
висновки
експертної комісії щодо акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної програми 
"Статистика бізнесу" спеціальності 051 "Економіка" 

за другим (магістерським) рівнем 
в Одеському національному економічному університеті

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1427-л від 07.09.2018 р. 
було призначено експертну комісію у складі: голова комісії - Манцуров І.Г., доктор
економічних наук, професор, член-кореспондент HÄH України, завідувач кафедри 
статистики Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана", член комісії Сидорова A.B. -  доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри статистики та економічної кібернетики Донецького 
національного університету ім.. Василя Стуса (м. Вінниця).

У період з 18.09.2018 р. по 20.09.2018 р. включно, безпосередньо у навчальному 
закладі експерт розглянув подану Одеським національним економічним університетом 
акредитаційну справу та провів експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності 
вищого навчального закладу державним вимогам щодо акредитації другого (магістерського) 
рівня освітньо-професійної програми «Статистика бізнесу» спеціальності 051 "Економіка".

Експертизу проведено у відповідності до підпункту 20 пункту 2 розділу XV 
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", Постанови 
Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978 "Про затвердження Положення 
про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах 
та вищих професійних училищах", Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 
року № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти", Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та 
вищого навчального закладу, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України 13 червня 2012 року № 689.

Акредитаційна експертиза проведена за такими напрямами:
1) підтвердження достовірності інформації, поданої Одеським національним 

економічним університетом до Міністерства освіти і науки України у зв’язку з проведенням 
первинної акредитаційної експертизи підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за 
освітньо-професійною програмою «Статистика бізнесу» спеціальності 051 "Економіка";

2) підтвердження відповідності встановленим законодавством вимогам щодо якісного 
складу кадрового забезпечення освітньо-професійної програми «Статистика бізнесу» 
спеціальності 051 "Економіка", науково-методичного рівня та підвищення кваліфікації 
викладачів, забезпечення нормативних вимог до чисельності, рівня науково-дослідної 
діяльності випускової кафедри статистики;

3) виявлення повноти навчального та методичного забезпечення освітньо-професійної 
програми, наявності навчальної документації, використання комп’ютерних технологій;

4) підтвердження відповідності нормативам технологічних вимог щодо матеріально- 
технічного та інформаційного забезпечення освітньо-професійної програми, яка 
акредитується.

У підсумку перевірки та оцінювання експертна комісія констатує таке.

1. Загальна характеристика закладу освіти й освітньо-професійної програми

Повна назва вищого навчального закладу освіти: Одеський національний економічний 
університет.

Поштова адреса: 65082, м. Одеса, вул.. Преображенська 8.



Юридична адреса, адреса електронної пошти, адреса Web-сайту вищого навчального 
закладу: 65082, м. Одеса, вул. Пребраженська 8; Email:mail@oneu.edu.ua; офіційний сайт 
ttp://www.oneu.edu.ua

Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності: ліцензія, наказ МОН України 
від 06.07.17 р.№  143-Л.

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

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

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

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 на очній та заочній формах навчання.

Університет один із перших в Україні започаткував ступеневу систему підготовки 
фахівців: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», включився до впровадження кредитно- 
трансферної системи згідно з концептуальними засадами Болонського процесу; розпочав 
системне впровадження дистанційної форми навчання.

Навчально-виховний процес в університеті забезпечують 5 факультетів 22 кафедри, в 
тому числі 17 випускових. В структурі університету функціонують 2 навчальних центри із 
заочної та вечірньої підготовки студентів, а також інші структурні підрозділи які 
забезпечують високу якість підготовки фахівців -  Центри бізнес освіти та підвищення 
кваліфікації, підвищення якості освіти, сучасних освітніх технологій, інформаційний центр 
Євросоюзу, інформаційно-обчислювальний центр.

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

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

Університет користується високим авторитетом серед молоді, про що свідчать високі 
показники середнього балу ЗНО на бюджетні місця та високий конкурс на 1 бюджетне місце 
за результатами вступної кампанії 2018р.

Навчальний процес в університеті реалізується кваліфікованим складом науково- 
педагогічних працівників, який налічує 354 викладачів. Серед викладачів університету 72,4% 
мають наукові ступені та вчені звання, в тому числі 10,3% докторів наук, професорів. 
Середній вік викладача університету складає 46 років, професора -  59 років, доцента -  50 
років.
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Велику роль у якісному проведенні освітнього процесу відіграє сучасна навчально- 
лабораторна та матеріально-технічна база університету, яка включає 6 власних навчальних 
корпусів, 1 навчально-лабораторний корпус, 12 навчально-методичних лабораторій на 
випускових кафедрах, Центр інформаційних технологій, який обслуговує ЗО комп’ютерних 
класів що забезпечує студентам 460 робочих місць одночасно на сучасних комп’ютерах 
підключених до мережі Інтернет, бібліотека що має 3 філії на 305 посадкових місць у 8 
читальних залах навчальних корпусів університету, відділ оперативної поліграфії, який 
здійснює тиражування навчальної, методичної та інструктивної літератури.

Загальна корисна площ будівель і споруд університету складає 55387,44 м2, площа 
навчальних корпусів, що використовуються у навчальному процесі -  20 943,2 м2.

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

Таблиця 1.1
Загальна характеристика 

Одеського національного економічного університету_______________

№
з/п

Показники діяльності

Кількісні параметри
Очна

(дена/вечірня)
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

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

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

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

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

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

6. Кількість факультетів/центрів навчання 5 /1 1
7. Загальна площа навчальних корпусів (кв. м) 20 934,2

з них:
- власна корисна площа (кв. м) 20 934,2
- орендована(кв. м) -

8 Навчальні площі, які здаються в оренду (кв. м) 270,2
9. Загальний обсяг державного фінансування (тис. 

грн.)
57 379,7

ю . Кількість посадкових місць у читальних залах 305
11. Кількість робочих місць, ПЕОМ для студентів 460

- у т.ч. з виходом в Інтернет 452



За результатами рейтингової оцінки Міністерства освіти і науки України та 
міжнародних організацій університет стабільно входить до когорти лідерів.

Основні напрями діяльності ректора, керівництва університету та його підрозділів 
визначаються Стратегією розвитку ОНЕУ, що прийнята на конференції трудового 
колективу, згідно якої місією університету є сприяння розвиткові Південного регіону 
шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації високопрофесійних, 
конкурентоспроможних фахівців, здатних активно діяти в умовах ринкової економіки та 
соціального партнерства.

Пріоритети (стратегічні цілі) розвитку Університету:
- підвищення якості освітніх послуг Університету та забезпечення їх відповідності 

національним, європейським і міжнародним фаховим стандартам та вимогам Болонського 
процесу;

- модернізація навчальних планів, програм, змісту навчання;
-запровадження в Університеті інноваційних підходів, форм, методів і засобів 

навчання;
- посилення науково-експертного супроводу економічного розвитку Південного 

регіону;
-забезпечення ефективної взаємодії та співпраці із замовниками і клієнтами послуг 

Університету;
-активізація діяльності Університету в міжнародному та європейському освітньому 

просторі.
Принципами розвитку Університету є: партнерство; відповідність суспільним 

потребам; сталість; ефективність, результативність та економічність діяльності; 
інноваційність та орієнтація на провідний досвід; відповідність міжнародним, європейським 
та вітчизняним фаховим стандартам якості.

Основними напрямками розвитку Університету є: підвищення автономії; розвиток 
персоналу та корпоративної культури; удосконалення соціального забезпечення 
співробітників; запровадження сучасних інструментів менеджменту та організаційного 
розвитку; оптимізація структури та розвиток матеріально-технічної бази; створення єдиного 
електронного інформаційно-комунікаційного середовища; реалізація міжнародних освітніх 
проектів та участь у міжнародних науково-дослідних проектах.

Основною місією Університету є: підготовка висококваліфікованих фахівців, які 
відповідають потребам держави в ринкових умовах і світовим стандартам вищої освіти, 
вимогам Болонської конвенції. Запорукою ефективності такої роботи є його науково- 
педагогічний потенціал, усталені традиції, а також впровадження прогресивних технологій 
навчання.

Велику роль у життєдіяльності університету відіграє його Наглядова рада. Наглядова 
рада, яка розглядає шляхи перспективного розвитку університету, надає допомогу 
університету в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки, здійснює 
громадський контроль за діяльністю адміністрації, забезпечує ефективну взаємодію 
університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно- 
політичними, виробничими, бізнесовими структурами.

Відповідно до Статуту університету, вищим колегіальним органом громадського 
самоврядування університету є Конференція трудового колективу. Активну роль в 
управлінні університетом відіграє Вчена рада, в полі уваги якої постійно перебувають 
питання вдосконалення організації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності 
наукових досліджень, проекти університетських бюджетів, кадрові питання тощо.

Поточні питання діяльності університету розглядаються в робочих органах: ректораті, 
науково-методичній раді, приймальній комісії. ^ —

Голова експертної  професор Мащуров І.Г.



Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», ректор щорічно звітує вищому 
колегіальному органу громадського самоврядування -  конференції трудового колективу -  
про свою роботу, подає до Міністерства освіти і науки України звіти щодо виконання умов 
контракту.

Університет своєчасно подає звіти до Міністерства освіти і науки України, Державної 
служби статистики України, Державної фінансової інспекції і Держказначейства України. 
Університет своєчасно і в повному обсязі вносить платежі до бюджету, у тому числі до 
Пенсійного фонду і фондів соціального страхування, виконує кошториси доходів і видатків.

Ректором Одеського національного економічного університету є Звєряков Михайло 
Іванович, доктор економічних наук, црофесор, член-кореспондент НАН України, 
заслужений діяч науки і техніки України. Посідає цю посаду з 2000 року. Закінчив у 1975 
році Одеський інститут народного господарства.

У 1980 р. захистив кандидатську дисертацію. Працював в інституті асистентом, 
викладачем, доцентом кафедри. З 1988 по 1992 р. - проректор з міжнародних зв'язків і 
навчальної роботі з іноземними студентами. З 1992 по 1995 р. - докторант інституту. З 1994 
по 1996р. - наукова праця від фонду А. Гумбольдта в університеті м. Кельна, ФРН. У 1996 
році захистив докторську дисертацію. З 1997 по листопад 1998 працював начальником 
управління банку «Україна», а з листопада 1998 р. першим заступником директора банку 
«Україна» по Одеській області.

Підготовку фахівців зі спеціальності «Статистика» університет здійснюється з 1968 р. 
спочатку за спеціальністю «Статистика», з 1996 р. -  за спеціальністю «Економічна 
статистика», а з 2005 р. за спеціальністю «Прикладна статистика». Підготовка фахівців 
другого ступеню (магістри) розпочалася з 1996 р. із ліцензованим обсягом 25 осіб денної 
форми навчання.

Підготовку студентів зі спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Статистика бізнесу» 
магістерського рівня здійснює кафедра статистики, яку очолює професор, кандидат 
економічних наук Підгорний Анатолій Захарович.

Підгорний А.З. працює в Одеському національному економічному університеті з 1973 р. 
після закінчення аспірантури на посадах: викладача, ст. викладача, доцента кафедри статистики, 
доцента кафедри народногосподарського планування. У період 1979-1980 рр. -  заступник декана 
планово-економічного факультету, у 1980-1984 рр. -  декан планово-економічного факультету, у 
1984-1988 рр. -  проректор з міжнародних зв’язків, з 18.12.1988 р. очолює кафедру статистики.

Підгорний А.З. -  відомий в Україні науковець в галузі статистики, автор понад 80 
наукових і науково-методичних праць, у тому числі -  монографій, підручників і навчальних 
посібників. Під його керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій.

У 1998 р. Підгорний А.З. отримав Почесний знак МОН України «Відмінник освіти», у 
2008 р. -  почесний знак МОН України «За наукові досягнення», у 2001 р. нагороджений 
Почесною Ерамотою Кабінету Міністрів України.

Експертна комісія зазначає, що у  Одеському національному економічному 
університеті проводиться активна профорієнтаційна робота на рівні випускаючої кафедри 
статистики задля здобуття освітнього рівня магістра випускниками бакалаврату.

Динаміка формування контингенту студентів у  Одеському національному 
економічному університеті за освітньо-професійною програмою «Статистика бізнесу» 
спеціальності 051 "Економіка” свідчить про стабільність попиту студентів щодо набуття 
фаху за освітньою програмою, що акредитується..



2. Формування контингенту студентів

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

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 Звєряковим М.І., та регламентується положенням 
університету, що затверджується Радою університету.

На 5-й курс зі спеціальності 051 «Економіка» ОНЕУ приймає не тільки випускників- 
бакалаврів свого факультету, а й випускників інших ЗВО.

Формування контингенту студентів магістерського рівня зі спеціальності «Економіка» 
за програма «Статистика бізнесуіння» надані в таблиці 2.1.

У підготовці студентів напряму підготовки «Статистика бізнесу» передбачена лише 
денна форма 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 -  0,3, з іноземної 
мови -0 ,1 .

Проведення фахового вступного випробування студентами, що закінчили повний курс 
підготовки за «бакалавр з економіки» і мають бажання продовжити освіту з метою 
отримання ступеня «магістр» в Одеському національному економічному університеті, 
здійснюється фаховою комісією, яка складається з науково-педагогічних працівників 
випускової кафедри на підставі щорічного наказу ректора ОНЕУ.

Під час фахового вступного випробування за допомогою комплексних завдань 
перевіряються знання, вміння та навички абітурієнта щодо основного матеріалу з дисциплін, 
які виносяться на екзамен.
Комплексне завдання абітурієнту міститься в екзаменаційному білеті. Завдання охоплюють 
зміст усіх дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування.

З метою стимулювання потенційних абітурієнтів до вступу в магістратуру на 
освітньо-професійну програму «Статистика бізнесу» зі спеціальності «Економіка» 
працівники кафедри протягом всього навчального року проводять відповідну 
роз’яснювальну роботу. Регулярно оновлюється сторінка випускової кафедри на сайті 
університету, розроблено презентацію програми «Статистика бізнесу», підготовлено 
рекламний буклет, якій містить найбільш важливу для майбутніх магістрів інформацію про 
дану спеціальність: перелік конкурсних предметів, спеціальних дисциплін, що викладаються 
студентам спеціальності «Економіка», характеристика первинних посад, які можуть обіймати 
випускники.

Показники формування та динаміка змін контингенту студентів ОНЕУ зі 
спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Статистика бізнесу», які вирішили поступати до 
магістратури показана у таблиці 2.1.



Таблиця 2.1

Показники формування контингенту студентів другого магістерського ступеня
спеціальності 051 "Економіка"

№ п/п Показник
Роки

2016 2017
1 Ліцензований обсяг підготовки (осіб) 165 165
2 Прийнято на навчання, всього (осіб): 52 41

• очна (денна) форма 37 32
• в т.ч. за держзамовленням: 25 26

° очна (вечірня) форма - -
• заочна форма 15 9

• в т.ч. за держзамовленням 5 1
• з якими укладені договори на підготовку 23 14

3 Подано заяв за формами навчання 103 57
3 очна (денна) форма 44 38
9 очна (вечірня) форма - -
9 заочна форма 59 19

4 Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення
* очна (денна) форма 1,76 1,46
• очна (вечірня) форма - -
• заочна форма 11,8 19,0

5 Контингент студентів (осіб) 52 93
9 очна (денна) форма 37 69

9 в т.ч. за держзамовленням: 25 53
• очна (вечірня) форма 0 0
»заочна форма 15 24

• в т.ч. за держзамовленням 5 6

6 Контингент студентів за освітньою програмою 
"Статистика бізнесу" (осіб)

15 25

* очна (денна) форма 15 25
9 в т.ч. за держзамовленням: 9 16

е очна (вечірня) форма 0 0
* заочна форма 0 0

® в т.ч. за держзамовленням 0 0
7 Підготовлено магістрів всього (осіб) - 49

• очна (денна) форма - 36
• в т.ч. за держзамовленням: - 25
• в т.ч. за держзамовленням - 5

8 Підготовлено магістрів за освітньою 
програмою "Статистика бізнесу" (осіб)

- 15

9 очна (денна) форма - 15



Колектив кафедри наполегливо працює над тим, щоб й надалі зростала популярність 
зазначеної спеціальності та ОПП. Для цього розробляються нові інноваційні форми 
навчання,

Експертна комісія підтверджує, що Одеський національний економічний 
університет проводить необхідну роботу щодо формування контингенту студентів має 
відповідне організаційне забезпечення.

3. Зміст підготовки фахівців

Підготовку магістрів освітньо-професійної програми «Статистика бізнесу» 
спеціальності 051 "Економіка" регламентують наступні документи:

Галузевий стандарт вищої освіти України "Освітньо-професійна програма підготовки 
магістрів за спеціальністю "Економічна статистика" напряму 0501 -  "Економіка і 
підприємництво", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.02 р. 
№ 330;

Галузевий стандарт вищої освіти України "Освітньо-професійна програма підготовки 
магістра за спеціальністю 8.03050601 "Прикладна статистика" галузі знань 0305 - Економіка 
та підприємництво, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
04.07.2013 р„ №895;

Освітньо-професійна програма «Статистика бізнесу» спеціальності 051 "Економіка" 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня, схвалена Вченою радою ОНЕУ протокол 
№ 10 від 11.07.2017 р.

Навчальні плани, розроблені з урахуванням вимог Міністерства освіти і науки 
України;

Засоби діагностики якості вищої освіти.
Усі зазначені документи узгоджені між собою, прослідковується відповідність змісту 

підготовки державним вимогам, потребам ринку праці та окремої особистості, вирішення 
питань безперервності, наступності та ступневості підготовки фахівців.

При розробці освітньо-професійної програми магістерського рівня були використані 
Національні класифікатори України: Національний класифікатор ДК 009:2005 та ДК 
009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", "Класифікатор професій" ДК- 
003:2005 й ДК-003:2010 та "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників" 
(Випуск 1, Випуск 71, Випуск 80).

Підготовка фахівців освітньо-професійної програми «Статистика бізнесу» 
спеціальності 051 "Економіка" базується на компетентністному підході.

У Одеському національному економічному університеті розроблені і погоджені у 
встановленому порядку навчальні плани підготовки фахівців другого (магістерського) рівня, 
які містять графік навчального процесу, інформацію про обсяги дисциплін та форми 
контролю, про практичну підготовку та державну атестацію випускників.

Навчальні плани та робочі навчальні плани складені відповідно до розробленої 
освітньо-професійної програми і включають комплекс базових дисциплін та вибіркових 
навчальних дисциплін. Навчальні та робочі навчальні плани відповідають Положенню про 
організацію освітнього процесу в ОНЕУ та іншим нормативним документам.

Експертна комісія підтверджує, що Одеський національний економічний 
університет має відповідне нормативне забезпечення організації навчального процесу 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми 
«Статистика бізнесу» спеціальності 051 "Економіка”, що відповідає Ліцензійним умовам 
провадження освітньої діяльності закладів освіти та акредитаційним вимогам.



4. Кадрове забезпечення

Кадрове забезпечення освітнього процесу здійснюється за такими напрямами: 
ефективне використання наявного науково-педагогічного потенціалу; підвищення 
кваліфікації та стажування викладачів; створення необхідного резерву кадрів.

Кадрові питання вирішуються керівником навчального закладу та завідувачем 
кафедри відповідно до чинного законодавства та з врахуванням професіонального рівня, 
досвіду та творчих здібностей працівника.

Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням своєї кваліфікації та 
викладацької майстерності, беруть участь у роботі кафедральних та міжкафедральних 
семінарів та науково-методичних конференціях.

Кафедра статистики є випусковою .з освітньо-професійної програми «Статистика 
бізнесу» спеціальності 051 "Економіка". Кафедру очолює Підгорний Анатолій Захарович, 
кандидат економічних наук, професор. Загальний стаж науково-педагогічної діяльності 45 
років.

Підготовку магістрів здійснюють 6 провідних фахівців кафедр ОНЕУ, з яких 100% 
працюють на постійній основі. У складі науково-педагогічного персоналу кафедри: 1 
професор, кандидат наук і 8 кандидатів наук, з яких 5 мають вчене звання доцента. Середній 
вік штатних викладачів: професор -  79 років, доценти -  47 років.

100 % викладачів мають освіту й науково-педагогічну кваліфікацію, що відповідає 
профілю дисциплін, які вони викладають. Усі викладачі пройшли підвищення кваліфікації 
протягом останніх п’яти років, про що свідчать відповідні документи.

Якісний склад викладачів, які забезпечують підготовку магістрів за освітньо- 
професійною програмою «Статистика бізнесу» спеціальності 051 "Економіка" другого 
(магістерського) рівня, відповідає категоріям фаховості та акредитаційним вимогам щодо 
кількості докторів і кандидатів наук.

Експертна комісія вважає, що кадрове забезпечення підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Статистика бізнесу» у  Одеському національному економічному 
університеті відповідає державним вимогам до акредитації за всіма циклами підготовки 
навчального плану.

5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Університет має 7 (сім) власних навчальних корпусів із 140 аудиторіями на 7 324 
посадкових місць. Загальна площа приміщень що використовується у навчальному процесі 
складає 70 287,44 м2

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

Навчальна площа аудиторних та навчально-лабораторних приміщень відповідає 
вимогам МОН України -  2,4 м2 і складає у розрахунку на одного студента денної форми 
навчання 5,4 м2.

В університеті створено локальну інформаційну мережу, яка об’єднує усі навчальні 
корпуси та має вихід на глобальну мережу Інтернет. Запити навчального процесу в 
автоматизовайому обслуговуванні забезпечує інформаційно-керуюча система АСУ- 
управління ОНЕУ.

ОНЕУ має власну бібліотеку, загальна площа якої складає 1508,8 м2, обсяги фондів 
навчальної, наукової літератури - 413 ■627 примірника; електронних видань - 426; кількість 
абонементів -  5. Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загальної 
чисельності студентів становить 16,12%, що відповідає нормативу.

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



З метою ефективного використання часу, що виділений навчальним планом на 
самостійну роботу, студентам пропонуються електронні навчально-методичні матеріали з 
дисциплін, що передбачені навчальним планом. Ці матеріали розміщені в програмній 
оболонці MOODLE (електронна адреса: www.dl.oneu.edu.ua), де кожен студентна має доступ 
до необхідних матеріалів.

Середня кількість студентів, що припадає на один ПК (9 осіб) відповідає 
ерногономічним вимогам. Усі кафедри університету обладнані сучасними ПК.

Комп’ютерні класи облаштовані ПЕОМ з встановленими ліцензійними програмам: 
Windows 7, Windows, Microsoft Office 2003 -  корпоративна ліцензія, FPP-версія, ПАРУС -  
Клієнт-серверне рішення на базі СУБД "ORACLE", Галактика, Компас, M.E.Doc, ЛІГА- 
Закон.

Кафедри ОНЕУ мають необхідні за площею приміщення для роботи професорсько- 
викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу. Площа службових приміщень 
відповідає чинним нормам з урахуванням призначення. Кафедра статистики має робочий 
кабінетом для викладачів і повністю забезпечена устаткуванням, приладами й матеріалами 
для проведення занять.

Студенти, що отримують підготовку за освітнім ступенем магістра з ОПП 
«Статистика бізнесу», мають змогу в повному обсязі користуватись загально 
університетськими ресурсами.

Для вивчення іноземних мов функціонують лінгафонні кабінети, де безпосередньо 
проходять заняття студентів спеціальності «Економіка».

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.

Частка занять, які проводяться з використанням комп’ютерної техніки від загальної 
кількості семінарських (практичних) занять - 80%. Частка курсових робіт, які виконуються з 
використанням комп’ютерної техніки - 100%. Методичне забезпечення з використанням 
комп’ютерної технології представлено тестами для контролю знань.

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

Санітарно-технічний стан навчальних корпусів та гуртожитків є таким, що відповідає 
вимогам (Паспорт санітарно-технічного стану приміщень, які використовуються при 
проведенні освітньої діяльності, є в наявності в акредитаційній справі).

Загалом, матеріально-технічна база університету та випускової кафедри повністю 
задовольняє потреби для підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Статистика бізнесу» спеціальності 051 "Економіка" другого (магістерського) рівня й 
відповідає вимогам акредитації.

6. Навчально-методичне забезпечення

Перевірка навчально-методичного забезпечення навчального процесу підготовки 
магістрів за освітньо-професійною програмою «Статистика бізнесу» спеціальності 051 
"Економіка" показала, що організація процесу підготовки фахівців здійснюється відповідно 
до встановлених вимог, Положення про організацію освітнього процесу в Одеському 
національному економічному університеті, навчального плану зазначеної програми, графіку 
навчального процесу та розкладу занять.

Основним джерелом навчально-методичного забезпечення підготовки магістрів 
освітньо-професійної програми «Статистика бізнесу» спеціальності 051 "Економіка" є 
бібліотечний та кафедральний фонди, електронні засоби інформації. Читальні зали 
університету забезпечені фаховими періодичними виданнями, студенти мають вільний 
доступ до цифрового репозитарію Світового банку. У навчальному процесі 
використовуються прикладні комп’ютерні програми (графічні та текстові редактори), та 
навчальні посібники, мультимедійні з а с о б и . ______________
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Комп’ютерна мережа ОНЕУ підключена до мережі М етеї, що дає доступ до нього 
викладачам та студентам. Лекції та практичні заняття викладачами кафедри статистики в 
більшості проводяться в формі мультимедійних презентацій з використанням відповідного 
обладнання.

Структура освітньо-професійної програми включає в себе базові та вибіркові 
дисципліни професійної підготовки.

З кожної дисципліни навчального плану розроблено навчально-методичні комплекси, 
які містять: робочі програми навчальних дисциплін; конспекти або презентації лекцій; 
методичні рекомендації до виконання лабораторних або практичних робіт й самостійної 
роботи студентів; завдання та критерії оцінювання знань студентів, що застосовуються для 
поточного, проміжного та підсумкового контролю; методичні рекомендації для проходження 
практик й критерії їх оцінювання; методичні рекомендації до виконання курсової та 
магістерської роботи, а також рекомендовану література (основну, додаткову, інформаційні 
ресурси, методичне забезпечення), котрі розміщені на сайті для забезпечення вільного 
доступу студентам.

Експертом встановлено, що навчальний процес повністю забезпечений методичними 
розробками, котрі є авторськими. Документація затверджена кафедрою та Вченою радою 
університету. Розробка навчально-методичних матеріалів ґрунтується на компетентісному 
підході до змісту навчання. Проте експерт рекомендує активізувати видавничу діяльність 
авторських навчальних посібників або підручників по тим дисциплінам, що включені до 
навчального плану в 2017-2018 рр.

Рівень забезпеченості студентів підручниками, навчальними посібниками, що є в 
наявності у власній бібліотеці загалом відповідає чинним вимогам.

Експерт засвідчує наявність, актуальність та відповідність сучасним умовам розвитку 
ринкової економіки перевірену тематику курсових робіт й методичні рекомендації до їх 
виконання.

Магістерські роботи виконуються згідно з затвердженою кафедрою тематикою та 
відповідно до методичних рекомендацій щодо їх виконання та захисту.

Тематика магістерських робіт спрямована на висвітлення проблем сучасної 
аналітичної роботи в поєднанні з проблемними питаннями розвитку економіки, що є 
актуальним з урахуванням фактору часу й відображає проблематику функціональних 
напрямів діяльності, основних виробничих функцій та типових завдань діяльності, що 
формують складові професійної компетентності за відповідним освітнім рівнем фахівців. 
Магістерські роботи, що виконують студенти освітньо-професійної програми «Статистика 
бізнесу», мають ознаки наукової новизни. Значне місце в тематиці магістерських робіт 
займає регіональний аспект, що відповідає характеру діяльності ОНЕУ як регіонального
зво.

Експерт відзначив, що практична підготовка студентів освітньо-професійної програми 
«Статистика бізнесу» забезпечена необхідними методичними рекомендаціями для 
проходження науково-дослідної практики та написання дипломної роботи. Наявність 
постійної бази практики в Еоловному управлінні статистики в Одеській області визначає 
відповідність прикладній спрямованості перевірених робіт.

З метою вивчення й впровадження передового досвіду аналітичної роботи та її 
статистичного забезпечення практикується проведення тренінгів, що проводяться 
провідними фахівцями в сфері статистики.

Як засвідчують результати перевірки, організаційне забезпечення освітнього процесу 
відповідає акредитаційним вимогам.

Потребує удосконалення навчально-методичне забезпечення в частині активізації 
підготовки електронних; навчальних посібників для самостійної роботи студентів освітньої 
програми, що акредитується.



7. Інформаційне забезпечення навчального процесу

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу щодо підготовки магістрів 
освітньо-професійної програми «Статистика бізнесу» спеціальності 051 "Економіка" в 
ОНЕУ засновується на створенні необхідних умов як для ефективного навчального процесу 
в аудиторіях, кабінетах і лабораторіях згідно з розкладом занять, так і для плідної 
позааудиторної роботи студентів під час підготовки до практичних занять, написання 
курсової і випускної роботи, а також у процесі підготовки викладачів кафедри до проведення 
занять.

У ОНЕУ працює сучасна науково-технічна бібліотека, основні завдання якої 
полягають у накопиченні, створенні, збереженні та організації власних і світових 
інформаційних ресурсів, що відповідають вимогам навчального процесу й науково-дослідної 
роботи в університеті; забезпеченні інформаційних потреб студентів, викладачів і 
співробітників відповідно до принципів доступності, оперативності, інформативності і 
комфортності, що дозволяє займатись науковими дослідженнями та розробкою методичних 
рекомендацій в галузі бізнес-статистики.

У всіх читальних залах бібліотеки відкрито доступ читачам до Інтернету та працює 
система інформаційно-правового забезпечення.

Одеський національний економічний університет має офіційний веб-сайт за 
посиланням http://www.oneu.edu.ua/, на якому розміщена основна інформація про його 
діяльність (структуру, ліцензію та сертифікати про акредитацію, освітньо-наукову, 
видавничу діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік 
навчальних дисциплін, правила прийому, контактну інформацію).

Також інформація про освітньо-професійну програму «Статистика бізнесу» міститься 
на сайті обліково-економічного та на сайті кафедри статистики, де представлено навчальну, 
наукову роботу кафедри, наукові праці викладачів, ступеневу структуру підготовки 
студентів, умови вступу та іншу необхідну інформацію стосовно підготовки магістрів.

Експертна комісія підтверджує, що інформаційне забезпечення навчально-виховного 
процесу відповідає акредитаційним вимогам.

Бібліотечний фонд університету забезпечує потребу студентів у  науково- 
методичній літературі, фахових і періодичних виданнях.

8. Якість освітньої діяльності
8.1. Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності

Внутрішня система забезпечення якості в ОНЕУ базується на засадах Рекомендацій 
Європейського Парламенту і Ради ЄС від 23 квітня 2008 р. щодо затвердження Європейської 
рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (2008/С 111/01); Стандартів і рекомендації 
щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, підготовлених для 
ухвалення на конференції Міністрів в Єревані, ухвалених 14-15 травня 2015р.; Закону 
України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. № 1556-VII; Постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Про затвердження ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти"; Постанови Кабінету Міністрів України від 
14.12.2011 р. № 1283 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки якості 
освіти".

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
в ОНЕУ передбачає здійснення відповідних процедур та заходів за напрямами:

- управління якістю освітньої діяльності, формування політики якості; забезпечення 
якості освітніх програм, розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд 
освітніх програм; забезпечення якості професорсько-викладацького складу, підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників, викладання та оцінювання 
здобувачів вищої освіти; формування академічної культури, запобігання та виявлення 
академічного плагіату; забезпечення необхідними навчальними ресурсами для організації 
освітнього процесу; використання інформаційних систем для ефективного управління 
освітнім процесом; забезпечення публічності інформації.

професор Манцуров І.Г.

http://www.oneu.edu.ua/


Організаційна структура управління забезпеченням якості містить:
- дорадчі органи управління щодо внутрішнього забезпечення якості: Вчена рада 

ОНЕУ, вчені ради факультетів, студентське самоврядування;
- структурні підрозділи, що координують та виконують функції забезпечення якості: 

методичний відділ, навчальний відділ, відділ маркетингу, відділ працевлаштування студентів 
відділ дистанційної освіти, відділ аспірантури і докторантури.

Основні нормативні документи, що регулюють внутрішнє забезпечення якості:
- Положення про забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти в 

Одеському національному економічному університеті (затверджено Вченою радою ОНЕУ 
25.05.2016 р., протокол № 8).

- Положення про організацію освітнього процесу бакалавського та магістерського 
ступенів навчання в Одеському національному економічному університеті (затверджено 
Вченою радою ОНЕУ 10.02.2015 р., протокол № 5).

Публічна інформація. ОНЕУ забезпечує прозорість, легкодоступність до інформації 
про свою діяльність, спеціальності, освітні програми, результати освітньої діяльності 
шляхом її висвітлення на офіційному сайті ОНЕУ, ЗМІ, оприлюднення інформаційних та 
звітних матеріалів на заходах різного рівня.

Експертна комісія зазначає, що система внутрішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти ОНЕУ відповідає встановленим стандартам і забезпечує 
якісну підготовку фахівців освітньо-професійної програми «Статистика бізнесу» 
спеціальності 051 "Економіка” другого (магістерського) рівня.

8.2. Якість підготовки і використання випускників

Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Статистика бізнесу» 
спеціальності 051 "Економіка" спрямована на отримання знань та навичок студентами, що на 
основі компетентісного підходу нададуть конкурентні переваги на сучасному ринку праці та 
здатні кваліфіковано виконувати роботу.

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

Результати контролю знань за підсумками екзаменаційних сесій магістрів за освітньо- 
професійною програмою «Статистика бізнесу» спеціальності 051 «Економіка» свідчать, що 
здобувачам вищої освіти надається достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок 
з дисциплін робочого навчального плану.

В процесі самоаналізу діяльності кафедри статистики проаналізовані результати 
останньої перед акредитацією, екзаменаційної сесії магістрів за освітньо-професійною 
програмою «Статистика бізнесу». З дисциплін загальної підготовки абсолютна успішність 
склала 100 %, якість успішності -  60 %. З дисциплін професійної підготовки абсолютна 
успішність сгатата 100 %, якісіь успішності -  79,3 %. Разом за циклами якість успішності- 76,1 %.

Показники успішності здобувачів вищої освіти за результатами останньої перед 
акредитацією екзаменаційної сесії відповідають акредитаційним вимогам.

Задля комплексної перевірки залишкових знань студентів другого (магістерського) 
рівня було використано розроблені викладачами кафедри пакети комплексних контрольних 
робіт (ККР) з дисциплін професійної підготовки.

Кожен пакет ККР складався з тестових завдань та розрахункових завдань різного 
ступеня складності, які перевіряють рівень володіння студентами теоретичних знань та 
професійних компетентностей в сфері «Статистика бізнесу», виходячи з особливостей тих 
питань, що розглядаються в межах кожної навчальної дисципліни й формують уміння, 
зазначені в освітньо-професійній програмі магістра.

Самоаналіз підготовки фахівців проводився за результатами виконання ККР з 3-х 
дисциплін, вивчення яких було закінчене у попередньому семестрі. Ці дисципліни 
визначалися вибірково.

У процесі експертизи було проведено перевірку рівня підготовки студентів другого 
(магістерського) рівня з дисциплін навчального плану. Результати контрольного заміру знань 
наведено в табл. 8.1 і додатку А. —-У

Голова експертноїл£^п0^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^   професор Манцуров І.Г.



Таблиця 8.1.
Порівняльна відомість результатів самоаналізу та комплексних контрольних 
__________________ робіт перевірки знань студентів__________ ______________

Найменування показників 
успішності

Результати
самоаналізу

Контрольний
замір

Розбіжність
(+>-)

Методологія вибіркових обстежень
Абсолютна успішність, % 100,0 100,0 -
Якісна успішність, % 70,0 70,0 -

Статистика людського розвитку
Абсолютна успішність, % 100,0 100,0 -
Якісна успішність, % 100,0 90,0 -10

Міжнародна статистика
Абсолютна успішність, % 90 100,0 -

Якісна успішність, % 70,0 70,0 -

Робота по працевлаштуванню випускників проводиться в університеті на різних 
рівнях. В університеті функціонує відділ по вивченню ринку праці та працевлаштування 
студентів. Щорічно проводяться ярмарки вакансій, на які запрошуються представники 
підприємств, організацій, банків, що проводять бесіди зі студентами всіх курсів і 
випускниками. Університет підтримує тісні зв’язки з обласною організацією із 
працевлаштування.

Кафедра починає роботу з працевлаштування майбутніх магістрів на четвертому 
курсі. При цьому враховується місце проживання батьків студентів, особливості регіону, 
наявність підприємств та перспектива їх розвитку. Планування працевлаштування 
випускників кафедри здійснюється на основі запитів з підприємств м. Одеси і області. У 
даний час широке розповсюдження отримала тенденція залучення студентів старших курсів 
для роботи в позаурочний час у різних організаціях, фірмах, виробничих підприємствах, де 
студенти продовжують працювати після закінчення університету. У зв’язку з 
вищезазначеним, процес адаптації молодих спеціалістів значно спрощується та 
прискорюється.

Одержані широкі знання з різних галузевих статистик, бухгалтерського обліку, 
маркетингу та інших дисциплін надають випускникам змогу обіймати різні посади в органах 
державного управління, банках, фірмах, на підприємствах і в організаціях різного профілю і 
різних форм власності. Суттєву допомогу по працевлаштуванню студентів надає керівництво 
Головного управління статистики в Одеській області, яке щорічно приймає на роботу 
декілька випускників магістратури.

Взагалі в останні роки всі випускники кафедри успішно працевлаштовані.
Кафедра підтримує зв’язки з випускниками минулих років, залучає їх до 

профорієнтаційної роботи та працевлаштуванню випускників.
Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ОНЕУ відповідає цілям 

та концепції процедур зовнішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні.
Аналізуючи результати комплексних контрольних робіт, експертна комісія дійшла 

висновку, що рівень підготовки студентів відповідає встановленим вимогам до акредитації 
освітньо-професійної програми «Статистика бізнесу» спеціальності 051 "Економіка" за 
другим (магістерським) рівнем.

Провівши аналіз якості підготовки майбутніх випускників за освітньою-професійною 
програмою «Статистика бізнесу» спеціальності 051 ".Економіка" експертна комісія дійшла 
висновку, що всі випускники будуть працевлаштовані на підприємствах та в організаціях 
Одеського регіону та інших регіонах України.

Голова експертної д о __________професор Манцуров 1.Г.



9. Характеристика наукової діяльності, роботи аспірантури 
й докторантури та міжнародних в’язків

Науково-дослідна робота кафедри статистики спрямована на подальше поглиблення 
наукових досліджень та виконується у рамках загально університетського тематичного 
напрямку «Регіональні проблеми розвитку реального сектору економіки».

За період 2013-2017 pp. на кафедрі проводились дослідження за такими темами:
1. «Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону» 

(ДР № 0110U008071, 2013-2015 pp., фінансування із держбюджету). Об’єктом наукового 
дослідження виступили соціально-економічні процеси, які відбуваються в регіонах України 
та Одеської області. За результатами наукової роботи з даної теми науково-викладацьким 
складом кафедри опубліковано колективну монографію у 2016 році.

2. «Дослідження соціально-економічних і демографічних чинників розвитку 
регіону» (ДР № 0116U000212, 2016-2017 pp., фінансування із держбюджету). Мета НДР -  
узагальнення наукових досліджень та розроблення практичних рекомендацій щодо 
статистичного аналізу проблем макроекономічного регулювання соціально-економічних та 
демографічних процесів.

Основні результати науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу 
кафедри представлені в навчальних посібниках, монографіях, збірниках наукових праць, 
навчально-методичних виданнях, статтях, доповідях та інших публікаціях.

За 2013-2017 pp. колективом кафедри статистики опубліковано 3 монографії та З 
статті в колективних монографіях.

Кафедра має наукові зв’язки з різними науковими установами та вищими 
навчальними закладами України, у фахових виданнях яких професорсько-викладацьким 
складом кафедри опубліковано більш ніж 40 статей.

Колектив кафедри статистики має публікації у наукових виданнях України та 
зарубіжжя, які індексуються у таких наукометричних базах, як: Web of Science, Index 
Copernicus, Science index (РИНЦ) тощо.

Викладачі кафедри статистики приймають активну участь у співробітництві із 
зарубіжними науковими установами. За 2013-2017 pp. колективом кафедри опубліковано 10 
статей в таких країнах: Австралія, СТІІА, Франція, Болгарія, Великобританія, Німеччина, 
Португалія, Польща.

Наукові здобутки кафедри статистики 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 40 тез доповідей.

Важливим напрямом наукової і педагогічної діяльності кафедри є робота з 
аспірантами, теми дисертаційних досліджень яких присвячені статистичному дослідженню 
соціально-економічних процесів. Протягом 2013-2017 pp. захищено 2 дисертації: Тарасова К.
І. «Інтегральне оцінювання ризиків діяльності машинобудівних підприємств» науковий 
керівник - доцент Семенова К. Д. (захист у 2015 р.) і Піскун А. В. «Статистичне оцінювання 
процесів заощадження в Україні» науковий керівник - доцент Милашко О. Г. (захист у
2016 р.)

Студенти, які навчаються за напрямом підготовки «Статистика бізнесу» беруть 
активну участь у щорічних конференціях, що проводяться кафедрою статистики спільно з 
іншими кафедрами обліково-економічного факультету ОНЕУ. На кафедрі систематично 
видається збірник наукових праць студентів. За останні роки на кафедрі видано 7 збірників, в 
яких опубліковано 202 статі загальним обсягом 66,4 ум. друк. арк.

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



Наукові публікації кафедри розміщені в репозитарії для широкого доступу -  всього 
345 найменувань, Ь-іпбех цитування по кафедрі -  19 і 10-іпбех - 39.
Завідувач кафедри проф. Підгорний А.З. є науковим керівником науково проекту 
«Перспективна модель соціально-економічного розвитку мезосистем», який виконується на 
замовлення МОН України, науковими співробітниками якого є два доцента кафедри.

За результатами дослідження по бюджетній тематиці кафедри планується видання 
статей у фахових виданнях України та зарубіжжя, тез доповідей на міжнародних та 
Всеукраїнських конференціях. Передбачається участь студентів у наукових дослідженнях за 
комплексною темою кафедри, в олімпіадах за фахом та в науково-практичних конференціях 
різних рівнів.

У цілому науково-дослідна робота кафедри статистики сприяє удосконаленню 
методології статистичних досліджень соціально-економічних та демографічних процесів в 
Україні та регіонах та ефективності прийняття управлінських рішень на всіх рівнях 
господарювання і відповідає рівню акредитаційних вимог.

Сферу наукових інтересів викладачів кафедри складають дослідження особливостей 
впливу різнорідних факторів на розвиток підприємництва з урахуванням неповноти 
інформації та розвиток економіки країни.

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

Міжнародна діяльність кафедри здійснюється за такими напрямами: навчання 
іноземних громадян, підготовка кадрів для зарубіжних країн; співробітництво з іноземними 
партнерами, участь викладачів кафедри в міжнародних конференціях і семінарах, зокрема в 
постійнодіючому українсько-польсько-словацькому семінарі з сучасних проблем 
статистичної науки та практики.

Викладачі кафедри статистики беруть участь у міжнародних наукових конференціях, 
публікуються в зарубіжних виданнях.

Експертна комісія зазначає, що наукова діяльність кафедри статистики 
грунтується на участі викладачів у  регіональних теоретичних та практичних дослідженнях 
соціально-економічного і демографічного розвитку, а також у  національних проектах.

Викладачі кафедри й студенти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної 
програми «Статистика бізнесу» активно беруть участь у  науково-дослідній роботі з 
актуальних напрямів дослідження ринкового середовища як відкритої економічної системи.

Експертна комісія відмічає, що викладачі кафедри статистики співпрацюють з 
науковими партнерами, беруть участь у  міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, 
семінарах тощо

10. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів та заходи з їх усунення

У результаті попередньої акредитаційної експертизи у 2013 році експертна комісія 
зробила такі висновки Та пропозиції:

1. .Стан організації навчального процесу, зміст навчання, його науково-методичне 
забезпечення, рівень науково-педагогічних кадрів, якість підготовки спеціалістів, 
матеріально-технічна база відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" 
та забезпечують державну гарантіїр якості вищої освіти.

2. Експертна комісія вважає за необхідне рекомендувати колективу кафедри:
-  враховуючи значний науковий потенціал кафедри, поширити видання власних 

методичних розробок для організації навчального процесу в умовах кредитно -  модульної 
системи;

-  поширити практику використання у навчальному процесі дистанційних форм



У порядку реалізації вказаних зауважень кафедра активізувала підготовку 
підручників, навчальних посібників і навчально-методичної література. За 2013-2017 рр. 
викладачами кафедри статистики опубліковано 1 підручник, 3 навчальних посібника, 6 
найменувань навчально-методичної літератури.

Усі видання розміщені в депозитарії університету та в лабораторії дистанційного 
навчання і використовуються студентами для самостійного опанування та перевірки знань.

Продовжується робота щодо покращення матеріально-технічної бази структурних 
підрозділів факультету. Комп'ютерний парк збільшується щорічно. Кожна комп'ютерна 
мережа має вихід до інформаційних ресурсів Інтернету і локальну мережу університету. 
Комп'ютери розміщені в 30 спеціалізованих класах: діє студентський комп'ютерний зал, в 
кожному гуртожитку є комп'ютерні зали з вільним доступом студентів, створена єдина 
локальна обчислювальна мережа з найбільшими банками м. Одеси. Щорічно збільшується 
кількість мультимедійного обладнання для проведення лекційних та практичних занять.

В університеті впроваджено інтегровану бібліотечну систему ІРБС, що передбачає 
ведення каталогу, облік та контроль за видачею літератури, адміністрування бібліотечних 
процесів. Уся науково-методична та мультимедійна база кафедри статистики завантажена на 
офіційний сервер Одеського національного економічного університету. Наукові публікації 
викладачів кафедри розміщені в Репозитарії університету.

В університеті щороку збільшується кількість курсів дисциплін, що викладаються 
іноземною мовою. На сьогодні в університеті навчаються студенти у 4-х іноземно-мовних 
групах (з 1 по 4 курси).

Рекомендації та зауваження контролюючих органів виконано в повному обсязі на 
дату акредитаційної експертизи.

11. Загальні висновки і пропозиції

На підставі поданих на акредитацію матеріалів самоаналізу та перевірки на місці 
результатів діяльності Одеського національного економічного університету з підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою «Статистика бізнесу» спеціальності 051 
"Економіка" другого (магістерського) рівня експертна комісія дійшла висновку:

1. Одеський національний економічний університет має всі юридичні підстави для 
здійснення освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою "«Статистика бізнесу» 
спеціальності 051 "Економіка" другого (магістерського) рівня.

2. Освітньо-професійна програма, навчальний план та показники, що характеризують 
забезпечення їх виконання, відповідають акредитаційним вимогам і гарантують якість 
державної освіти.

3. Одеський національний економічний університет за перевіреними критеріями 
(в т. ч. навчально-методичного, кадрового, наукового та матеріально-технічного 
забезпечення) спроможній здійснювати підготовку магістрів освітньо-професійної програми 
«Статистика бізнесу».

Експертна комісія вважає, що в Одеському національному економічному університеті 
витримано вимоги до акредитації з підготовки магістрів освітньо-професійної програми 
«Статистика бізнесу» спеціальності 051 "Економіка".

Основні показники, що підтверджують відповідність стану забезпечення навчального 
закладу Державним' вимогам до акредитації та Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1187 
від 30 грудня 2015 року, наведені у додатках Б,В і Е.



Разом з тим, експертна комісія вважає за необхідне висловити зауваження, які не 
впливають на загальне позитивне рішення, але дозволять поліпшити якість підготовки 
фахівців:

- активізувати видавничу діяльність авторських навчальних посібників та підручників;
- активізувати підготовку електронних навчальних посібників за освітньо-професійною 

програмою, що акредитується;
- збільшити кількість навчальних дисциплін, що викладаються іноземними мовами 

(англійською, французькою);
- поширити міжнародні зв’язки кафедри.

На підставі вищевикладеного, аналізу фактичних показників діяльності Одеського 
національного економічного університету та вимог до акредитації, експертна комісія МОН 
України прийшла зробтла висновок про можливість акредитації освітньо-професійної 
програми «Статистика бізнесу» спеціальності 051 "Економіка" за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти.

Голова експертної комісії:
доктор економічних наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, 
завідувач кафедри статистики Державного 
вищого навчального закладу 
"Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана" І.Г.Манцуров

Член комісії:
доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики 
Донецького національного університету 
ім. Василя Стуса А.В.Сидорова

З висновками експертної комісії ознайомлений 
і отримав примірник

Ректор ОНЕУ
доктор економї 
член-кореспон,

20 вересня 2018

МХЗвєряков

Голова професор Манцуров І.Г.



Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами 
ОПП «Статистика бізнесу» спеціальності 051 «Економіка»

Додаток А. 1.
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1. Дисципліни циклу загальної підготовки

1. Макроекономічні проблеми реального та 
фінансового сектору економіки у глобальному 
процесі реіндустріалізації 55 10 10 100 1 10 5 50 4 40 - - 100 60 3,7

Всього за циклом 100,00 60 3,7
2. Дисципліни циклу професійної підготовки

2.1. Міжнародна статистика 55 10 9 90 3 зо 4 40 2 20 1 10 90 70 3,9

2.2. Статистика людського розвитку 55 10 10 100 6 60 4 40 - - - - 100 100 4,4
2.3. Методологія вибіркових обстежень 55 10 10 100 3 зо 4 40 3 ЗО - - 100 70 4,0
Всього за циклом 99,96 79,31 4,10
Всього 99,99 76,10 3,88

Голова експертної комісії:
доктор економічних наук, 
член-кореспондент НАН

І.Г.Манцуров

с —-

Член комісії
доктор економічних наук, А.В.Сидорова



Результати виконання комплексних контрольних робіт при акредитаційній експертизі 
студентами ОПП «Статистика бізнесу» спеціальності 051 «Економіка»

Додаток А.2.

Назва дисциплін, за якими 
проводився контроль
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1. Міжнародна статистика 55 10 9 90 3 зо 4 40 3 зо 100,0 70,0 90,0 70,0

2. Статистика людського розвитку 55 10 10 100 6 60 3 ЗО 1 10 - - 100,0 90,0 100,0 100,0

3. Методологія вибіркових 
обстежень 55 10 10 100 3 зо 4 40 3 зо - - 100,0 70,0 100,0 70,0

Усього 100,0 76,67 99,96 76,10

Голова експертної комісії:
доктор економічних наук, професор 
член-кореспондент НАН

І.Г.Манцуров
Член комісії

доктор економічних наук, професор А.В.Сидорова



Додаток Б

Порівняльна таблиця відповідності освітньої діяльності 
Одеського національного економічного університету 

Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти 
за освітньо-професійною програмою «Статистика бізнесу» 

спеціальності 051 "Економіка" за другим (магістерським) рівнем

Найменування показника (нормативу)’
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
КАДРОІ

щодо забезпечення освітньо'
И ВИМОГИ
діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти

+ + -

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 науко
вий ступінь та 
вчене звання, 
з них один 
доктор наук 
або професор

Підгорний А.З. 
к.е.н., проф.; 
Милашко О.Г 
к.е.н., доц.; 
Ольвінська Ю.О. 
к.е.н., доц.

-

3. Наявність у керівника проектної групи 
(гаранта освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або вченого 
звання за відповідною або спорідненою 
спеціальністю

+ + -

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

+ -

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

+ + -

Провадження освітньої діяльності
4. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін.науково-педагогічними 
(науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем роботи 
(мінімальний відсоток визначеної , 
навчальним планом кількості годин):
1) які мають науковий ступінь та/або 
вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для 
початкового рівня з урахуванням 
педагогічних працівників, які мають вищу 
категорію)

50,0 92,1,0 +42,1



1 2 3 4
2) які мають науковий ступінь доктора 
наук або вчене звання професора 25,0 29,1 +4,1

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 92,1 +77,1

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

підпункти 
1— 16 

пункту 5 
приміток

100% немає

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

+ + -

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

+ + +

Г олова експертної комісії:
доктор економічних наук, професор

Член комісії:
доктор економічних наук, професор



Додаток В

Порівняльна таблиця відповідності освітньої діяльності 
Одеського національного економічного університету 

Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти 
за освітньо-професійною програмою «Статистика бізнесу»

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
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:
- бібліотеки, у тому числі читального залу + + -
- пунктів харчування + + -
- актового чи концертного залу + + -
- спортивного залу + + -
- стадіону та/або спортивних майданчиків + + -
- медичного пункту + + -
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток 
потреби)

70 100 +30

Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість комп’ютерними робо
чими місцями, лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, -устаткуванням, необхідними 
для виконання навчальних планів

+ + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність опису освітньої програми ■ + + -
2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ + -

Голова експертної професор Манцуров І.Г.



1 2 3 4
Провадження освітньої діяльності

3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ + -

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

+ + -

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм практик

+ + -

6. Забезпеченість студентів навчальними 
матеріалами з кожної навчальної 
дисципліни навчального плану

+ + -

7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів

+ + -

ТЕХНОЛОГ 
щодо інформаційного забезпечення

ІЧНІ ВИМОГИ
і с в і т н ь о ї  діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними 
та закордонними фаховими періодичними 
виданнями відповідного або спорідненого 
профілю, в тому числі в електронному 
вигляді

5 18 +13

2. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань англійською 
мовою відповідного або спорідненого

+ + -

профілю (допускається спільне 
користування базами кількома закладами 
освіти)

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)

+ + -

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

Г олова експертної комісії:
доктор економічних наук, професор

Член комісії:
доктор економічних наук, професор

Голова експертної професор Манцуров І.Г.



Додаток Г

Порівняльна таблиця відповідності освітньої діяльності 
Одеського національного економічного університету 

Державним вимогам до акредитації освітньо-професійної програми 
«Статистика бізнесу» спеціальності 051 "Економіка” 

за другим (магістерським) рівнем

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4 1
Якісні характеристики підготовки ()ахівців освітнього ступеня "магістр"

1. Умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних дисциплін, 
годин, форми контролю, %

100,0 100,0

1 .^.Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 100,0 100,0 -

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, %

100,0 100,0

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше, %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки:
2.1.1 .Успішно виконані контрольні завдання, 
% 90,0
2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(на "відмінно" і "добре"), % 50,0
2.2. Рівень знань студентів з природничо- 
наукової (фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, %

90,0

Не
передбачено
навчальним

планом

Не
передбачено
навчальним

планом
2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(на "відмінно" і "добре"), %

50,0

Не
передбачено
навчальним

планом

Не
передбачено
навчальним

планом
2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90,0 100,0 +10

2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(на "відмінно" і "добре"), % 50,0 58,3 +8,3
3. Організація наукової роботи



1 2 3 4
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, 
прос іільних олімпіадах тощо)-

+ +

4. Наявність органів студентського 
самоврядування

+ +

Голова експертної комісії:
доктор економічних наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, 
завідувач кафедри статистики Державного 
вищого навчального закладу 
"Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана" І.Г.Манцуров

Член комісії:
доктор економічних наук^нрбфесор, завідувач 
кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики 
Донецького національного університету 
ім. Василя Стуса А.В.Сидорова

З висновками експертної комісії ознайомлений 
і отримав примірник,.

Ректор ОНЕУ
доктор еконо 
член-кореспоі

20 вересня 20

М.І.Звєряков


