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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ 
з первинної акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної програми 
«Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» 

зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
в Одеському національному економічному університеті

Відповідно до підпункту7 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про вишу 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», Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти та наказу Міністерства освіти і науки України 
від 07.09.2018 р. № 1434-л з метою проведення первинної акредитаційної 
експертизи освітньо-професійної програми «Облік, аудит і оподаткування 
підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти в Одеському національному економічному університеті експертна 
комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

Пилипенко - завідувач кафедри бухгалтерського обліку Харківського
Андрій національного економічного університету імені Семена Кузнеця,
Анатолійович доктор економічних наук, професор, голова комісії;

Бачинський - завідувач кафедри бухгалтерського обліку Львівського
Василь торговельно-економічного університету, кандидат економічних
Іванович наук, професор, член комісії

безпосередньо у навчальному закладі у період з 18.09.2018 р. по 20.09.2018 р. 
розглянула подану Одеським національним економічним університетом 
акредитаційну справу та провела експертне оцінювання провадження освітньої 
діяльності в цьому навчальному закладі та її відповідності державним вимогам 
щодо підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Під час проведення первинної акредитаційної експертизи комісія 
перевірила:
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-  достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки України 
закладом вищої освіти разом із заявою щодо акредитації освітньо-професійної 
програми;

-  фактичний стан кадрового, наукового, навчально-методичного, 
матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, якісні характеристики 
підготовки фахівців, внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 
діяльності Одеського національного економічного університету та його 
відповідність вимогам чинного законодавства.

За час перевірки були розглянуті наступні документи щодо освітньо- 
професійної програми, яка акредитується:

- Відомості про право здійснення освітньої діяльності Одеського 
національного економічного університету;

- оригінали установчих та реєстраційних документів;
- сертифікат про акредитацію спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

галузь знань/напрям 07 «Управління та адміністрування» в Одеському 
національному економічному університеті за рівнем вищої освіти магістр (серія 
УД № 16001255 відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 30 травня 2013 
р. (наказ МОН України від 04.06.2013 № 2070-л (на підставі наказу МОН України
від 19.12.2016 р. № 1565));

- відомості про кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне 
забезпечення освітньої діяльності та соціальну інфраструктуру університету;

- документи, що засвідчують відповідність санітарно-технічного стану 
приміщень, які використовуються при проведенні освітньої діяльності ОНЕУ, 
встановленим нормативним вимогам;

- освітньо-професійна програма «Облік, аудит і оподаткування 
підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти;

- навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою «Облік, аудит і оподаткування підприємницької 
діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», затверджений в 
установленому порядку;

- пояснювальна записка до навчального плану;
- навчально-методичні комплекси дисциплін навчального плану;
- засоби діагностики якості вищої освіти;
- комплексні контрольні роботи з дисциплін;
- порівняльна таблиця відповідності досягнутого рівня освітньої діяльності 

ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам;
- інші документи.

За результатами перевірки експертна комісія встановила:
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 

«ОБЛІК ІОПОДА ТКУВАННЯ»

Одеський національний економічний університет -  заклад вищої освіти, 
який здійснює підготовку бакалаврів і магістрів відповідно до ліцензії (наказ 
МОН України від 19.12.2016 р. № 1565).

Форма власності -  державна. ..
Одеський національний економічний університет -  один із найстаріших 

закладів вищої освіти 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 Указів Президента 
України від 11 листопада 2011 р. №1041/2011 університет отримав статус - 
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 лідером 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 Cöunsil, Open Society Institute, ACCELS, AI SEC, 
IREX, DAAD, «Альянс Франсез», Фонд Ромуальдо дель Б'янко (Італія), Гете 
інститут, USAID та ін.

У 2010 році університет приєднався до закладів вищої освіти, 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 в ОНЕУ відкрито інформаційний центр Євросоюзу.
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, вечірній та заочній 
формах навчання. '

Навчально-виховний процес в університеті забезпечують 5 факультетів 22 
кафедри, в тому числі 17 випускових. В структурі університету функціонують 2
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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 3495 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 
свідчить 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 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 налічує ЗО комп’ютерних класи, 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.

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

Ректором ОНЕУ 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 1996 р. - 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
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банку «Україна», а з листопада 1998 p. - першим заступником директора банку 
«Україна» по Одеській області.

Документа, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство 
ректора Одеського національного економічного університету є в наявності.

ОНЕУ здійснює підготовку зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
галузі знань 07 «Управління і адміністрування» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти на підставі сертифікату про акредитацію спеціальності 071 “Облік і 
оподаткування» галузь знань/ напрям 07 «Управління та адміністрування» в 
Одеському національному економічному університеті за рівнем вищої освіти 
магістр (серія УД № 16001255 відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 
30 травня 2013 р. (наказ МОН України від 04.06.2013 № 2070-л (на підставі наказу 
МОН України від 19.12.2016 р. № 1565).

Фахову підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» здійснює випускова Кафедра 
бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ.

З вересня 2016 року кафедру бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ 
очолює д.е.н., професор Наталія Олексіївна Лоханова, ACCA/DipFR, CAP. 
Наталія Олексіївна Лоханова працює в університеті з 1997 року. У 1998 році 
захистила кандидатську дисертацію, а у 2013 році -  докторську дисертацію за 
спеціальністю 08.00.09 -  бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
економічної діяльності).

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ має дуже 
висококваліфікований склад. Провідні фахівці кафедри мають сертифікати 
аудиторів (3 -  д.е.н., проф. Лоханова Н.О., д.е.н., доц.Слободяник Ю.Б., ст. вйкл. 
Самостроя С.В.), міжнародні сертифікати професійних бухгалтерських 
організацій: САР -  7, ACCA/DipIFR (Диплом за Міжнародними стандартами 
фінансової звітності Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів АССА, 
Великобританія) -  2. Більшість викладачів кафедри є практикуючими
бухгалтерами, аудиторами, консультантами. Окремі фахівці обіймали посади 
бухгалтерів -  консультантів, аудиторів різних компаній і фірм -  Лоханова Н.О., 
Артюх О.В., Бойко О.С, Кубік В.Д., Зварич Л.В., Затока Т.В., Самостроя С.В., 
Шерер І.Л., Старенька О.М., Нікуліна Т.М. та інші.

Кафедра виступає осередком для попереднього обговорення та захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук 
за спеціальністю 08.00.09 - «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами 
економічної, діяльності).

За час існування кафедри бухгалтерського обліку та аудиту було 
підготовлено ї  захищено понад 50 кандидатських та 6 докторських дисертацій.

Активна міжнародна діяльність кафедри бухгалтерського обліку та аудиту 
дозволила врахувати міжнародний досвід при розробці освітньо-професійних 
програм підготовки магістрів за спеціальністю 071.

Голова комісії Пилипенко А. А.
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Сьогодні кафедра бухгалтерського обліку і аудиту здійснює фахову та 
спеціальну підготовку студентів із дисциплін магістерського рівня підготовки: 
«Бухгалтерський облік і звітність в управлінні», «Організація і методика аудиту 
на підставі МСА», «Облік за видами економічної діяльності», «Внутрішній 
аудит», «Державний фінансовий контроль», «Організація обліку», «Особливості 
корпоративного обліку і консолідація звітності», «Внутрішній аудит», 
«Управлінські інформаційні системи в обліку та аналізі», «Міжнародні стандарти 
фінансової звітності», «Основи наукових досліджень» та інші.

Науково-методичний і навчальний процес на кафедрі у 2017-2018 
навчальному році забезпечують 25 викладачів, з яких 2 мають науковий ступінь 
доктора економічних наук (1 за зовнішнім сумісництвом), 14 осіб - мають 
науковий ступінь кандидата економічних наук. На кафедрі працюють 1 професор, 
11 доцентів.

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту є одним із структурних 
підрозділів Обліково-економічного факультету. Крім неї, активну участь у 
підготовці фахівців за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і 
оподаткування підприємницької діяльності» беруть такі кафедри, як:

-  кафедра економічного аналізу;
-  кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки;
-  кафедра загальної економічної теорії та економічної політики.

Висновок: експертна комісія констатує, що
- звіт про діяльність за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і 

оподаткування підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти представлений в 
повному обсязі та відповідає існуючим вимогам і критеріям, відображає стан 
роботи закладу вищої освіти;

- університет має повний комплект засновницьких і нормативно-правових 
документів в оригіналі, які підтверджують його право на провадження 
діяльності у  сфері вищої освіти, що відповідає Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти і державним вимогам щодо акредитації 
освітньо-професійних програм в цілому та освітньо-професійної програми 
«Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, 
зокрема.

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Одеський національний економічний університет є закладом вищої освіти, 
який здійснює підготовку фахівців за двома освітніми ступенями -  бакалавр та 
магістр.

Голова комісії Пилипенко А. А.
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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.

Прийом до університету здійснюється згідно з «Правилами прийому до 
Одеського національного економічного університету», які затверджуються 
щорічно головою приймальної комісії ректором університету, д.е.н., професором 
Звєряковим М.І., та регламентується положенням університету, що 
затверджується Радою університету.

Прийом студентів в університет за спеціальністю 071 «Облік і 
оподаткування» здійснюється за встановленим ліцензійним обсягом.

Для формування якісного складу студентів і підготовки молоді до вступу в 
ОНЕУ щорічно розробляється 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 постійно здійснюється шляхом публікацій об’яв в 
газетах і журналах; передач на телебаченні; проведенні зустрічей деканів і 
викладачів з абітурієнтами в коледжах, технікумах, гімназіях, ліцеях, школах та 
роз’ясненні правил прийому до закладів вищої освіти, вимог до підготовки 
фахівців з різних напрямів підготовки; проведенні «Дня відкритих дверей» тощо.

Приймальною комісією та деканатами розсилаються рекламні листівки про 
прийом до університету у відділи кадрів банків, обласних фінансових управлінь, 
державних фіскальних служб, державних казначейств, управління статистики, 
підприємств, організацій, установ. Із абітурієнтами ведеться листування, на всі їх 
запити даються відповіді.

На кафедрі працює відповідальний за проведення профорієнтаційної 
роботи. Згідно плану роботи для формування контингенту студентів на 2017-2018 
роки були проведені наступні заходи: проведено відвідування шкіл і коледжів, 
поширено рекламні листівки з інформацію про переваги спеціальності 071 «Облік 
і оподаткування» та про умови прийому студентів, розміщено рекламу на 
основних інформаційних інтернет-порталах міста Одеси, у т.ч. у соціальних 
мережах, організовано роботу Школи майбутнього аудитора, в межах якої 
проведені заходи в школах міста Одеси і Одеської області, а також семінари, 
Круглі столи для абітурієнтів тощо.

На 1-й курс магістратури зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
університет приймає не тільки випускників-бакалаврів обліково-економічного 
факультету ОНЕУ, а й випускників інших ЗВО. В 2017 році, крім випускників- 
бакалаврів Одеського національного економічного університету, також були 
зараховані випускники з інших ЗВО, таких як: Одеський торговельно- 
економічний інститут Київського національного торговельно-економічного 
університету, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеський 
національний морський університет.

Голова комісії
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У підготовці магістрів за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і 
оподаткування підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» передбачена денна, вечірня та заочна форми навчання.

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 «Облік і оподаткування» з коефіцієнтом -  0,3. 
Вагомий коефіцієнт вступного екзамену з іноземної мови складає -  0,1.

З метою стимулювання потенційних абітурієнтів до вступу у магістратуру зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» працівники кафедри протягом всього 
навчального року проводять відповідну роз’яснювальну роботу. Її основними 
формами є відвідування інших закладів вищої освіти міста, публікація статей і 
повідомлень у місцевій пресі тощо. Регулярно оновлюється сторінка випускової 
кафедри на сайті університету, підтримуються акаунти факультету і кафедри у 
соціальних мережах Facebook та Instagram, розроблено презентацію магістерських 
програм за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», презентацію міжнародних 
програм АССА, СІМА, якими акредитовано спеціальність 071 в ОНЕУ, 
підготовлено рекламний буклет, який містить найбільш важливу для майбутніх 
магістрантів інформацію про спеціальність (перелік конкурсних предметів, 
фахових дисциплін, характеристику первинних посад, які можуть обіймати 
випускники) тощо.

Показники формування та динаміка змін контингенту студентів ОНЕУ зі 
спеціальності 071 «Облік та оподаткування» в цілому та контингенту освітньо- 
професійної програми «Облік, аудит і оподаткування підприємницької 
діяльності» зокрема показана у табл. 2.1.

Таблиця 2.1
Показники формування контингенту студентів 

за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і оподаткування 
підприємницької діяльності» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування»
 за другим (магістерським) рівнем вищої освіти___________'

№.
з/п Показник

Роки
2016 2017

1 2 3 4
1 Ліцензований обсяг підготовки (осіб) 295 295
2 Прийнято на навчання, всього (осіб) : 93 111

• очна (денна) форма 48 58
• в т.ч. за держзамовленням: 40 30

• очна (вечірня) форма 9 5
• заочна форма 36 48

• в т.ч.-за держзамовленням 15 2
• з якими укладені договори на підготовку 38 79

Голова комісії Пшипенко А. А.
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1 2 3 4
3 Подано заяв за формами навчання 117 143

• очна (денна) форма 56 68
• очна (вечірня) форма 10 5
• заочна форма 51 70

4 Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення
• очна (денна) форма 1,40 2,26
• очна (вечірня) форма - -
• заочна форма 3,40 35,0

5 Контингент студентів всього (осіб) за спеціальністю 071 
«Облік і оподаткування» 93 203

• очна (денна) форма 48 106
• в т.ч. за держзамовленням: 40 68

• очна (вечірня) форма 9 14
• заочна форма 36 83

• в т.ч. за держзамовленням 15 17

6 Контингент студентів (осіб) за освітньою програмою «Облік, 
аудит і оподаткування підприємницької діяльності» 72 156

• очна (денна) форма 27 58
• в т.ч. за держзамовленням: 24 43

• очна (вечірня) форма 9 14
• заочна форма 36 83

• в т.ч. за держзамовленням 15 17

7 Підготовлено магістрів всього (осіб) за спеціальністю 071 
«Облік і оподаткування» - 89

• очна (денна) форма - 46
• в т.ч. за держзамовленням: - 39

• очна (вечірня) форма - 9
•заочна форма - 34 -

• в т.ч. за держзамовленням 14

8 Підготовлено магістрів (осіб) за освітньою програмою 
«Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» - 68

• очна (денна) форма - ..... _ ......25.......
• в т.ч. за держзамовленням: .... 22

• очна (вечірня) форма - 9
• заочна форма - 34

• в т.ч. за держзамовленням ......- ....... 14

Отже, за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і оподаткування 
підприємницької діяльності» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» було 
підготовлено у 2017 році 68 студентів за всіма формами навчання.

Висновок: У цілому експертна комісія відзначає, що:
- формування контингенту здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» зі

Голова комісії Пилипенко А.А.
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спеціальності 071 «Облік і оподаткування» проводиться на належному рівні та 
здійснюється відповідно до встановлених вимог Міністерства освіти і науки 
України з дотриманням ліцензійного обсягу прийому;

- План прийому на місця державного замовлення виконується в повному 
обсязі.

3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Підготовка студентів за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і 
оподаткування підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти здійснюються у відповідності до освітньо- 
професійної програми (ОШІ), навчального плану та пояснювальної записки до 
нього.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9 -  239 від
28.04.2017 р. проектною групою розроблено ОПП магістра зі спеціальності 071 
«Облік і оподаткування», затверджена Вченою радою Одеського національного 
економічного університету від 11 липня 2017 року, протокол № 10,

Керівником магістерської програми є д.е.н., професор, сертифікований 
аудитор України Лоханова Наталія Олексіївна, АСС А/ЛірИ^, С АР.

Зміст підготовки визначений метою освітньо-професійної програми - 
забезпечити набуття компетентностей, які нададуть можливість розв’язувати 
складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування, а також у процесі досліджень й здійснення 
інновацій в умовах невизначеності та суперечливості вимог.

Реалізація освітньо-професійної програми відбувається за навчальним 
планом, затвердженим вченою радою ОНЕУ від 11 липня 2017 р. протокол № 10. 
Навчальний план підготовки магістра освітньо-професійної програми «Облік, 
аудит і оподаткування підприємницької діяльності» спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» передбачає обов’язкові та вибіркові компоненти освітньо- 
професійної програми за циклами загальної та професійної підготовки і 
розрахований на строк навчання один рік і чотири місяця.

Структура програми передбачає оволодіння поглибленими професійними 
компетентностями щодо здійснення обліку, аудиту, аналізу та оподаткування 
підприємств та інших суб’єктів господарювання, формування вмінь проведення 
наукових досліджень у цих напрямах.

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти «Облік, 
аудит і оподаткування підприємницької діяльності» спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» освітнього ступеня магістр, загальним обсягом 90 кредитів 
ЄКТС, передбачає оволодіння студентами 16 навчальними дисциплінами, 
проходження міждисциплінарного тренінгу та виробничої практики за фахом, а 
також проведення підсумкової атестації у формі публічного захисту 
кваліфікаційної магістерської роботи.

Голова комісії Пилипенко А. А.
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Обов’язкова частина навчального плану має обсяг 67 кредитів ЄКТС 
(74,4%) і включає: 3 дисципліни циклу загальної підготовки (9 кредитів, 10,0%), 7 
дисциплін циклу професійної підготовки (34 кредити, 37,8%), міждисциплінарний 
тренінг (3 кредити, 3,3%), виробничу та переддипломну практику (12 кредитів, 
13,3%), підготовку магістерської роботи та її захист (9 кредитів, 10,0%). 
Вибіркова частина навчального плану має обсяг 23 кредити ЄКТС (25,6%) і 
складається з двох пакетів, кожен із 6 дисциплін професійної підготовки, один з 
яких обирається студентами для вивчення.

На міждисциплінарний тренінг (3 кредити), виробничу та переддипломну 
практику (12 кредитів), підготовку магістерської роботи (6 кредитів) та її захист 
(З кредити) в цілому припадає 26,6% від загального обсягу кредитів.

Пояснювальна записка до навчального плану відображає найменування 
навчальних дисциплін, програмні результати навчання та компетентності, якими 
повинен оволодіти здобувач освітнього ступеня «магістр».

Одеським національним економічним університетом розроблено форми і 
методи контролю знань студентів та критерії оцінювання. Вони встановлюються 
чинним “Положенням про порядок оцінювання знань студентів ОНЕУ”. 
Положення затверджено Вченою радою ОНЕУ, протокол № 8 від 25.05.2016 р.

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Облік, аудит і 
оподаткування підприємницької діяльності» проводиться у формі захисту 
кваліфікаційної роботи магістра та завершується видачею документу 
встановленого зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням 
кваліфікації: «Магістр обліку і оподаткування».

Співвідношення обов’язкових дисциплін, дисциплін за вибором, годин, які 
відводяться на фундаментальну та спеціальну підготовку, відповідають сучасним 
вимогам до вищої освіти.

Усі дисципліни навчального плану достатньо забезпечені базовою та 
допоміжною літературою, що дозволяє реалізувати вимоги освітньої програми з 
фахових дисциплін. Забезпечення навчально-методичною літературою ведеться у 
двох напрямах: за рахунок придбання підручників та власних розробок 
методичних матеріалів у відповідності до специфіки навчальної діяльності 
фахових кафедр.

Накопичено належне програмно-методичне забезпечення: розроблено 
навчальні та робочі навчальні програми з дисциплін, плани практичних 
(семінарських) занять, завдання для індивідуальної та самостійної роботи 
студентів, їх дидактичне забезпечення, комплекти контрольних робіт, програми 
виробничої практики, тематика магістерських робіт, критерії оцінювання знань і 
вмінь студентів за національною шкалою та шкалою ЕСТ8.

Завдяки багатовекторній міжнародній співпраці навчальні програми 
магістерської підготовки кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ, і 
зокрема ОПП «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності», 
приведені у відповідність до вимог глобального ринку праці з обліку, аудиту та 
оподаткування та стандартів освіти країн Європейського Союзу.

Голова комісії Пшипенко А. А.
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Так, у 2016-2017 pp. проведена акредитація освітніх програм світовими 
професійними організаціями бухгалтерів, зокрема Привілейованим Інститутом 
Управлінських бухгалтерів Великобританії (СІМА) (Великобританія) та 
Асоціацією дипломованих сертифікованих бухгалтерів АССА (Великобританія).

Студентам спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з 2017 року надана 
можливість паралельно з дипломом магістра отримати престижний міжнародний 
сертифікат СІМА (Certificate in Business Accounting), який визнається в усіх 
країнах світу, та є свідченням високого рівня отриманих професійних знань та 
навичок, а також їх відповідності міжнародним стандартам. Також студенти 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування», починаючи з 1 вересня 2016 року, 
отримали право на заліки 6 навчальних модулів з 14 дисциплін програми АССА 
(F1-F6).

Освітньо-професійна програма «Облік, аудит і оподаткування 
підприємницької діяльності» за своїм змістом і структурою відповідає вимогам 
проекту Стандарту вищої освіти магістра за спеціальністю 071 «Облік і 
оподаткування», вимогам сучасного ринку праці та міжнародних професійних 
організацій бухгалтерів і аудиторів.

Щороку навчання на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту закінчують 
майже десятки випускників різних рівнів підготовки. Випускники працюють в 
міжнародних аудиторських компаніях PricewaterhouseCoopers, Delloite Touch 
Tohmatsu, Emst & Young, Beker Tilly тощо; на крупних вітчизняних 
підприємствах, зокрема в публічних акціонерних товариствах: ПАТ «Одеський 
кабельний завод», ПАТ «Одесагаз», ПАТ «Укрзалізниця»; ТОВ «ТЕНЕТ», ТОВ 
«Рошен Де Люкс», ТОВ «ЦЕМЕНТ» та- інші. І можливість отримувати паралельно 
з дипломом магістра заліки по міжнародним сертифікаційним програмам значно 
розширює можливості працевлаштування випускників освітньо-професійних 
програм зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Висновок: Комісія констатує:
- освітньо-професійна програма «Облік, ' аудит і оподаткування 

підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», що 
акредитується, забезпечена відповідними документами - освітньо-професійною 
програмою, розробленою проектною групою та затвердженою Вченою радою 
ОНЕУ, та відповідними навчальними планами за формами підготовки -  денна, 
заочна, вечірня з пояснювальною запискою до них, які визначають зміст 
підготовки фахівців;

- зміст підготовки фахівців за освітньо-професійною Програмою «Облік, 
аудит і оподаткування підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік 
і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також 
оцінювання та контроль знань студентів в ОНЕУ відповідають державним 
вимогам щодо акредитації.

Голова комісії Пшипенко A.A.
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4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Освітній процес підготовки фахівців за 01111 «Облік, аудит і оподаткування 
підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в 
ОНЕУ забезпечений кадрами вищої кваліфікації відповідно до вимог Міністерства 
освіти і науки України.

Експерти перевірили на місці наявність трудових книжок і достовірність 
записів щодо працевлаштування викладачів, які забезпечують навчальний процес 
за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і оподаткування 
підприємницької діяльності» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Комісія 
встановила, що професорсько-викладацький склад, який здійснює підготовку 
фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Одеському 
національному економічному університету формується відповідно до Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності закладів освіти та акредитаційних вимог 
щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Професійно-орієнтована підготовка студентів за освітньо-професійною 
програмою «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» 
здійснюється на випусковій кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ.

У 2016-2017 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
30.12.2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов впровадження 
освітньої діяльності в закладах освіти» в ОНЕУ було створено проектні групи зо 
всіх 01111, і, зокрема, проектну групу, яка взяла на себе відповідальність за 
розробку і якісне впровадження освітньої діяльності за освітньо-професійною 
програмою «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

У травні 2018 року було створено групу забезпечення спеціальності 071 
«Облік і оподаткування».

Якісний склад групи забезпечення спеціальності відповідає Ліцензійним 
умовам провадження освітньої діяльності.

Керівником групи забезпечення і освітньої програми «Облік, аудит і 
оподаткування підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» призначено завідувача кафедри бухгалтерського обліку та аудиту 
ОНЕУ, доктора економічних наук, професора Лоханову Наталію Олексіївну.

Лоханова Н.О. у 1995 році закінчила Одеський інститут народного 
господарства за спеціальністю «Облік і аудит» з присвоєнням кваліфікації 
економіста. Кандидат економічних наук з 1998 року. Вчене звання доцента 
присвоєно .у 2000 році. Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.09 -  
«Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)» з 2013 
року. У 2015 році Лохановій Н.О. присвоєно вчене звання професора кафедри 
бухгалтерського обліку та аудиту. Вона є автором понад 120 публікацій, серед 
яких одноосібна монографія, розділи у колективних монографіях, статті, 
опубліковані у фахових та інших виданнях, роботи навчально-методичного 
характеру, тези доповідей у Міжнародних науково-практичних конференціях. За
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роки своєї науково-педагогічної діяльності Лоханова Н.О. підготувала та видала 
(самостійно або у співавторстві) 5 навчальних посібників з грифом Міністерства 
освіти і науки України та ряд посібників з грифом ОНЕУ. Підготувала трьох 
кандидатів наук. Лоханова Н.О. з 2000 року є членом Федерації професійних 
бухгалтерів і аудиторів України та підкомісії зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» Навчально-методичної комісії 07 «Управління та 
адміністрування» Навчально-методичної ради Міністерства освіти і науки 
України. З 2017 року є сертифікованим аудитором України, має міжнародні 
сертифікати АССА/ОірЕЯ (Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів з 
Міжнародних стандартів фінансової звітності) і САР (професійний бухгалтер- 
практик).

Випускова Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту налічує 25 викладачів, 
24 з них працюють на постійній основі, 1 -  зовнішній сумісник. Всі викладачі 
кафедри мають базову освіту, яка відповідає змісту навчальних дисциплін, що 
викладаються.

Викладання всіх дисциплін за програмою здійснюють науково-педагогічні 
працівники з науковими ступенями та вченими званнями.

Крім випускової кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ, в 
підготовці магістрів з обліку і оподаткування беруть участь викладачі З 
гуманітарних і спеціалізованих кафедр університету: «Обліку і оподаткування в 
галузях економіки», «Економічного аналізу», «Загальної економічної теорії та 
економічної політики».

Безпосередньо зі студентами, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і 
оподаткування» на ОГШ «Облік, аудит і оподаткування підприємницької 
діяльності» працюють 15 лекторів-викладачів кафедр університету, у тому числі 1 
доктор наук, професор; 2 доктори наук, доценти, 12 кандидатів наук, Доцентів. Всі 
викладачі мають стаж науково-педагогічної роботи більше 10 років.

Загальна характеристика науково-педагогічного складу, що забезпечує 
підготовку за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», ОПП «Облік, аудит і 
оподаткування підприємницької діяльності» наведена у табл. 4.1.

Науково-педагогічна спеціальність викладачів у цілому відповідає 
дисциплінам, що вони викладають. Рівень кадрового забезпечення відповідає 
Ліцензійним умовам і акредитаційним вимогам.

Частка науково-педагогічних працівників з науковим ступенем та/або 
вченим званням відповідної спеціальності за основним місцем роботи, які 
забезпечують проведення лекцій з навчальних дисциплін для магістрів за 
освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і оподаткування 
підприємницької діяльності» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» складає 
86,6% при нормативі 50% (відхилення від норми+36,6%).
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Таблиця 4.1
Характеристика науково-педагогічного складу, 

що забезпечує підготовку магістрів 
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік, аудит і 

оподаткування підприємницької діяльності»

15

№
з/п Показники Навч. Рік

2016/2017 2017/2018
1 2 3 4
1. Загальна чисельність професорсько- 

викладацького складу, що працює на 
спеціальності 071, ОПП «Облік, аудит і 
оподаткування в управлінні підприємницькою 
діяльністю» (осіб)

15 15

докторів наук, професорів 3 3
кандидатів наук, доцентів 12 12

2. Штатна укомплектованість (усього, %) 100 100
докторів наук, професорів,% 20,0 20,0
кандидатів наук, доцентів,% 80,0 80,0

3. Кількість сумісників (зовнішніх - усього) 0 1
докторів наук, професорів 0 1
кандидатів наук, доцентів 0 0

4. Середній вік штатних викладачів з науковими 
ступенями і вченими званнями 43 44

докторів наук, професорів 44 ......... 4 5 .......
кандидатів наук, доцентів 43 44

5. Кількість викладачів пенсійного віку 2 .... 2 ■;........
докторів наук, професорів 0 0
кандидатів наук, доцентів 2 2

6. Частка викладачів, базова освіта яких не 
відповідає дисципліні, що викладається (%) 0 0

7. Середньорічне педагогічне навантаження 
викладачів (год.) 600 600

8. Випускову кафедру очолює фахівець відповідної 
спеціальності:
доктор наук, професор + + ...
кандидат наук, доцент - -

9. Загальна кількість докторантів за спеціальністю 0 ........ 1
10. Загальна кількість аспірантів за спеціальністю 4 .....  7........ ...... ............
11. Загальна частка викладачів, які пройшли 

підвищення кваліфікації за останні 5 років (%) 100 100

Частка науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання професора відповідної спеціальності за основним 
місцем роботи, які забезпечують проведення лекцій з навчальних дисциплін для 
магістрів за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і оподаткування 
підприємницької діяльності» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» складає 
40,2% при нормативі 25% (відхилення від нормативу +15,2%).

Голова комісії Пшипенко А. А.
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Середньорічне педагогічне навантаження викладачів у 2017-2018 н.р. 
становить близько 600 годин. Загальна кількість дисциплін на одного викладача 
не більше п’яти, що відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти.

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

- захист докторської дисертації -  д.е.н., доц. Слободяник Ю.Б.;
- аспірантура та захист кандидатських дисертацій -  3 викладача: к.е.н., ст. 

викл. Яцунська О.С., к.е.н., ст. викл. Бойко О.С., к.е.н., ст. викл. Сагарьова Д.О.;
- стажування за кордоном у провідних вищих навчальних закладах Європи 

-  4 викладача: д.е.н., проф. Лоханова Н.О., к.е.н., ст. викл. Бойко О.С., к.е.н., ст. 
викл. Яцунська О.С., к.е.н., ст. викл. Сагарьова Д.О.;

- стажування у провідних вищих навчальних закладах і на підприємствах 
міста Одеси пройшли всі викладачі кафедри.

Таким чином, педагогічна та наукова кваліфікація викладацького складу 
університету і випускової кафедри бухгалтерського обліку та аудиту сприяє 
належній підготовці студентів за освітньо-професійною програмою . «Облік, 
аудит і оподаткування підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Висновок: експертна комісія констатує, що:
- кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньо-професійної 

програми «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти в Одеському національному економічному університеті 
відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів 
освіти та Державним вимогам до акредитації;

- науково-педагогічний склад випускової кафедри бухгалтерського обліку та 
аудиту ОНЕУ повністю відповідає вимогам щодо акредитації освітньо- 
професійної програми.

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ

Експертна комісія перевірила документи, що засвідчують право володіння 
Одеського національного економічного університету навчальними корпусами та 
гуртожитками.

Університет має 7 (сім) власних навчальних корпусів з 140 аудиторіями на 
7 324 посадкових місць. Загальна площа приміщень що використовується у

• 9навчальному процесі складає 70 287,44 м’ 2 , о

До послуг студентів -  3 гуртожитки загальною площею 22 383,4 м , їдальні 
та буфети загальною площею 519,25 м2, 1 медичний пункт та 3 медичних кабінети 
загальною площею 46 м /спортивний зал, спортивні майданчики та тренажерні

Голова комісії Пилипенко A.A.
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в о 2кімнати, бібліотека з читальними залами площею 1 508,8 м , спортивно-
2 е • ^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, загальна 
кількість яких складає 93 піт.

Навчальна площа аудиторних та навчально-лабораторних приміщень 
відповідає вимогам МОН України і складає у розрахунку на одного студента 
денної форми навчання (15 640/2 815=5,6 м ).

В університеті створено локальну мережу що об’єднує усі навчальні 
корпуси та має вихід на глобальну мережу Інтернет.

Студенти, що отримують підготовку за освітнім ступенем магістра з 01111 
«Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності», мають змогу у 
повному обсязі користуватись загально університетськими ресурсами.

Для вивчення іноземних мов функціонують лінгафонні кабінети, де 
безпосередньо проходять заняття студентів спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування».

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 та 
студентів 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%. Частка
кваліфікаційних робіт магістра, які виконуються з використанням комп’ютерної 
техніки-100%.

Методичне забезпечення з використанням комп’ютерних технологій 
представлено тестами для контролю знань. Розроблені дистанційні курси 
навчання (робоча програма, література, навчально-методичне забезпечення, 
глосарій).

Осцовне навчальне програмне забезпечення, що використовується 
кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ для підготовки за ОІ111 
«Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» включає комплекс «Супер Нова», який функціонує на 
базі прикладного рішення «1С: Управління виробничим підприємством для 
України»; програмний комплекс «8іеЕКР», який розроблено ПАТ «Одескабель» 
(м. Одеса) і надано ОНЕУ для навчального процесу, а також програмний продукт
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ііко, що використовується для автоматизації обліку і управління в ресторанному 
бізнесі. Відповідне програмне забезпечення використовується для проведення 
міждисциплінарного тренінгу для студентів спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування», а також під час проведення практичних занять за дисциплінами 
професійного циклу підготовки.

У навчальному процесі використовуються:
Платформи програмного забезпечення «1C» версії 8.2 і конфігурації 

"1С:Бухгалтерія для України", версій 1.2 і 2.08, а також конфігурації "Управління 
виробничим підприємством" версії 1.3 (https://releases.lc.ni/total);

Система для роботи з клієнтами (CRM) - Парус "Менеджмент і Маркетинг" 
(http://parus .ua/ru/168);

Система електронного документообігу «M.E.Doc»
(https://www.medoc.ua/uk);

Система обробки статистичної інформації "Статистика";
Система для моделювання бізнес процесів Project Expert і MS Project 7;
Система для моделювання IThink 9.0;
Програмний продукт SteERP (програма ПАТ «Одескабель»);
Програмний продукт ііко (програма автоматизації обліку і управління в 

ресторанному бізнесі).
Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» відповідають сучасним вимогам.

Особливе місце в роботі адміністрації та профспілкового комітету відведено 
соціальному захисту співробітників університету. Всі соціально-економічні 
питання вирішуються при допомозі колективного договору, який кожних два роки 
оновлюється.

Важливе місце в роботі відведено оздоровленню та відпочинку 
співробітників. За два роки оздоровлено більше 400 співробітників в СОТ 
«Економіст», а також сотні студентів.

Санітарно-технічний стан навчальних корпусів та гуртожитків задовільний. 
Паспорта санітарно-технічного стану приміщень, які використовуються при 
проведенні освітньої діяльності, є в наявності.

Висновок: Комісія констатує:
в університеті створено достатні умови для навчання, побуту та 

відпочинку студентів. Матеріально-технічна база дозволяє повною мірою 
забезпечити навчальний процес з підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти і відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 
закладів освіти та Державним вимогам до акредитації.
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6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ

Організація освітнього процесу в ОНЕУ базується на основі Закону України 
«Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію 
освітнього процесу та інших нормативних документах з питань освіти.

Освітній процес за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і 
оподаткування підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Одеському 
національному економічному університеті організовано таким чином, щоб 
забезпечити формування професійних компетентностей майбутніх фахівців.

Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і 
оподаткування підприємницької діяльності» спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» здійснюється відповідно до освітньо-професійної програми 
другого (магістерського) рівня вищої освіти, навчального плану і пояснювальної 
записки до нього, затверджених в установленому порядку

Планування навчального процесу ведеться з урахуванням потреб регіону та 
специфіки навчального закладу.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін навчального плану 
освітньо-професійної програми «Облік, аудит і оподаткування підприємницької 
діяльності» формується у вигляді комплексів навчально-методичного забезпечення 
навчальних дисциплін в електронному та паперовому вигляді за складовими, що 
визначені додатком до Ліцензійних умов.

Перевірка методичного забезпечення навчального процесу підготовки 
магістрів свідчить, що усі дисципліни навчального плану мають навчально- 
методичні комплекси (НМК) у друкованому та електронному вигляді, до складу 
яких входять:

- 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 та інших методичних матеріалів 
тощо.

У всіх робочих програмах передбачено наявність необхідних розділів: мета і 
завдання дисципліни, професійні компетентності і результати навчання, 
тематичний план, зміст програми за темами, плани практичних (семінарських) 
занять, завдання для самостійної роботи студентів, критерії оцінок, 
рекомендована література тощо.
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Навчально-методичний комплекс кожної дисципліни підготовки магістрів 
за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і оподаткування 
підприємницької діяльності» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 
забезпечений методичними матеріалами на 100%.

Методичне забезпечення викладання дисциплін в цілому має відповідні 
обсяги та тиражі.

Уся навчальна, наукова, методична та інструктивна література розроблена 
фахівцями кафедр, узгоджена і затверджена у встановленому порядку.

Важливу складову навчально-методичного забезпечення за ОПП складають 
методичні матеріали для проведення самостійної роботи студентів. 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 студента, 
визначається навчальним планом і становить для магістрів 2/3 загального обсягу 
навчального часу, відведеного для вивчення певної дисципліни.

Одним із напрямів реалізації компетентісно-орієнтованого підходу під час 
підготовки за ОПП «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» є 
розвиток та поширення впровадження у навчальний процес університету 
тренінгових технології з використанням інтерактивних методів навчання, а саме 
навчально-тренінгових підприємств різного галузевого спрямування.

Відповідно до навчального плану підготовки магістрів за освітньо- 
професійною програмою «Облік, аудит і оподаткування підприємницької 
Діяльності» передбачено проведення міждисциплінарного тренінгу на базі 
навчально-тренінгового підприємства «Облікова ресторація» (із використанням 
програмного продукту ііко).

Метою міждисциплінарного тренінгу є отримання навичок адаптації до 
робочого місця, знайомства з сучасними формами організації праці в 
ресторанному господарстві та здобуття досвіду роботи за фахом, враховуючи 
запити бізнес-середовища південного регіону України.

У ході проведення тренінгу задіяно кафедру обліку та оподаткування в 
галузях економіки, кафедру бухгалтерського обліку та аудиту та кафедру 
економічного аналізу.

Після проходження міждисциплінарного тренінгу здобувані вищої освіти 
приступають до проходження виробничої та переддипломної практики, регламент 
та тривалість яких визначено навчальним планом, а також виконують написання 
кваліфікаційної роботи.

Практика проводиться згідно з розробленою програмою практики, в якій 
визначено завдання практики, подані вимоги та терміни виконання.

Виробнича практика проводиться на другому курсі підготовки за освітньо- 
професійною програмою протягом 8 тижнів на підприємствах та установах 
державного та приватного секторів різних сфер діяльності та всіх галузей
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економіки у м. Одеси та Одеської області. З усіма підприємствами, де проходять 
практику студенти, укладені і юридично оформлені відповідні угоди.

Забезпечення програмами і базами практики студентів 01І11 «Облік, аудит і 
оподаткування підприємницької діяльності» спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» складає 100%.

Кваліфікаційні роботи магістрів виконуються за тематикою, що 
затверджена на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту, на матеріалах реальних 
підприємств, організацій, аудиторських фірм тощо. Випускового кафедрою 
розроблені відповідні методичні вказівки для виконання кваліфікаційних робіт 
магістра для студентів освітньо-професійної програми «Облік, аудит і 
оподаткування підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Атестація якості підготовки випускників освітньо-професійної програми 
«Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» проводиться у формі захисту випускної кваліфікаційної 
магістерської роботи та завершується видачею документу встановленого зразка 
про здобуття кваліфікації ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 071 
«Облік і оподаткування». Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Магістерські роботи перевіряються на оригінальність тексту, що 
затверджується довідками про рівень оригінальності.

Навчально-методична робота і інформаційне забезпечення на кафедрі 
бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ ведеться за наступними напрямами: 
видавництво монографій; навчальних посібників; словників; конспектів лекцій, 
збірників тестів, методичних вказівок, практикумів, робочих зошитів до вивчення 
дисциплін, підготовки кваліфікаційних робіт, контрольних та індивідуальних 
завдань.

За 2013-2018 pp. науково-педагогічними працівниками кафедри 
бухгалтерського обліку та аудиту видано ряд навчальних посібників, 
рекомендованих рішенням Вченої ради ОНЕУ, що використовуються під час 
підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і 
оподаткування підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування»: Організація та методика аудиту (автори: Шаровська Т.С., Дрозд
І.К., Іванков В.М., Назарова Г.Б., Шалімова H.G.), Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (Лоханова Н.О., Кузіна Р.В.); Державний аудит (автор: 
Слободяник Ю.Б.), Організація державного фінансового контролю (автор: 
Максімова В.Ф.), Державний фінансовий контроль (автори: Максімова В.Ф., 
Самострол СВ.), Облік у прикладному рішенні «1С: Управління промисловим 
підприємством 8 для України» (автори: Муренко Т.О., Єніна О.В., Артюх О.В.) 
тощо.

Практично щорічно кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ 
готуються до видання і видаються, колективні і індивідуальні монографії, 
авторами яких є професорсько-викладацький склад з підготовки фахівців за 01111
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«Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 
«Облік і оподаткування».

Висновок: Комісія констатує:
Навчально-методичне забезпечення навчального процесу підготовки 

студентів за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і оподаткування 
підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти повністю відповідає Ліцензійним 
умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним 
вимогам до акредитації і забезпечує належний професійний рівень підготовки 
магістрів.

7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Основним джерелом інформаційного забезпечення є власна бібліотека 
Одеського національного економічного університету.

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності в ОНЕУ підтримується за 
рахунок добре налагодженої роботи бібліотеки і постійного оновлення 
бібліотечних фондів.

s e e  2  °Бібліотека університету має загальну площу 1508,8 м , у т. ч. для зберігання 
•  2 •  2 фондів -  715,22 м , для обслуговування читачів -  684,73 м .
Бібліотека має такі структурні відділи: відділ учбової літератури, відділ 

наукової літератури, електронний читальний зал та зал для науковців, 
Інформаційний центр Європейського союзу, відділ комплектування та наукової 
обробки фондів, відділ автоматизації бібліотечних процесів, відділ зберігання 
фондів, бібліотеки навчальних корпусів №3 та №6, читальні зали гуртожитків № 1 
та № 2.

Бібліотека має власне книгосховище, алфавітний та електронний каталоги 
навчальної, навчально-методичної та наукової літератури, репозитарій та 
електронну бібліотеку видань професорсько-викладацького складу університету.

В ОНЕУ достатній рівень забезпеченості бібліотечних фондів навчальною 
та науковою літературою та фаховими періодичними виданнями. Окрім книг, 
журналів, брошур, газет, бібліотека постійно одержує автореферати дисертацій, 
дисертації та наукові записки.

Обсяги фондів навчальної і наукової літератури складають -  350727 
примірника; електронних видань - 721; кількість абонементів -  3.

Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загальної 
чисельності студентів становить 11,45%, що відповідає нормативному значенню.

Студенти та викладачі мають можливість доступу до мережі Інтернет як 
джерела інформації. \

Діє 26 комп’ютеризованих робочих місць, у т. ч. 19 -  для співробітників і 7 
-  для читачів.
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Телекомунікаційна мережа бібліотеки підключена до локальної мережі 
університету та Інтернету.

Впроваджені автоматизоване приймання та видача літератури.
В останні роки суттєво зростає популярність електронних підручників, 

довідників, мультимедійних матеріалів.
Доступ до електронного каталогу бібліотеки здійснюється через внутрішній 

веб-сайт університету, а каталог виставлено в Інтернет для зовнішнього 
користувача (http ://library. oneu.edu.ua/).

У базі даних електронного каталогу 244,04 тис. бібліографічних описів 
документів; окремо ведуться бази даних періодики, дисертацій, авторефератів, 
тощо; 22 707 записів містить електронна картотека статей. У репозитарії 
бібліотеки розміщено більш ніж 2500 публікацій.

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту 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.

Через бібліотеку ОНЕУ співробітникам і студентам надано доступ до 
пошукової платформи, що об’єднує реферативні бази даних публікацій в 
наукових журналах Web of Science Core Collection.

Бібліотека університету забезпечена навчальною літературою за дисциплінами 
навчального плану освітньо-професійної програми «Облік, аудит і оподаткування 
підприємницької діяльності».

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 «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями 
становить 18 найменувань видань, що перевищує за нормативні показники.

Висновок: Комісія констатує, що фахову підготовку магістрів за 
освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і оподаткування
підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
забезпечено на 100% підручниками та навчальними посібниками у  відповідності 
до вимог МОН України.

Рівень інформаційного забезпечення освітньо-професійної програми «Облік 
і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти в Одеському національному економічному 
університеті відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 
закладів освіти та Державним вимогам до акредитації.
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8. ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ

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

У сучасних умовах керівництво університету і колектив випускової кафедри 
бухгалтерського обліку та аудиту, що здійснює підготовку за спеціальністю 071 
«Облік і оподаткування», зорієнтовані в своїй роботі на створення, впровадження 
та підтримку системи якості вищої освіти на всіх етапах формування майбутніх 
фахівців. Зберігаючи та використовуючи найкращі традиції вітчизняної вищої 
школи, в університеті і на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту 
впроваджується система багатоступеневої освіти, яка відповідає кращим зразкам, 
що мають місце в країнах з розвиненою ринковою економікою. Для забезпечення 
якості освіти визначаються показники рівня знань студентів, здійснюється їх 
аналіз з метою подальшого коригування і організації навчального процесу 
відповідно до стандартів вищої освіти.

Контроль за навчально-виховним процесом здійснює професорсько- 
викладацький склад кафедри. Зміст екзаменаційних білетів та їх відповідність 
робочим програмам кожного курсу розглядається та затверджується на засіданні 
кафедри. Повнота виконання навчальних програм зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» контролюється навчальним відділом університету наприкінці 
навчального року. Регулярно проводяться взаємовідвідування занять 
викладачами, робляться висновки, які заносяться у журнал взаємовідвідувань та 
обговорюються на засіданнях кафедри або методичного семінару.

Результати контролю знань за підсумками проведених перед акредитацією 
екзаменаційних сесій магістрів 2017-2018 н.р. за освітньо-професійною 
програмою «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» свідчать, що здобувачам вищої освіти 
надається достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок з дисциплін 
робочого навчального плану.

За результатами зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р. (4 дисципліни) 
абсолютна успішність становить 91,4%, якість -  67,9%, середній бал -  4,21.

За результатами літньої екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р. (4 дисципліни) 
абсолютна успішність становить 91,4%, якість -  68,0%, середній бал -  4,1.

У відповідності із методикою підсумкового контролю успішності студентів, 
що застосовується в Одеському національному економічному університеті, 
екзаменаційна оцінка, виражена у балах, є сумою двох складових: результату 
поточної успішності студентів у навчальному семестрі (що включає показники 
виконання поточних контрольних робіт, оцінювання відповідей та виступів на 
семінарських і практичних заняттях, результати виконання індивідуальних 
завдань) і, безпосередньо, оцінки студента на екзамені.
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Остання складова також є комплексним показником, що містить оцінки за 
відповіді на теоретичні питання в тестовій формі і розв’язання ситуаційних 
практичних завдань. Загальна оцінка підраховується за стобальною системою.

Аналіз підсумкової успішності студентів за результатами проведених перед 
акредитацією сесій засвідчує достатньо високий рівень професійної підготовки 
студентів ОПП «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування», що відповідає акредитаційним 
вимогам.

Проведений аналіз результатів підготовки засвідчив, що здобувачі вищої 
освіти на другому (магістерському) рівні зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» володіють знаннями з фундаментальних і професійних 
дисциплін, мають навички аналітичного мислення, науково-дослідної роботи, 
орієнтуються у фінансово-економічних проблемах тощо.

Планування навчального навантаження проводиться в установленому 
порядку. Організація навчального процесу визначається робочим планом, 
графіком навчального процесу, розкладом занять за відповідними формами 
навчання, що затверджуються кожного року ректором університету. Для 
мотивації поточної успішності студентів практикується складання семестрових 
карт розподілу балів за результатами роботи студентів з кожної дисципліни 
навчального плану.

Згідно з наказом ректора Одеського національного економічного 
університету «Про організацію проведення комплексних контрольних робіт (ККР) 
з освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня» від 03.04.2018 р., 
№ 32, в період з 02.05.2018 р. по 19.06.2018 р. було проведено комплексне 
контрольне оцінювання знань студентів 1-го курсу спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування».

З метою перевірки якості підготовки здобувачів освітнього ступеня 
«магістр» за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і оподаткування 
підприємницької діяльності» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
викладачами відповідних кафедр були розроблені завдання комплексних 
контрольних робіт з дисциплін циклу загальної та професійної підготовки, які 
складалися з теоретичної частини (закритих тестів) та практичної частини 
(розрахункових завдань).

Викладачами відповідних кафедр згідно з затвердженим графіком було 
проведено комплексні контрольні роботи з окремих дисциплін циклів загальної та 
професійної підготовки.

Аналіз результатів проведення комплексних контрольних робіт показав, що 
рівень фундаментальних знань, а також ступінь професійної підготовки студентів 
відповідають вимогам акредитації другого (магістерського) рівня освітй зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Абсолютна успішність студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
ОПП «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» (магістерського

Пилипенко А. А.
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рівня) по результатах комплексних контрольних робіт становить 100,00 %, якість 
навчання -  60,9 %, середній бал -  4,0.

За дисциплінами циклу загальної підготовки абсолютна успішність 
дорівнює 100,00 %, якість навчання -  59,4 %, середній бал -  3,8.

За дисциплінами циклу професійної підготовки абсолютна успішність 
складає 100,00 %, якість навчання -  61,5 %, середній бал -  4,01.

Результати проведеного самостійного аналізу успішності навчання 
засвідчують достатньо високий рівень загальної та професійної підготовки 
студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік, аудит і 
оподаткування підприємницької діяльності», що відповідає встановленим 
нормативам та вимогам акредитаційної експертизи.

У ході акредитаційної експертизи в університеті були проведені заміри 
залишкових знань студентів із дисциплін загальної та професійної підготовки 
(наказ ОНЕУ № 91 від 12.09.2018 р). у період з 18.09.2018 р. по 20.09.2018 р.

За участю експертів було проведено контрольний замір знань з таких 
навчальних дисциплін: «Бухгалтерський облік і звітність в управлінні», 
«Організація бухгалтерського обліку», «Фінансовий аналіз», «Макроекономічні 
проблеми реального та фінансового сектору економіки в глобальному процесі 
реіндустріалізації» (додаток А, Б). Отримані під час перевірки результати якості 
підготовки здобувачів освітнього ступеня магістр такі:

з дисциплін загальної підготовки - абсолютна успішність склала 100 %, 
якість успішності -  61,3 %.

з дисциплін професійної підготовки результати такі: абсолютна успішність 
склала 100 %, якість успішності -  64,5 %.

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

Практична підготовка студентів за освітньо-професійною програмою 
здійснюється шляхом проведення міждисциплінарного тренінгу і проходження 
виробничої та переддипломної практики на підприємствах.

Результати захисту практик відображають рівень засвоєння теоретичних 
знань і набуття практичних навичок щодо вирішення обліково-аналітичних задач 
та прийняття ефективних управлінських рішень.

Під час акредитаційної експертизи було перевірено 7 Звітів з виробничої 
переддипломної практики магістрів.

Результати експертної оцінки Звітів з виробничої практики магістрів 
представлені в табл. 8.1.

Розбіжності в результатах перевірки і оцінки Звітів з виробничої 
переддипломної практики магістрів не виявлено.

Підготовка за освітньо-професійною програмою завершується шляхом 
написання дипломної роботи.

Пшипенко А. А.



27

Таблиця 8.1
Підсумки оцінювання експертами якості Звітів з виробничої та 

переддипломної практики магістрів за освітньо-професійною програмою 
«Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» спеціальності 

 __________  071 «Облік і оподаткування» _____________________
№
п/п

Курс Шифр
академічної

групи,
факультет

(центр)

Прізвище, ініціали 
студента

База практики
Оцінка

на захисті за експертною 
перевіркою

1 2 3 4 5 6 7
1 1 61У, ОЕФ Майлатова Тетяна 

Володимирівна
ТОВ «МІАЛ» Відмінно (5) Відмінно (5)

2 1 61У, ОЕФ Білецький Станіслав 
Олександрович

КП «Теплопостачання 
міста Одеси»

Відмінно (5) Відмінно (5)

3 1 61У, ОЕФ Сілоч Г алина Іванівна ДП «Морський 
торгівельний порт»

Відмінно (5) Відмінно (5)

4 1 61У, ОЕФ Залищук Тетяна . 
Миколаївна

ТОВ «Вівал-Трейд» Відмінно (5) Відмінно

5 1 61 У, ОЕФ Влад Ірина Іванівна КП «Теплопостачання» 
міста Одеси»

Добре (4) Добре (4)

6 1 61У, ОЕФ Ковальов Євген 
Олександрович

ТОВ «Укртехностоун» Добре (4) Добре (4)

7 1 6.1.У, ОЕФ Прокопєня Олександр 
Миколайович

ТОВ «СИТЕКО» Задовільно
(3)

Задовільно .(3)

Відхилення не має

Тематика дипломних робіт здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» 01Ш 
«Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» відповідає профілю 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Дипломні роботи виконуються згідно з завданнями, які видані науковими 
керівниками та затверджені завідувачем кафедри.

Усі теми дипломних робіт, що розробляються, є актуальними і враховують 
особливості сучасних обліково-аналітичних та фінансово-економічних умов 
господарювання, містять елементи наукової новизни і виконуються на основі 
матеріалів реальних об’єктів дослідження.

Під час акредитаційної експертизи було перевірено 7 кваліфікаційних робіт 
магістрів. Перевірені роботи виконані на актуальні теми. Результати експертної 
оцінки кваліфікаційних робот магістрів представлені в табл. 8.2.

Голова комісії Пилипенко A.A.
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Таблиця 8.2
Підсумки оцінювання експертами якості кваліфікаційних робот 

магістрів за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і 
оподаткування підприємницької діяльності» спеціальності 071 «Облік і

№
п/п Курс

Шифр 
академічної 

групи, факультет 
(центр)

Прізвище, ініціали студента

Оцінка
на захисті 

кваліфікаційної 
роботи

за експертною 
перевіркою

1 2 3 4 5 6

1 1 61 У, ОЕФ Рожко Вікторія 
Олександрівна

Відмінно (5) Відмінно (5)

2 1 61 У, ОЕФ Залищук Тетяна Миколаївна Відмінно (5) Відмінно (5)

3 1 61 У, ОЕФ Сторожук Кирило 
Валерійович

Відмінно (5) Відмінно (5)

4 1 61 У, ОЕФ Арестов Дмитро 
Олександрович

Відмінно (5) Відмінно (5)

5 1 61 У, ОЕФ Ковальов Євген 
Олександрович

Добре (4) Добре (4)

6 1
61, Центр 

вечірньої форми 
навчання

Лук’яненко Вікторія 
Миколаївна

Добре (4) Добре (4)

7 1 61, Центр заочної 
форми навчання

Шамрай Марія Сергіївна Задовільно (3) Задовільно (3)

Відхилення не має
Розбіжності в результатах перевірки і оцінки кваліфікаційних робот 

магістрів не виявлено.

Висновок: експертна комісія констатує, що якісні характеристики 
підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і 
оподаткування підприємницької діяльності» спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» в ОНЕУ відповідають Державним вимогам до акредитації.

9. ОПИС ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основним нормативним документом, що регламентує забезпечення якості 
освітньої діяльності в Одеському національному економічному університеті є 
«Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 
Одеському національному економічному університеті», укладене Науково- 
методичною радою і ухвалене Вченою Радою університету (протокол № 8 від
25.05.2016 р.).

Положення розповсюджується на всіх учасників освітнього процесу в 
ОНЕУ, його норми є обов’язковими при плануванні та організації освітнього 
процесу. Положення забезпечує регулювання відносин, які виникають між 
учасниками освітнього процесу з питань підвищення його якості.

У Положенні регулюються такі питання:

Голова комісії Пилипенко А. А.
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1. Загальні положення
2. Планування освітньої діяльності: розробка, затвердження, моніторинг і 

періодичний перегляд освітніх програм
3. Формування якісного контингенту здобувачів вищої освіти
4. Система оцінювання знань студентів
5. Посилення практичної підготовки студентів
6. Забезпечення якості кадрового складу
7. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу та підтримки здобувачів вищої освіти
8. Інформаційні системи для ефективного управління освітньою діяльністю
9. Забезпечення публічності інформації про діяльність університету
10. Запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та 

навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти
11. Участь університету в національних та міжнародних рейтингових 

дослідженнях закладів вищої освіти.
Внутрішньоуніверситетська програма забезпечення якості освіти в ОНЕУ, 

крім моніторингу багатьох кількісних показників, спрямована на підтримку 
системи цінностей, традицій, норм (як загальноуніверситетського рівня, так і 
субрівнів академічних підрозділів -  факультетів, кафедр), які й визначають 
ефективність функціонування Університету.

Опис внутрішньої системи забезпечення якості в ОНЕУ та його структурних 
підрозділів містить: аналіз результативності науково-дослідної роботи в
навчальному закладі та використання її здобутків в освітньому процесі; 
використання локальної системи управління якістю та стандартів вищого 
навчального закладу; схему функціонування внутрішньої системи забезпечення 
якості та розподіл відповідальності між структурними підрозділами та 
посадовими особами; результативність системи забезпечення якості, її моніторинг 
та вдосконалення тощо.

Висновок: експертна комісія вважає, що якість внутрішньої системи 
забезпечення освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою «Облік, 
аудит і оподаткування підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в ОНЕУ 
відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти 
та Державним вимогам до акредитації.

10. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І МІЖНАРОДНІ
ЗВ’ЯЗКИ

Науково-дослідна робота кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ, 
що є випусковою за ОПП «Облік, аудит і оподаткування підприємницької 
діяльності», спрямована на постійне поглиблення наукових досліджень та 
виконується в рамках держбюджетної і госпдоговірної наукової тематики.

Голова комісії Пилипенко А. А.
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За період 2013-2017 рр. на кафедрі проводились дослідження за такими 
держбюджетними темами:

1. «Проблеми і напрями розвитку обліку та контролю в умовах 
глобалізації» (ДР № 0109Ш08757, 2013 р. - 2014 р., фінансування із 
держбюджету). За результатами фундаментального дослідження з даної теми 
науково-викладацьким складом кафедри опубліковано: 2 монографії (у тому числі 
1- колективна), 2 статті в колективних монографіях, 14 навчальних посібників (у 
тому числі з грифом МОН -  3), 66 статей (в фахових виданнях), 72 тези на 
конференціях різного рівня.

2. «Інформаційний потенціал систем обліку та контролю в умовах 
сталого розвитку підприємства» (ДР № 0115Ш00626, 2015 р.-2017 р., 
фінансування із держбюджету). За результатами фундаментального дослідження з 
даної теми науково-викладацьким складом кафедри опубліковано: 3 монографії (у 
тому числі 1- колективна), 5 статей у колективних монографіях, 6 навчальних 
посібників, 75 статей (у фахових виданнях), 149 тез на конференціях різного 
рівня.

За 2016 р.-2017 р. колективом кафедри бухгалтерського обліку та аудиту 
опубліковано 3 монографії та 3 розділи у колективних монографіях, виданих 
вищими навчальними закладами України та зарубіжжя:

1. Інформаційне забезпечення управління підприємством в умовах сталого 
розвитку: монографія / [Н. О. Лоханова та ін.] ; під. ред. Н. О. Лоханової. -  
Херсон : Грінь Д. С., 2016. -304 с.

2. Слободяник Ю. Б. Державний аудит відповідності: міжнародний досвід і 
перспективи реалізації в Україні : монографія / Ю. Б. Слободяник. -  Суми : 
ФОП Наталуха А. С., 2016. -  181 с.

3. Яцунська О. С. Облік основних засобів за стадіями життєвого циклу: 
монографія і  О. С. Яцунська. -  Херсон : Грінь Д. С., 2017. -  188 с.

4. Гострик О. М. Моделювання кризових явищ в соціально-економічних 
системах методами мережевого аналізу: розділ монографії «Емерджентні методи 
для емерджентної економіки» / монографія за заг. ред. В. М. Соловйова. -  
Черкаси: Видавець Вовчок О. Ю., 2017. -  С. 16-23.

5. Бойко О.С. Циклічність розвитку соціально-економічних систем: розділ 
монографії «Управління функціонуванням та розвитком в регіональних 
соціоекономічних системах» / монографія за ред. А. І. Ковальова, Н. Е. Сілічевої. 
-  Харків: ОНЕУ, 2016. -  244 с. -  С. 59-63.

6. Слободяник Ю. Б. Роль державного аудиту в управлінні інноваційною 
складовою економічної безпеки України: Розділ 1.13 монографії «Управління 
інноваційною складовою економічної безпеки» / монографія у 4-х томах за ред. 
д.е.н., професора Прокопенко О. В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В. Ю., к.е.н. 
Щербаченко В. О. -  Суми: ТОВ «Триторія», 2017. -  Т. І. Теорія та методологія 
управління інноваційною складовою економічної безпеки. - С .  130-139.

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту має наукові зв’язки з різними 
науковими установами та вищими навчальними закладами України, у фахових
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виданнях яких професорсько-викладацьким складом кафедри за останні 3 роки 
опубліковано близько ЗО статей. Крім того, колективом кафедри бухгалтерського 
обліку та аудиту регулярно публікуються статті у фахових виданнях ОНЕУ: 
«Вісник соціально-економічних досліджень»; «Науковий вісник Одеського 
національного економічного університету».

Наукові здобутки кафедри бухгалтерського обліку та аудиту знайшли 
відображення в збірниках матеріалів науково-практичних конференцій різних 
рівнів, організованих вищими навчальними закладами та науковими установами 
України, за підсумками яких професорсько-викладацьким складом опубліковано 
понад 100 тез доповідей.

Впродовж 2016-2017 років здійснювалась робота з оновлення навчально- 
методичного забезпечення дисциплін, що викладаються. Так, колективом кафедри 
видано 2 навчальні посібники:

1. Фінансовий облік-2: навч. посіб. / за ред. д.е.н., професора Н.О. 
Лоханової. -  Одеса: ОНЕУ, Ротапринт. - 2016 р.

2. Управлінський облік: Навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / За ред. д.е.н., 
професора Н.О. Лоханової. - Одеса: ОНЕУ, 2016 р.

Важливим напрямом наукової і педагогічної діяльності кафедри є робота з 
аспірантами, теми дисертаційних досліджень яких присвячені проблемам 
розвитку підприємств сфери обліку та контролю.

Протягом 2016-2017 р. захищені одна дисертація на здобуття наукового 
ступеня доктора економічних наук; дві - на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук:

1. Кузіна Р. В. «Корпоративний облік та звітність в Україні: діючий стан та 
перспективи розвитку» (на здобуття наукового ступеня доктора економічних 
наук, спеціальність: 08.00.09 -  Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
економічної діяльності)); науковий керівник -  д.е.н., проф. Максімова В.Ф. 
(захист 15.12.2016 р.);

2. ГангалЛ. С. «Обліково-аналітичне 'забезпечення управління 
конкурентоспроможністю агропромислових підприємств» (на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук, спеціальність: 08.00.09 -  Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)); науковий керівник -  
д.е.н., доц. Проданчук М. А. (захист 01.11.2016 р.);

3. Яцунська О. С. «Організаційно-методичне забезпечення обліку основних 
засобів за стадіями життєвого циклу (на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук, спеціальність: 08.00.09 -  Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)); науковий керівник -  д.е.н., проф. Лоханова
Н.О. (захист 02.12.2016 р.).

Студенти, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», 
беруть активну участь у щорічних конференціях, що організуються кафедрою 
бухгалтерського обліку і аудиту спільно з іншими кафедрами обліково- 
економічного факультету ОНЕУ.
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Колективом кафедри бухгалтерського обліку і аудиту 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.

Так, у 2016-2017 pp. кафедрою були проведені наступні наукові заходи:
1. Студентські науково-практичні конференції:
- IV Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку 

обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції» 26.05.2016 p.;
- II Міжнародна студентська науково-практична інтернет-конференція 

«Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах 
глобалізації», 14.04.2016 р.;

- V Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку 
обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції», 25.05.2017 p.;

- III Міжнародна студентська науково-практична інтернет-конференція 
«Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах 
глобалізації», 20.04.2017 р.

2. «Круглі столи» кафедри:
- АССА «Зрозуміти інвесторів: зміни у корпоративних перспективах»;
- АССА «Прорив: нова роль державного аудиту у після-кризовому світі»;
- «Запровадження МСФЗ в Україні -  оцінка стану і перспектив»;
- «Інтегрована звітність як новий етап розвитку корпоративної звітності»;
- «Роль державного аудиту в сучасних умовах економічного розвитку 

України»;
- «Нововведення законодавства: вивчаємо та застосовуємо на практиці».
3. Міжкафедральні «круглі столи»:
- «Особливості виявлення ризиків зовнішнього середовища функціонування 

підприємства на базі фінансової звітності»;
- «Особливості аналізу діяльності торгівельних підприємств у сучасних 

умовах»;
- «Культура та встановлення корпоративної поведінки в умовах ринкового 

середовища»;
- «Нові доповнення до законодавства про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність».
4. Наукові семінари та інші заходи.
Кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту в 2016 р. - 2017 р. проводилася 

науково-дослідна робота прикладного характеру за госпдоговірними темами:
1. «Побудова системи внутрішнього контролю -  оцінка стану та 

перспективи розвитку», реєстраційний номер 220/2016 (виконавці - к.е.н., доцент 
Татарінова Г. О., ст. викладач Зварич JI.B.).

2. «Організаційні та методичні засади формування облікової політики 
торгівельного підприємства», реєстраційний номер 221/2016 (виконавці - к.е.н., 
доцент Шерер I.JI., к.е.н., доцент Бєлінська О.В.).
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3. «Організаційні та методичні засади обліку витрат діяльності ОСББ» 
реєстраційний номер 222/2016 (виконавці - викладач Хотенчук Я.А., викладач 
Мілько JI.B.).

4. «Удосконалення методики проведення внутрішнього контролю», 
реєстраційний номер 235/2017 (виконавці - к.е.н., доцент Артюх О.В., аспірантка 
кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Хетагурова Н.О.).

За результатами науково-дослідної роботи за госпдоговірними темами було 
опубліковано 5 наукових статей, 2 розділи колективної кафедральної монографії 
«Інформаційне забезпечення управління підприємством в умовах сталого 
розвитку», 4 тези доповідей.

Результати науково-дослідної роботи використовуються в навчальному 
процесі при викладанні курсів лекцій з дисциплін ОПП «Облік, аудит і 
оподаткування підприємницької діяльності»: «Організація обліку»,
«Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності», «Внутрішній аудит», 
«Організація і методика аудиту на підставі МСА», «Державний фінансовий 
контроль»; при виконанні дипломних робіт магістрів, самостійних робіт 
студентів, індивідуальних завдань.

Діяльність кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в сфері міжнародного 
співробітництва полягає у підтримці та ініціюванні міжнародних стосунків, 
спрямованих на залучення міжнародного досвіду 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.

Викладачі кафедри беруть активну участь у розробці та реалізації спільних 
міжнародних проектів і програм відповідно до підписаних договорів про 
співробітництво із закордонними організаціями:

1. Чехія, м. Прага, «Вища школа економіки», 2013-2018.
2. Грузія, м. Тбілісі, Державний університет ім. Джавіхішвілі, 2014-2019.
3. Республіка Молдова, м. Кишинів, Молдавська економічна академія, 2014-

2019.
4. Білорусь, м. Полоцьк, Полоцький державний університет, 2014-2019.
5. Польща, м. Познань, Інститут розвитку міжнародного співробітництва, 

2017-2022.
6. Польща, м. Варшава, (Consilium Sp. z. о.о), 2016-2021.
Кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту налагоджені зв’язки з 

Британським інститутом присяжних бухгалтерів (АССА) і Привілейованим 
Інститутом управлінських бухгалтерів (СІМА), Великобританія.

Завдяки багатовекторній міжнародній співпраці з цими організаціями 
навчальні програми кафедри приведені у відповідність до вимог глобального 
ринку праці та стандартів освіти країн Європейського Союзу, проведена 
акредитація освітніх програм міжнародними професійними організаціями - СІМА 
та АССА.
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Викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту беруть активну участь у 
налагодженні міжнародних зв’язків, проходять стажування у зарубіжних країнах, 
перебувають у ділових зарубіжних відрядженнях.

Так, у 2016 р. - 2017 р.:
- приймала участь у міжнародних програмах у м. Краків (Польща) - 

завідувач кафедри д.е.н., професор Лоханова Н.О.;
- приймали участь у міжнародних конференціях та семінарах в м. Познань 

(Польща), м. Магдебург (Німеччина) -  завідувач кафедри д.е.н., професор 
Лоханова Н.О., к.е.н., ст. викладач Яцунська О.С.;

- приймала участь у проведенні наукових досліджень в Чехії - к.е.н., 
викладач Кушнір Д.О.

12.02.2018 р.-12.03.2018 рр. завідувач кафедри бухгалтерського обліку та 
аудиту, д.е.н., проф. Лоханова Н.О. і к.е.н., ст. викл. Бойко О.С. взяли участь у 
науковому міжнародному стажуванні у Вищій школі економіки (м. Прага, Чехія).

Висновок: експертна комісія вважає, що рівень наукової і міжнародної 
діяльності кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ сприяє підвищенню 
якості підготовки за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і 
оподаткування підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Одеському 
національному економічному університеті, відповідає Ліцензійним умовам 
провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до 
акредитації.

11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕВІРКУ ДЕРЖАВНИМИ 
КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ, ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ (ПРИПИСІВ) 

КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА ЗАХОДИ З ЇХ УСУНЕННЯ

Під час проходження попередньої акредитаційної експертизи у 2013 році з 
метою подальшого поліпшення профорієнтаційної і навчально-виховної роботи з 
підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит", спеціалістів 
зі спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит", магістрів зі спеціальності 8.03050901 
"Облік і аудит" було надано рекомендації, які на даний час повністю враховані в 
роботі кафедри бухгалтерського обліку та аудиту і університету в цілому 
(табл.11.1).

34
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Таблиця 11.1
Зауваження попередньої експертизи і напрями їх усунення______

№
з/п

Зауваження і 
рекомендації

Напрями усунення зауважень

1 2 3
1 Більше уваги приділяти 

виявленню не тільки 
здібних до навчання, але 
потенційно здатних до 
майбутньої професійної 
діяльності молодих 
людей. До відбору таких 
абітурієнтів активніше 
залучати викладачів -  
фахівців і студентів -  
магістрів.

Для формування якісного складу студентів і підготовки 
молоді до вступу в ОНЕУ створено відділ маркетингу і 
профорієнтаційної роботи, центр підвищення якості освіти та 
центр сучасних освітніх технологій. Щорічно розробляється 
план заходів із профорієнтаційної роботи, який 
затверджуються на засіданні вченої ради університету.
На кафедрі працює відповідальний за проведення 
профорієнтаційної роботи. Згідно плану роботи для 
формування контингенту студентів на 2017-2018 роки були 
проведені наступні заходи: проведено відвідування шкіл і 
коледжів на предмет реклами спеціальності, поширено 
рекламні листівки з інформацію про переваги спеціальності 
071 «Облік і оподаткування» та про умови прийому 
студентів, розміщено рекламу на основних інтернет-порталах 
міста Одеси, у т.ч. у соціальних мережах, організовано роботу 
«Школи майбутнього аудитора», в межах якої проведені 
заходи в школах і коледжах міста Одеси і Одеської області, а 
також семінари, Круглі столи для абітурієнтів тощо. До 
профорієнтаційної роботи активно залучаються на лише 
викладачі -  фахівці кафедри, а й студенти -  магістри, а також 
випускники ОНЕУ. Знято відеоролик за участю випускників 
минулих років і студентів-магістрантів з інформацією про 
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

2 Вдосконалювати 
комп’ютерну підготовку 
студентів шляхом 
збільшення комп’ютерних 
класів і придбання 
ліцензійного програмного 
забезпечення для більш 
широкого застосування у 
навчальному процесі 
прикладних
комп’ютерних програм.

Вдосконалення комп’ютерної підготовки студентів здійснено 
за рахунок застосування програмного забезпечення для 
проведення тренінгів для студентів 3-6 курсів спеціальності 
071 «Облік і оподаткування». У навчальному процесі широко 
застосовується ліцензоване програмне забезпечення у вигляді 
програми «1С: Підприємство 8.2», а також й інші прикладні 
комп’ютерні програми, надані ОНЕУ юридичними особами- 
підприємствами для використання в навчальних цілях, у т.ч.:
- програми автоматизації фінансового і управлінського 

обліку для підприємств ресторанного бізнесу ІІКО;
- програми ЗіеЕКР - для цілей автоматизації обліку і 
управління (розробник - ПАТ «Одескабель);
- програми «МеОос» - для подання податкової звітності і 
організації документообігу.
Все це дозволяє поліпшувати комп’ютерну підготовку 
студентів.

3 Своєчасно здійснювати 
ротацію викладачів 
пенсійного віку за 
рахунок випускників 
магістратури і 
аспірантури.

У даний час на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту із 
загальної кількості 25 викладачів штатного складу лише 3 
особи відносяться до пенсійного віку. Кадровий склад 
кафедри оновлений за рахунок молодих докторів і кандидатів 
економічних наук, які захистили дисертації в 2013-2018 
роках, зокрема: д.е.н., проф. Лоханова Н.О., д.е.н., доц.

Голова комісії Пилипенко А. А.
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1 2 3
Слободяник Ю.Б., к.е.н., ст. викл. Сагарьова Д.О., к.е.н., ст. 
викл. Яцунська О.С., к.е.н., ст. викл. Бойко О.С. Після 
закінчення магістратури ОНЕУ на кафедрі працює і 
навчається в аспірантурі викл. Федорова І.В.

4 Активізувати науково- 
дослідну роботу 
студентів, посилювати її 
прикладний характер.

Випусковими кафедрами постійно проводиться науково- 
дослідна робота зі студентами з моменту початку занять за 
дисциплінами професійного спрямування. Так, викладачі 
кафедри ведуть заняття у наукових гуртках з обліку та 
аудиту; студенти приймають участь у наукових конференціях 
ОНЕУ та України, у студентських конкурсах за 
спеціальністю, в університетських та всеукраїнських 
олімпіадах. Щорічно кафедрою формуються та видаються 
збірники студентських наукових статей; щорічно у квітні 
проводиться студентська Міжнародна науково-практична 
інтернет конференція з виданням тез доповідей.
Регулярно організуються наукові Круглі столи з обговорення 
результатів досліджень в сфері обліку та аудиту за 
матеріалами і за підтримки АССА (Великобританія, 
Асоціація дипломованих сертифікованих бухгалтерів). 
Студенти магістратури постійно залучаються до виконання 
НДР кафедри.
3 метою активізації наукової діяльності обдарованої 
студентської молоді на кафедрі створені та постійно діють 
наукові гуртки, проводяться науково-методичні семінари за 
тематикою науково-дослідної роботи кафедри, в яких, крім 
викладачів, приймають активну участь студенти-магістранти.

5 Ефективніше 
використовувати 
матеріально-технічну базу 
філій кафедр на 
виробництві.

На базі філій кафедри здійснюється виробнича практика 
студентів-магістрантів спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування», їх матеріали використовуються для 
підготовки дипломних робіт магістрів.

6 Налагодити більш дієвий 
зв’язок з випускниками з 
метою отримання 
інформації про їх 
професійну відповідність 
для удосконалення 
навчально-виховного- 
процесу.

Викладачами кафедри сформовано банк даних стосовно 
випускників обліково-економічного, заочного і комерційного 
факультетів ОНЕУ, спеціальності «Облік та аудит» і 071 
«Облік і оподаткування». 3 ними підтримується активний 
зв'язок у вигляді: проходження студентами виробничої та 
переддипломної практик, отримання нарядів на виконання 
дипломних робіт і рецензій на їх відповідність, проведення 
магістерських досліджень; роботи філій кафедри на 
підприємствах, де працюють випускники; проведення 
круглих столів зі студентами, святкування Дня бухгалтера, 
отримання інформації про їх професійну відповідність, 
виступів випускників на врученні дипломів бакалаврам і 
магістрам. Окремі з випускників, хто має достатній стаж 
робохи головним бухгалтером, запрошуються головами 
державних екзаменаційних комісій.

Висновок: рекомендації попередньої експертизи враховані кафедрою 
бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ в повному обсязі.

Голова комісії Пилипенко A.A.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

На підставі поданих матеріалів ОНЕУ для проведення акредитаційної 
експертизи ОПП 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 «Облік, аудит і оподаткування підприємницької 
діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти в Одеському національному економічному 
університету загалом відповідають установленим вимогам до заявленого рівня 
підготовки магістрів і дозволяють забезпечити державну гарантію якості освіти.

Навчальний план, пояснювальна записка до навчального плану 
відповідають освітньо-професійній програмі «Облік, аудит і оподаткування 
підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти, враховують особливості і потреби 
регіону, його провідних установ, організацій замовників. ОНЕУ має достатній 
науково-педагогічний потенціал та сучасну навчально-наукову базу для 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і 
оподаткування підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Професійну підготовку за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і 
оподаткування підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Одеському 
національному економічному університеті забезпечують кафедри: 
бухгалтерського обліку та аудиту (випускова кафедра), обліку та оподаткування в 
галузях економіки, економічного аналізу, загальної економічної теорії та 
економічної політики. 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 вимогам та 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 «Облік, аудит і оподаткування підприємницької 
діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти в Одеському національному економічному 
університеті відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 
закладів освіти та Державним вимогам до акредитації.

В ОНЕУ створено всі необхідні умови для якісної підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і оподаткування 
підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за

Голова комісії
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другим (магістерським) рівнем вищої освіти, розроблено внутрішню систему 
забезпечення якості освітньої діяльності. У регіоні наявний значний попит на 
фахівців з обліку і оподаткування, який зумовлений потребою і можливістю 
їхнього працевлаштування.

Комісія вважає за необхідне висловити також зауваження, які не впливають 
на загальне позитивне рішення щодо акредитації освітньо-професійної програми 
«Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, 
водночас дозволять поліпшити якість підготовки фахівців:

1) розширити участь студентів у виконанні науково-дослідних робіт у 
рамках інноваційних програм та освітньо-наукових проектів й конкурсів;

2) активізувати профорієнтаційну роботу для подальшого набору на 
освітньо-професійну програму «Облік, аудит і оподаткування підприємницької 
діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти;

3) продовжити роботу над постійним оновленням змісту навчально- 
методичних матеріалів для індивідуальної роботи студентів.

Висновок: на підставі викладених фактів та порівняння фактичних 
показників діяльності Одеського національного економічного університету і 
вимог до акредитації експертна комісія МОН України зробила висновок про 
спроможність Одеського національного економічного університету здійснювати 
підготовку здобувачів за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і 
оподаткування підприємницької діяльності» зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти і можливість її 
акредитації.

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри бухгалтерського обліку 
Харківського національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця,

доктор економічних наук, професор

Член експертної комісії:
завідувач кафедри бухгалтерського обліку 
Львівського торговельно-економічного універс 
кандидат економічних наук, професор

20 вересня 2018 року

.1. Звєряков
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Додаток А
ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ за освітньо-

професійною програмою «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» 
зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем
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1. Цикл загальної підготовки
Макроекономічні проблеми
реального та фінансового сектору 51У 32 32 100,0 6 18,8 13 40,6 13 40,6 _ _ 100,0 59,4 100,00 59,4
економіки в глобальному процесі
реіндустріалізацп

Усього за циклом 100,00 6 18,8 13 40,6 13 40,6 - - 100,00 59,4 100,00 59,4

2. Цикл професійної підготовки
Бухгалтерський облік і звітність в 51У 32 32 100,0 12 37,5 9 28,1 И 34,4 _ _ 100,00 65,6 90,6 68,7
управлінні
Фінансовий аналіз 51У 32 32 100,0 16 50,0 5 15,6 11 34,4 - - 100,00 65,6 90,6 62,5
Організація бухгалтерського обліку 51У 32 32 100,0 10 31,3 7 21,9 15 46,9 - - 100,00 53,2 90,6 75,0

Усього за циклом 39,6 21,9 38,5 - - 100,00 61,5 90,6 68,7

Разом за циклами 34,4 26,6 39,0 100,00 60,9 93,0 66,4

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор

З результатами ККР ознайомлений
Ректор Одеського національного економічного університету, 
доктор економічних наук, професор

Голова комісії

— З

А.А. Пилипенко

М.І. Звєряков

Пилипенко А. А.
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Додаток Б
ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

при акредитаційній експертизі освітньо-професійної програми «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності»
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1. Цикл загальної підготовки
Макроекономічні проблеми 
реального та фінансового сектору 
економіки в глобальному процесі 
реіндустріалізації

51У 31 31 100,0 6 19,4 13 41,9 12 38,7 - - 100,0 61,3 100,0 59,4

Усього за циклом 100,0 6 19,4 13 41,9 12 38,7 - - 100,00 * 61,3 100,0 59,4
2. Цикл професійної підготовки

Бухгалтерський облік і звітність в 
управлінні 51У 31 31 100,0 13 41,9 8 25,8 10 32,3 - - 100,0 67,7 100,0 65,6

Фінансовий аналіз 51У 31 31 100,0 17 54,8 4 12,9 10 32,3 - - 100,0 67,7 100,0 65,6
Організація бухгалтерського обліку 51У 31 31 100,0 10 32,3 8 25,8 13 41,9 - - 100,0 58,1 100,0 53,2

Усього за циклом 100,0 43,0 21,5 35,5 - - 100,0 64,5 100,0 61,5
Разом за циклами 100,0 37,1 26,6 36,3 - 100,0 63,7 100,0 60,9

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця, 
доктор економічних наук, професор

З результатами ККР ознайомлений
Ректор Одеського національного економічного університету, 
доктор економічних наук, професор

Голова комісії

А.А. Пилипенко

М.І. Звєряков

Пилипенко А. А.
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Зведені відомості про дотримання Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти

Таблиця 1
Порівняльна таблиця 

дотримання кадрових і технологічних вимог щодо 
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти в Одеському національному 
економічному університеті за освітньо-професійною програмою 

«Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» зі спеціальності 
071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
1. Кадрові вимоги

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) 3 
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 % визначеної 
навчальним планом кількості годин):
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1 2 3 4
1) які мають науковий ступінь та/або 
вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для 
початкового рівня з урахуванням стажу 
педагогічної роботи)

50,0 86,6 +36,6

2) які мають науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання 
професора

25,0 40,2 +15,2

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 5 років не менше 
3 умов, зазначених у пункті 5 приміток

Підпункти 
1— 16 

пункту 5 
приміток

100% -

7. Наявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, яку 
очолює фахівець відповідної або 
спорідненої науково-педагогічної 
спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук 
та вченим званням

+ + -

2) з науковим ступенем та вченим 
званням
3) з науковим ступенем або вченим 
званням
8. Наявність трудових договорів 
(контрактів) з усіма науково- 
педагогічними працівниками та/або 
наказів про прийняття їх на роботу

+ + -
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1 2 3 4
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 студентів та заявленого 
обсягу з урахуванням навчання за 
змінами)

2,4 5,6 +3,2

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

ЗО 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

3. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення
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
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1 . 2 3 4
6. Забезпеченість студентів 
навчальними матеріалами з кожної 
навчальної дисципліни навчального 
плану

+ + немає

7. Наявність методичних 
матеріалів для проведення атестації 
здобувачів

+ + немає

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
18 +13

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
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1 2 3 4
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
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Таблиця 2
Відомості про дотримання 

Державних вимог до акредитації 
в Одеському національному економічному університеті 

з підготовки за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і 
оподаткування підприємницької діяльності» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
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 -

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 100 100 -

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 -

2. Результати освітньої діяльності 
(рівень підготовки фахівців), не менше
%
2.1. Рівень знань студентів з циклу 
загальної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 +10,0

2.1.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 61,3 +11,3

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 циклу 
професійної підготовки:
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1 2 3 4
2.3.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 +10,0

2.3.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 64,5 +14,5

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

+ + -

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

+ + -
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