традиційно викладачі кафедри Фінансового менеджменту та 
фондового ринку приймають участь у Міжнародній науково-методичній 
конференції ОНЕУ та Міжнародній науково-практичній конференції ОНЕУ, 
проводить круглий стіл, який присвячений проблемам функціонування та 
розвитку фінансового ринку, приймає участь у круглих столах, пов’язаних з 
тематикою досліджень кафедрцгзаюезультатами яких публікуються тези та
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наукові праці не тільки викладачів, а і студентів (лише за 2017 -  2018 pp. 
було опубліковано 57 тез доповідей та наукових статей).

Щорічно на фінансово-економічному факультеті проводяться дні науки 
з презентацією наукових досліджень студентів.

Колективом кафедри Фінансового менеджменту та фондового ринку 
практикуються нові форми організації наукової 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:
-  Круглі столи «Фінансовий ринок України: проблеми маркетингової 

діяльності фінансових установ», «Основні напрями забезпечення 
стабільності фінансового сектору України в контексті європейської 
інтеграції», «Проблеми та перспективи взаємодії учасників фінансового 
ринку України» із залученням начальника південно -  українського 
територіального управління НКЦПФР, д.е.н., проф. Ровинського Ю. О., а 
також представників банків, страхових компаній (координатори -  д.е.н., 
доц. Гончаренко О. М., д.е.н., проф. Баранова В.Г., к.е.н. доц. Лапіна І.С).

-  Студентська науково-практична конференція «Стабілізація фінансово- 
економічної системи України» (секція «Перспективи розвитку 
фінансового та страхового ринку в Україні», 2018 p.).

-  Науковий семінар «Пенсійна реформа України 2017 року» (англ. мовою 
відповідальний -  асп. Кулікова Є. О.).

-  Науковий семінар «Фінансовий потенціал розвитку та оцінювання 
управління ризиками страхової компанії в Україні» (відповідальний -  ст. 
викл. Бондаренко П. В.).

-  Науковий семінар «Сучасні методи WBM» (відповідальний -  ст. викл. 
Захаренко О. О.).

За 2014-2018 pp. колективом кафедри фінансового менеджменту та 
фондового ринку опубліковано 1 одноосібну монографію, 4 колективні 
кафедральні монографії та 5 статей в колективних монографіях, виданих 
іншими вищими навчальними закладами України та зарубіжжя. Кафедра має 
наукові зв’язки з різними науковими установами та вищими навчальними 
закладами України, у фахових виданнях яких професорсько-викладацьким 
складом кафедри за період 2014-2018 pp. опубліковано близько 50 статей. 
Колектив кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку має 
публікації у наукових виданнях України та зарубіжжя, які індексуються у 
таких наукометричних базах, як: SciVerse Scopus, Web of Science, CPCI-SSH, 
Thomson Reuters, Index Copernicus, EBSCOhost та Ulrich's Periodicals 
Directory, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest та ін.

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансового менеджменту 
та фондового ринку бере активну участь у співробітництві із зарубіжними 
науковими установами. За 2016-2017 pp. колективом кафедри видані статті 
та тези, опубліковані у таких країнах як Португалія, СІЛА, Болгарія,ОАЕ, 
Канада, Австрія, Австралія, Італія.
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Впродовж 2016-2017 років здійснювалась робота з оновлення 
навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються. Так, 
колективом кафедри видано 2 навчальні посібники:
1. Арутюнян С. С. Ринок капіталів в Україні: проблеми і перспективи 

розвитку: навчальний посібник. / С. С. Арутюнян, О. М. Гончаренко, Р. Р. 
Арутюнян. -  Одеса: Атлант, 2 017 .-149  с.

2. Лапіна І. С. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / І. С. 
Лапіна, О. М. Гончаренко, Г. О. Величко та ін. / за ред. І. С. Лапіної. -  
Одеса: Атлант, 2016. -  3 13 с.

Кафедрою Фінансового менеджменту та фондового ринку 
продовжується робота з пошуку замовників на виконання госпдоговірних 
робіт. У 2018 р. підписаний госпрозрахунковий договір з ПАТ «Зоря».

Діяльність кафедри в сфері міжнародного співробітництва полягає у 
підтримці та ініціюванні міжнародної діяльності, спрямованої на залучення 
міжнародного досвіду та закордонних інвестицій з метою підвищення 
кваліфікації і розвитку потенціалу професорсько-викладацького складу, 
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, підготовка кадрів для зарубіжних 
країн; співробітництво з іноземними партнерами, участь викладачів кафедри 
у міжнародних освітніх і наукових програмах і проектах.

Розвиток міжнародних зв'язків кафедри характеризується також 
встановленням та зміцненням перспективних контактів із провідними 
навчальними закладами Республіки Білорусь (Білоруський національний 
економічний університет).

Викладачі кафедри Фінансового менеджменту та фондового ринку 
приймають активну участь у налагодженні міжнародних зв’язків, проходять 
стажування у зарубіжних країнах, перебувають у ділових зарубіжних 
відрядженнях. Так, у 2017 році д.е.н., доц. Гончаренко О. М., ст. викл. 
Захаренко О. О., к.е.н., доц. Ропотан I. В., к.е.н., ст. викл. Іоргачова М. I., 
к.е.н., ст. викл. Астахова Н. І. прийняли участь у навчальній поїздці зі 
студентами в Університет ім. Отто фон Герике м. Магдебург (Німеччина).

Висновок. Зміст науково-дослідної роботи, міжнародної діяльності 
кафедри Фінансового менеджменту та фондового ринку, її організація та 
результати свідчать про наявність наукової бази для якісної підготовки 
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» за освітньо-професійною програмою 
«Фінансовий та страховий менеджмент» другого (магістерського) рівня 
вищої освіти.
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9. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
На підставі поданих матеріалів для проведення акредитаційної 

експертизи та перевірки результатів освітньої діяльності на місці експертна 
комісія дійшла висновку, що кадрове, наукове, навчально-методичне, 
матеріально-технічне, інформаційне забезпечення та якість підготовки 
фахівців, внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності за 
освітньо-професійною програмою «Фінансовий та страховий менеджмент» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у Одеському національному 
економічному університеті -відповідають установленим вимогам до 
заявленого ступеня підготовки магістрів і дозволяють забезпечити державну 
гарантію якості освіти. Навчальний план, пояснювальна записка до 
навчального плану відповідають освітньо-професійній програмі «Фінансовий 
та страховий менеджмент» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, враховують 
особливості і потреби регіону, його провідних установ, організацій 
замовників фахівців.

ОНЕУ має достатній науково-педагогічний потенціал та сучасну 
навчально-наукову базу для підготовки фахівців освітньо-професійної 
програми «Фінансовий та страховий менеджмент» зі спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти.

Кафедри мають сформований науково-педагогічний колектив, який за 
якісними показниками відповідає Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації.

Рівень організаційного та навчально-методичного забезпечення 
відповідає сучасним потребам навчально-виховного процесу, забезпечує 
якісне навчання студентів; методична література наявна в достатній кількості 
та є всі умови для її оперативного та ефективного використання студентами.

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітньо- 
професійної програми «Фінансовий т а . страховий менеджмент» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у Одеському національному 
економічному університеті відповідає Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації.

У ОНЕУ створено всі необхідні умови для якісної підготовки фахівців 
освітньо-професійної програми «Фінансовий та Страховий менеджмент» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти, розроблено внутрішню систему 
забезпечення якості освітньої діяльності.

На підставі поданих., для акредитаційної експертизи матеріалів та 
перевірки результатів діяльності вважаємо за потрібне висловити пропозиції, 
які, на думку членів комісії, будуть слугувати у подальшому підвищенню 
якості підготовки фахівців:

1. Активізувати профорієнтаційну роботу щодо набору студентів та 
роботу щодо залучення студентів-до науково-дослідної діяльності кафедри,
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спрямованої на розв’язання економічних проблем розвитку економіки 
регіону.

2. Збільшити кількість публікацій викладачів у виданнях, що 
індексуються у наукометричних базах, зокрема, SciVerse Scopus, Web of 
Science.

3. Розширити діяльність кафедри щодо підписання договорів про 
співробітництво з іноземними університетами-партнерами.

4. Збільшити кількість практичних занять з використанням 
інтерактивних форм навчання.

5. Активізувати участь студентів у виконанні науково-дослідних робіт в 
рамках інноваційних програм та освітньо-наукових проектів і конкурсів.
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Висновок:
Експертна комісія вважає, що кадрове, матеріально-технічне, навчально- 

методичне та інформаційне забезпечення, а також якість підготовки 
* здобувачів вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та

страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінансовий та страховий 
менеджмент» другого (магістерського) рівня у Одеському національному 
економічному університеті відповідає вимогам вищої освіти та забезпечує 
державну гарантію якості освіти. На підставі вказаного вище експертна 
комісія МОН України зробила висновок про спроможність Одеського 
національного економічного університету здійснювати підготовку здобувачів 
освітньо-професійної програми «Фінансовий та страховий менеджмент» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти.

Голова:

Експерт:

доктор економічних наук, 
завідувач кафедри фінансів,у 
Миколаївського націонал: 
аграрного університету

доктор економічних наук, 
професор кафедри фінансів 
Київського національного 
торговельно-економічного 
університету

Сіренко
Наталя
Миколаївна

Волосовим
Світлана
Василівна

20 вересня 2018 року

З експертними вис 
Ректор Одеською 
Національного е 
університету, 
доктор економічн

нии:

Звєряков 
Михайло 
Іванович
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Таблиця 1
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

студентами за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою

№
п/
п

Дисципліна ПІифр і назва 
спеціальності Гр

уп
а

Кі
ль

кі
ст

ь 
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 3 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 ЗО 31
3. Цикл професійної підготовки

1. Фінансовий
менеджмент

072 «Фінанси, 
банківська справа та 

' страхування»
53 23 20 86,9 4 20,0 12 60,0 4 20,0 - - 100,0 80,0 21 91,3

3 15 12 60 5 25 0 0
100 75 100 -5

2.
Фінансовий 
менеджмент 
страхових компаній

072 «Фінанси, 
банківська справа та 

страхування»
53 23 20 86,9 12 60,0 3 15,0 5 25,0 - - 100,0 75,0 20 86,9

11 55 4 20 5 25 0 0
100 75 100 0

3. Ринок фінансових 
послуг

072 «Фінанси, 
банківська справа та 

страхування»
53

23
17 73,9 12 70,6 4 23,5 1 5,9 - - 100,0 94,1 17 73,9

11 64.7 4 23.5 2 11.8 0 0
100 88.2 100 -5.9

Всього л о о 83 100 79.4 100 -3,6

Голова: доктор економічних наук, професор

Експерт: доктор економічних наук, професор

Сіренко
Наталя

Миколаївна

Волосовим
Світлана

Василівна

Голова експертної комісії Сіренко Н. М.
25



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДОТРИМАННЯ КАДРОВИХ ВИМОГ 
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» 

за освітньою програмою «Фінансовий та страховий менеджмент»

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника
(нормативу
)*

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 
значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
Започаткування провадження освітньої діяльності

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

+ немає

3. Наявність у керівника проектної групи 
(гаранта освітньої програми):

1) наукового ступеня та/або вченого 
звання за відповідною або спорідненою 
спеціальністю

+ + немає

2) наукового ступеня та вченого звання за 
відповідною або спорідненою 
спеціальністю

- - -

3) стажу науково-педагогічної та/або 
наукової роботи не менш як 10 років (до 6 
вересня 2019 р. для початкового рівня з 
урахуванням стажу педагогічної роботи)

+ + немає

Провадження освітньої діяльності
4. Проведення лекцій з навчальних 

дисциплін науково-педагогічними 
(науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем роботи 
(мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин):

1) які мають науковий ступінь та/або 
вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для 
початкового рівня з урахуванням стажу 
педагогічної роботи)

50,0 87,3 +37,3

2) які мають науковий ступінь доктора 
наук або вчене звання професора 25,0 37,3 +12,3

3) які мають науковий ступінь доктора 
наук та вчене звання - - немає

5. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін, що забезпечують фор\іувацня
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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 59,2 +44,2

2)практичної роботи за фахом - - немає
6. Проведення лекцій, практичних, 

семінарських та лабораторних ’занять, 
здійснення наукового керівництва 
курсовими, кваліфікаційними 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

підпун 
кти 

1—16 
пункту 

5 приміток

100% 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

Голова: доктор економічних

Експерт: доктор економічних професор

Сіренко 
Наталя 

Миколаївна

Волосовим 
Світлана 

Василівна

Голова експертної комісії ^  Сіренко Н. М.
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щодо матеріально-технічного забезпечення провадження освітньої діяльності за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, 

ф банківська справа та страхування» за освітньою програмою «Фінансовий та
страховий менеджмент»

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДОТРИМАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНІХ ВИМОГ

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника
(норматив

У)*

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Започаткування провадження освітньо" діяльності
1. Забезпеченість приміщеннями для 
проведення навчальних занять та 
контрольних заходів (кв. метрів на одну 
особу для фактичного контингенту студентів 
та заявленого обсягу з урахуванням навчання 
за змінами)

2,4 4,5 +2,1

2. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного використання 
в навчальних аудиторіях (мінімальний 
відсоток кількості аудиторій)

30 93 +63

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 комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідними 
для виконання навчальних планів

+ + немає

Голова:

Експерт:
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДОТРИМАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИМОГ

щодо навчально-методичного забезпечення провадження освітньої діяльності за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси,

банківська справа 
та страхування» за освітньою програмою «Фінансовий та страховий

менеджмент»

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність опису освітньої 

програми
+ + немає

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної 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 
плану

+ + немає

7. Наявність методичних 
матеріалів для проведення атестації 
здобувачів

+ + немає

Голова:

Експерт:

доктор економічних наук,

доктор економічнюГнаук, професор

Сіренко
Наталя

Миколаївна

Волосович
Світлана

Василівна
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДОТРИМАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИМОГ

щодо інформаційного забезпечення провадження освітньої діяльності за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська

справа та страхування» 
за освітньою програмою «Фінансовий та страховий менеджмент»

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника
(норматив

У)*

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
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
найменува
нь

15 +10

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

3. 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 95 +35

доктор економічних нау:Голова:

Експерт: доктор економічних наук, професор

Сіренко 
Наталя 

'  л Миколаївна

Волосович 
Світлана 

Василівна



Відомості про дотримання Державних вимог до акредитації 
в Одеському національному економічному університеті 

з підготовки магістрів зі спеціальності 072«Фінанси, банківська справа
та страхування»

за освітньою програмою «Фінансовий та страховий менеджмент»

Якісні характеристики підготовки магістрів

Назва показника (нормативу)
Нормативне
значення
показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 
значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
1. Умови забезпечення державної 

гарантії якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану 

за показниками: перелік навчальних 
дисциплін, години, форми контролю, %

100 100 немає

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

100 100 немає

1.3. Чисельність науково- 
педагогічних (педагогічних) 
працівників, що обслуговують 
спеціальність і працюють у 
навчальному закладі за основним 
місцем роботи, які займаються 
вдосконаленням навчально- 
методичного забезпечення, науковими 
дослідженнями, підготовкою 
підручників та навчальних посібників, 
%

100 100 немає

2. Результати освітньої діяльності 
(рівень підготовки фахівців), не менше
%

2.1. Рівень знань студентів з 
гуманітарної та соціально-економічної 
(загальної) підготовки:

2.1.1. У спішно виконані 
контрольні завдання, % 90 100 +10,0

2.1.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 91,6 +41,6

2.2. Рівень знань студентів з 
природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:

2.2.1. У спішно 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: ^ ----

2.3.1. Успішно виконані/ ' 90 91,73 +1,73
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контрольні завдання, %
2.3.2. Якісно виконані контрольні 

завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 82,0 +32,0

і 2 3 4
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: доктор економічних наук, професор, Сіренко
завідувач кафедри фінансів Наталя
Миколаївського національного Миколаївна 
аграрного університету/

Експерт: доктор економічних наук,
професор кафедри фінансів 
Київського національного 
торговельно-економічного 
університету

Волосовим
Світлана
Василівна

20 вересня 2018 року
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Ректор Одеського 
Національного еко 
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Звєряков
Михайло
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