
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 
«Управління діяльністю банків на фінансовому ринку»

зі спеціальності 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

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

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення 
про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення 
первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 
«Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» зі спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти в Одеському національному економічному університеті та наказу 
Міністерства освіти і науки України від 07 вересня 2018 р. № 1431-01 експертна 
комісія у складі:

Голова комісії: Дзюблюк Олександр Валерійович, завідувач кафедри
банківської справи Тернопільського національного 
економічного університету, доктор економічних наук, 
професор;

Член комісії: Вовчак Ольга Дмитрівна, завідувач кафедри фінансів,
банківської справи та страхування Державного вищого 
навчального закладу «Університет банківської справи», 
доктор економічних наук, професор;

у період з 18 вересня 2018 року по 20 вересня 2018 року розглянула подану 
Одеським національним економічним університетом акредитаційну справу та 
провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності цього 
навчального закладу державним вимогам щодо підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Управління діяльністю банків на фінансовому 
ринку» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем за 
такими напрямами:

-  достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки 
України навчальним закладом разом із заявою щодо акредитації освітньо- 
професійної програми;

-  фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-
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технічного, інформаційного забезпечення, якісні характеристики підготовки 
фахівців, забезпечення якості освітньої діяльності навчального закладу та його 
відповідність установленим законодавством вимогам.

За результатами перевірки встановлено:

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, 

БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» ТА ДОСТОВІРНІСТЬ
ПОДАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

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 сучасних часів університет зазнав низки 
перетворень: Одеський інститут народного господарства (1921р.), Одеський 
кредитно-економічний інститут (1931р.), Одеський інститут народного 
господарства (1966 p.). 13 серпня 1993 року Постановою Кабінету Міністрів 
України на базі Одеського інституту народного господарства створено 
Одеський державний економічний університет (ОДЕУ). Відповідно до Указу 
Президента України від 11 листопада 2011 р. №1041/2011, ВНЗ отримав новий 
статус та відтоді має назву Одеський національний економічний університет.

Форма власності -  державна.
Із початку XX століття університет робить важливий внесок у розвиток 

освіти і науки на теренах України та за її межами, був і залишається піонером у 
становленні багатьох пріоритетних напрямів сучасної науки й університетської 
освіти, є невід’ємною частиною світової та європейської університетських 
спільнот, підтримуючи постійні стосунки з такими міжнародними 
організаціями, як Fulbraight program, British Counsil, Open Society Institute, 
ACCELS, 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. 
Щороку зростає кількість викладачів та студентів, які є учасниками програм 
мобільності, випускові кафедри залучаються до участі в міжнародних 
програмах та проектах, поширюється викладання дисциплін англійською 
мовою, випускається науковий збірник університету англійською мовою, на 
базі університету проводяться 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 
денній та заочній формах навчання.
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Навчально-виховний процес в університеті забезпечують 5 факультетів, 
22 кафедри, в тому числі 17 випускових. У структурі університету 
функціонують 2 навчальні центри із заочної та вечірньої підготовки студентів, 
а також інші структурні підрозділи які забезпечують високу якість підготовки 
фахівців -  центр бізнес освіти та підвищення кваліфікації, центр підвищення 
якості освіти, центр сучасних освітніх технологій, інформаційний центр 
Євросоюзу, інформаційно-обчислювальний центр.

Незважаючи на складне демографічне становище в Україні, сьогодні за 
всіма напрямами та спеціальностями в університеті (за денною, заочною та 
вечірньою формами навчання) вищу освіту здобувають 3492 студенти із них 
107 студентів, які є громадянами інших держав.

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

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

Навчальний процес в університеті реалізується кваліфікованим складом 
науково-педагогічних працівників, який налічує 354 викладачі. 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 рік, професора -  59 років, доцента -  50 років.

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

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

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

Випусковою кафедрою зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування» за ОПП «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» 
є кафедра «Банківська справа», яка була створена в 1931 р. як кафедра

У

Голова комісії }ДГН^Г-' Дзюблюк О.В.



«Грошового обігу, фінансів та кредиту», а вже з 1995 р. отримала свою сучасну 
назву.

Комісія констатує: оригінали усіх засновницьких документів,
в •  и  •  *матеріали акредитаційного самоаналізу щодо акредитації освітньо- 

професійної програми «Управління діяльністю банків на фінансовому 
ринку» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Одеському 
національному економічному університеті відповідають Ліцензійним 
умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним 
вимогам до акредитації.

Для формування якісного складу студентів і підготовки молоді до вступу 
у заклад вищої освіти, в ОНЕУ створено центр підвищення якості освіти та 
центр сучасних освітніх технологій. Щорічно 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.

З метою стимулювання потенційних абітурієнтів до вступу на освітньо- 
професійну програму «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти працівники кафедри протягом всього 
навчального року проводять відповідну роз’яснювальну роботу. Її основними 
формами є відвідування інших ЗВО міста та України; виступи у передачах 
місцевих каналів телебачення і радіо; публікація статей і повідомлень на 
державному та зарубіжному рівнях; стажування студентів під час літніх 
канікул; тісна співпраця з представниками НБУ; організація майстер-класів та 
презентацій від банківських установ України; організація випусковою 
кафедрою круглих столів з проблемних питань в банківництві; участь студентів 
у «Ярмарці вакансій»; зустрічі з відомими випускниками -  банкірами. 
Регулярно оновлюється сторінка випускової кафедри на сайті університету, 
розроблено презентацію спеціальності «Фінанси, банківська справа та 
страхування», підготовлено рекламний буклет, який містить найбільш важливу 
для майбутніх магістрів інформацію про дану спеціальність: перелік
конкурсних предметів, спеціальних дисциплін, що викладаються студентам 
спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», характеристика 
первинних посад, які можуть обіймати випускники.

Про ефективність профорієнтаційної роботи та якість навчання, що 
забезпечується викладачами кафедри банківської справи, свідчать показники 
обсягу контингенту ОПП «Управління діяльністю банків на фінансовому 
ринку» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти . Майже всі студенти 
кредитно-економічного факультету після отримання бакалаврського диплому 
вступають до магістратури та продовжують навчання за ОПП «Управління 
діяльністю банків на фінансовому ринку» за денною (КЕФ) чи заочною (ЦЗФН)

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
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формами навчання. Крім того, кожен рік контингент здобувачів за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти КЕФ поповнюється за рахунок вступу 
студентів із інших ЗВО м. Одеси (ОНУ м. Мечникова).

Показники формування та динаміка змін контингенту студентів ОНЕУ зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», які вирішили 
здобувати другий (магістерський) рівень вищої освіти наведені у табл. 2.1.

Таблиця 2.1
Показники формування контингенту студентів 

другого магістерського ступеня
зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

п/п Показник

Роки

2016 2017

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

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

• очна (вечірня) форма 9 8
• заочна форма 75 55

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

3 Подано заяв за формами навчання 237 217
• очна (денна) форма 118 128
• очна (вечірня) форма 9 9
• заочна форма 110 80

4 Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення
• очна (денна) форма 1,90 2,32
• очна (вечірня) форма - -
• заочна форма 4,23 80,0

5 Контингент студентів (осіб) 195 333
• очна (денна) форма 88 197

• в т.ч. за держзамовленням: 63 117
• очна (вечірня) форма 8 14
• заочна форма 99 122

• в т.ч. за держзамовленням 26 27

6
Контингент студентів за освітньо-професійною 
програмою "Управління діяльністю банків на 
фінансовому ринку" (осіб)

46 105

• очна (денна) форма 36 84
• в т.ч. за держзамовленням: 25 50

• очна (вечірня) форма 0 0
• заочна форма 10 21

• в т.ч. за держзамовленням 3 4
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7 Підготовлено магістрів всього (осіб) - 156

• очна (денна) форма - 85

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

• в т.ч. за держзамовленням - 26

8
Підготовлено магістрів за освітньо-професійною 
програмою "Управління діяльністю банків на 
фінансовому ринку" (осіб)

- 44

• очна (денна) форма - 35
• в т.ч. за держзамовленням: - 25

• очна (вечірня) форма - -

• заочна форма - 9
• в т.ч. за держзамовленням - 3

Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Управління 
діяльністю банків на фінансовому ринку» зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти в ОНЕУ здійснюється згідно з ліцензованим обсягом.

Комісія констатує, що в цілому формування контингенту здобувачів 
вищої освіти на другому магістерському рівні за освітньо-професійною 
програмою «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
проводиться відповідно до встановлених вимог з дотриманням 
ліцензійного обсягу прийому.

3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 

«Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» зі спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти здійснюється у відповідності до освітньо-професійної програми 
(ОШІ) другого рівня вищої освіти.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9 -  239 від 
28.04.2017 р. проектною групою розроблено 01111 магістра зі спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування». 01111 затверджено Вченою радою 
Одеського національного економічного університету від 11 липня 2017 року, 
протокол № 10.

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти 
освітнього ступеня магістр загальним обсягом 90 кредитів ЄКТС передбачає 
оволодіння ними 15-ма навчальними дисциплінами, проходження 
міждисциплінарного тренінгу та виробничої практики за фахом, а також 
проведення підсумкової атестації у формі публічного захисту кваліфікаційної 
магістерської роботи.
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Навчання студентів здійснюється за навчальними планами, які складені на 
підставі освітньо-професійної програми підготовки магістрів. Навчальні плани 
узгоджені і затверджені у встановленому порядку.

Обов’язкова частина навчального плану має обсяг 43 кредити ЄКТС і 
включає 2 дисципліни циклу загальної підготовки (9 кредитів), 7 дисциплін 
циклу професійної підготовки (35 кредитів). На міждисциплінарний тренінг (З 
кредити), виробничу практику (12 кредитів), підготовку кваліфікаційної роботи 
та її захист (9 кредитів) припадає 26,7% від загального обсягу кредитів. 
Вибіркова частина навчального плану має обсяг 23 кредити ЄКТС (25,6%) і 
складається з двох пакетів дисциплін професійної підготовки, один з яких 
обирається студентами для вивчення.

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

Атестація випускників за освітньо-професійною програмою «Управління 
діяльністю банків на фінансовому ринку» зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та 
завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому 
ступеня вищої освіти магістр із присвоєнням кваліфікації: магістр з фінансів, 
банківської справи та страхування.

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.

Комісія констатує:
-освітньо-професійна програма «Управління діяльністю банків на 

фінансовому ринку» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування», що акредитується, забезпечена відповідними документами 
(освітньо-професійною програмою, розробленою проектною групою та 
затвердженою Вченою радою ОНЕУ, та відповідними навчальними 
планами), які визначають зміст підготовки фахівців;

- зміст підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» зі спеціальності 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти, а також оцінювання та контроль 
знань студентів в ОНЕУ відповідають Державним вимогам до акредитації.

4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО
ПРОЦЕСУ

Експерти перевірили на місці наявність трудових книжок та достовірність 
записів щодо працевлаштування викладачів, які забезпечують навчальний 
процес за освітньо-професійною програмою «Управління діяльністю банків на 
фінансовому ринку» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
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страхування». Комісія встановила, що професорсько-викладацький склад, який 
здійснює підготовку фахівців за освітнім рівнем магістр в Одеському 
національному економічному університету формується у відповідності з 
акредитаційними вимогами щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Підготовка здобувачів за освітньо-професійною програмою «Управління 
діяльністю банків на фінансовому ринку» зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти в Одеському національному економічному університеті, забезпечується 
кредитно-економічним факультетом. До складу факультету входять: кафедра 
банківської справи (випускова) та кафедри філософії, історії та політології, 
мовної та психолого-педагогічної підготовки. На кафедрах факультету 
працюють висококваліфіковані фахівці з вагомим науковим, педагогічним та 
практичним досвідом. До навчального процесу залучаються також працівники 
банківського сектору.

Загальна кількість лекційних годин за освітньо-професійною програмою 
«Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» зі спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти становить 406 год. (274 год. для денної форми навчання та 132 
год. для заочної форми навчання).

Частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та/або 
вченими званнями за основним місцем роботи, які забезпечують проведення 
лекцій з навчальних дисциплін -  100 % (406 год.).

Частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями 
доктора та вченими званнями професора за основним місцем роботи, які 
забезпечують проведення лекцій з навчальних дисциплін -  35,8 % (214 год., з 
них: для денної форми навчання -120 год., для заочної форми навчання -  94 
год.).

Частка науково-педагогічних працівників, які є визнаними 
професіоналами з досвідом дослідницької, управлінської або інноваційної 
роботи за фахом за основним місцем роботи, що проводять лекції з навчальних 
дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей -  100 
% (511 год., з них: для денної форми навчання -  315 год., для заочної форми 
навчання -  196 год.).

Професорсько-викладацький склад випускової кафедри банківської 
справи налічує 18 осіб, з них -  3 доктори економічних наук, 15 кандидатів 
економічних наук. Кваліфікація професорсько-викладацького складу відповідає 
профілю кафедри і навчальним дисциплінам освітньо-професійної програми 
«Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» зі спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти. Випускова кафедра за якісними характеристиками кадрового 
складу, наукового потенціалу і рівнем науково-методичної роботи посідає одне 
з провідних місць як на факультеті, так і в університеті загалом.

Очолює випускову кафедру банківської справи доктор економічних наук, 
професор, Відмінник освіти України Кузнецова Людмила Вікторівна. 
Кузнецова Л.В. закінчила Одеський інститут народного господарства, 1978 р.,
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спеціальність «Фінанси та кредит», кваліфікація «економіст». Доктор 
економічних наук, 08.00.08 -  гроші, фінанси і кредит, тема дисертації: 
«Фінанси банку: теорія, методологія, управління», професор кафедри
банківської справи з 2008 р..

Людмила Вікторівна Кузнецова є членом спеціалізованої вченої ради Д 
41.055.01 в Одеському національному економічному університеті за 
спеціальністю 08.00.08 "Гроші, фінанси та кредит", є членом експертної ради з 
економіки при ДАК України з ліцензування та акредитації вищих навчальних 
закладів І-ІУ рівнів акредитації, а також членом Громадської ради 
Національного банку України та Науково-методичної комісії Міністерства 
освіти і науки України за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та 
страхування».

На протязі останніх років вона була членом журі Всеукраїнських 
студентських конкурсів наукових робіт (м. Київ, КНЕУ) та Всеукраїнської 
олімпіади зі спеціальності «Банківська справа» (м. Харків, Ірпінь).

Професор Кузнецова Л.В. брала участь у підготовці та виданні 
колективних навчальних посібників «Фінансове право», «Облік та аудит в 
банку», «Гроші та кредит», та підручників «Ціноутворення в банківській 
діяльності», «Кредитний менеджмент» (одноосібний) з грифом МОН України. 
Людмила Вікторівна приймала участь у написанні монографій «Система 
планування банківської діяльності», «Маркетинг секторів економіки», 
«Організація планування фінансової діяльності банку», «Процеси 
ціноутворення у фінансовій діяльності банку», «Теоретико-методологічні 
засади фінансової діяльності банків», «Кредитна діяльність банків в умовах 
циклічності», «Діяльність банків на кредитному ринку в умовах асиметрії 
інформації».

Під керівництвом Л. Кузнєцової у 2016 р. впроваджена нова спеціалізація 
«Міжнародний банківський бізнес» за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти та розроблено для неї навчально-методичне забезпечення.

Л. Кузнєцовою сформована своя наукова школа, зокрема під її 
керівництвом підготовлено та захищено 13 дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук. Зазначене підвищило якість 
професорсько-викладацького складу кафедри.

За високий професіоналізм, вагомий особистий внесок, багаторічну 
сумлінну працю була відмічена Нагрудним знаком МОН України «Відмінник 
освіти України» (1998 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України 
(2001р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти «Петро Могила»» (2004р.), 
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2017р.).

Високий рівень фаховості науково-педагогічних працівників 
підтверджується належним рівнем наукових досліджень. Колектив випускової 
кафедри здійснює наукову діяльність згідно із щорічними планами наукової 
роботи ОНЕУ, кафедри та індивідуальних планів роботи викладачів.

Суттєва увага на кафедрі банківської справи приділяється формуванню 
якісного професорсько-викладацького складу. За останніх п’ять років 
викладачами та аспірантами кафедри захищено 10 кандидатських дисертацій.
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До кінця 2018 року заплановано захист докторських дисертацій к.е.н., доцента 
кафедри Жердецької JI.B. та к.е.н., доцента кафедри Завадської Д.В.

За результатами наукових досліджень професорсько-викладацьким 
колективом кафедри банківської справи протягом останніх п’яти років 
опубліковано 26 монографій, понад 245 статей у фахових виданнях, 108 статей 
у виданнях, які включені у міжнародні наукометричні бази, ЗО статей у 
зарубіжних виданнях, 11 статей, опублікованих у міжнародних наукометричних 
базах даних Scopus та Web of Science, більше 1000 тез доповідей, видано З 
підручники, 5 посібників, а також методичні праці. Упродовж останніх п’яти 
років професорсько-викладацький колектив випускової кафедри щорічно 
проводить Всеукраїнські наукові інтернет-конференції. Сьогодні на кафедрі 
банківської справи виконується НДР на тему: «Розвиток теоретико- 
методологічних положень системи ризик-менеджменту в банках» (номер 
державної реєстрації 0117U002955). Термін виконання НДР: січень 2017 р. -  
грудень 2021р. Метою проекту є розв’язування актуальних проблем банківської 
системи України в контексті розробки практичних рекомендацій щодо 
формування дієвої системи ризик-менеджменту в банках України, визначення 
концептуальних підходів до оцінювання ризиків, які притаманні банківській 
діяльності. Професорсько-викладацький колектив кафедри банківської справи 
систематично підвищує свій кваліфікаційний рівень шляхом стажування в 
провідних ЗВО та банківських установах України.

Випускова кафедра банківської справи активно залучає студентів до 
наукової діяльності. При кафедрі функціонує науковий гурток «Банкір 
майбутнього», що забезпечує високий рівень участі студентів у різних наукових 
заходах, у тому числі в II турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі 
спеціальності «Банківська справа». Кожного року студенти посідають призові 
місця у конкурсі наукових робіт зі спеціальності. Також студенти залучаються 
до науково-дослідної роботи кафедри в рамках виконання держбюджетних та 
госпрозрахункових тем.

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Фінанси, банківська справа 
та страхування» беруть активну участь у щорічних конференціях, що 
організовуються кафедрою банківської справи ОНЕУ.

Колективом кафедри банківської справи практикуються нові форми 
організації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності банків у 
ринкових умовах: круглі столи, семінари («Монетарна політика НБУ: 
перспективи та виклики», «Професія банкіра -  перспективи кар’єрного росту», 
«Проблеми та перспективи банківської системи України», «Реформи у нагляді 
та запровадження макропруденційного регулювання банківського сектору 
України», «Дні фінансової обізнаності в м. Одеса»).

У звітному періоді кафедра банківської справи співпрацювала з Радою 
Національного банку України. Професорсько-викладацьким складом було 
підготовлено наступні пропозиції:

- щодо формування основних засад грошово-кредитної політки на 2018 
рік та середньострокову перспективу;
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- щодо активізації впливу політики державних запозичень та податкової 
політики на стан грошово-кредитної сфери України;

- щодо вдосконалення стратегії монетарної політики на 
середньострокову перспективу.

Діяльність кафедри банківської справи у 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 та підготовка кадрів для зарубіжних країн; 
програми подвійних дипломів за участю кафедри банківської справи; 
міжнародні освітні проекти за участю кафедри банківської справи; участь 
викладачів кафедри у міжнародних освітніх і наукових програмах і проектах; 
організація та проведення міжнародних конференцій викладачами кафедри 
банківської справи; забезпечення викладання дисциплін англійською мовою 
для українських та іноземних студентів різних напрямів підготовки і 
спеціальностей викладачами кафедри банківської справи.

Комісія констатує: кількісні та якісні показники кадрового
забезпечення освітньо-професійної програми «Управління діяльністю 
банків на фінансовому ринку» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в 
Одеському національному економічному університеті відповідають 
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та 
Державним вимогам до акредитації.

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 навчальному процесі складає 70 287,44 м2в ^

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

2 •  2 •1 508,8 м , спортивно-оздоровчий табір площею 2 700,0 м . Санітарно-
технічний стан навчальних корпусів та гуртожитків задовільний.

Забезпеченість студентів гуртожитком становить 100% від потреби.
Навчальні аудйторії кафедри обладнані мультимедійною технікою. 

Загальна кількість мультимедійних проекторів в університеті складає 93 шт.

Голова комісії
11

Дзюблюк О. В.



Навчальна площа аудиториях та навчально-лабораторних приміщень 
відповідає вимогам МОН України -  2,4 м2 і складає у розрахунку на одного 
студента денної форми навчання 5,6 м .

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

Здобувані вищої освіти на другому магістерському рівні за 01111 
«Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» зі спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування», мають змогу у повному обсязі 
користуватись загальноуніверситетськими ресурсами.

Для вивчення іноземних мов функціонують лінгафонні кабінети.
Тиражування навчально-методичної літератури, та організаційно- 

інструктивних матеріалів відбувається у відділі оперативної поліграфії.
Для збереження теплоенергетичних витрат установлено теплові та газові 

лічильники відповідно до постанови КМУ.
Для освоєння охорони праці проводиться інструктаж працівників 

відповідно до закону України «Про охорону праці». Розроблено за участю 
профспілок інструкції з безпеки праці та пожежної безпеки.

Частка занять, які проводяться з використанням комп’ютерної техніки від 
загальної кількості семінарських (практичних) занять - 50%. Частка дипломних 
робіт, які виконуються з використанням комп’ютерної техніки - 100%. При 
виконанні дипломних робіт студенти використовують програмне забезпечення 
БТАТІЗТІСА. Методичне забезпечення з використанням комп’ютерної 
технології представлено тестами для контролю знань.

Санітарно-технічний стан навчальних корпусів та гуртожитків 
задовільний.

Комісія констатує: стан матеріально-технічного забезпечення
відповідає критеріям та вимогам щодо акредитації; в університеті 
створено достатні умови для навчання, побуту та відпочинку студентів.

Матеріально-технічна база дозволяє повною мірою забезпечити 
навчальний процес з підготовки здобувачів за освітньо-професійною 
програмою «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти.

6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ

Перевірка методичного забезпечення навчального процесу підготовки 
здобувачів вищої освіти на другому магістерському рівні за освітньо- 
професійною програмою «Управління діяльністю банків на фінансовому 
ринку» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
свідчить, що усі дисципліни навчального плану мають навчально-методичні 
комплекси (НМК) у друкованому та комп’ютерному вигляді, до складу яких 
входять:

1. Змістові модулі дисципліни згідно зі стандартом вищої освіти 
України зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
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2. Навчальна програма дисципліни.
3. Робоча програма дисципліни.
4. Робочий план дисципліни на семестр, затверджений на засіданні 

кафедри та деканатом факультету.
5. Конспект лекцій.
6. Методичні вказівки до практичних занять.
7. Методичні вказівки до семінарських занять.
8. Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт.
9. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.
10. Питання, білети підсумкового контролю знань для заліку або іспиту.
11. Пакет завдань та тестів комплексної контрольної роботи (ККР) з 

дисципліни для визначення рівня залишкових знань студентів.
12. Додаткові матеріали, до складу яких входять: список рекомендованої 

літератури, робочі зошити, інструкції з використання комп’ютерних програм 
та Інтернету, перелік технічних засобів навчання, зразки роздавального 
матеріалу, перелік питань з дисципліни для підготовки до заліків та екзаменів 
тощо.

У всіх робочих програмах передбачено наявність необхідних розділів: 
мета і завдання дисципліни, тематичний план, зміст програми за темами, плани 
практичних (семінарських) занять, завдання для самостійної роботи студентів, 
критерії оцінок, рекомендована література.

Навчально-методичний комплекс кожної дисципліни підготовки 
здобувачів вищої освіти на другому магістерському рівні за освітньо- 
професійною програмою «Управління діяльністю банків на фінансовому 
ринку» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 
забезпечений методичними матеріалами на 100%.

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 «Управління 
діяльністю банків на фінансовому ринку» зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти в Одеському національному економічному університеті організовано 
таким чином, щоб забезпечити формування професійних компетентностей 
майбутніх фахівців.

В ОНЕУ звертається особлива увага саме на підвищення якісного рівня 
науково-педагогічних працівників. Створена лабораторія моніторингу якості 
освітньої діяльності університету, що дає змогу виявляти як сильні, так і слабкі 
сторони пропонованих освітніх послуг, оперативно впроваджувати в освітній 
процес новітні навчальні технології. Підвищення ефективності освітнього 
процесу відбувається шляхом постійного удосконалення форм і методів 
навчання та виховання. Освітній процес здійснюється з урахуванням принципів 
гуманізації, демократизації, неперервності, практичності, адаптивності,
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оновлення змісту освіти з урахуванням нових освітньо-професійних програм та 
програм навчальних дисциплін.

Освітній процес повністю забезпечений комп’ютерами та 
мультимедійним супроводом, постійно поповнюється та оновлюється база 
прикладних освітніх програм. Велика увага приділяється питанню контролю 
якості підготовки. Упродовж останніх років впроваджується деперсоніфікована 
система оцінювання знань.

Можна відзначити, що здобувачі вищої освіти на другому магістерському 
рівні, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління 
діяльністю банків на фінансовому ринку», мають усі необхідні умови для 
належної підготовки до практичних занять, оскільки всі навчальні дисципліни 
забезпечені планами для практичних (семінарських) занять. Професорсько- 
викладацьким персоналом кафедри розроблені завдання для самостійної роботи 
здобувачів з метою розвитку творчих та наукових здібностей майбутніх фахівців 
та із врахуванням важливості розвитку вмінь та навичок здобувачів оволодівати 
значними обсягами знань у поза аудиторний час. Самостійна робота здобувачів 
забезпечується всіма навчально-методичними засобами, необхідними для 
вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, 
навчальними посібниками, опорними конспектами лекцій, інтерактивними 
навчально-методичними комплексами дисциплін, електронно-обчислювальною 
технікою тощо.

Комплексне практичне індивідуальне завдання як вид індивідуальної 
роботи виконується у формі комплексу завдань, вирішення яких потребує 
успішного засвоєння змісту конкретної дисципліни та отримання навичок 
застосування набутих знань шляхом проведення певних розрахунків, 
заповнення форм службової документації, моделювання процесів.

Випусковою кафедрою банківської справи розроблені пакети комплексних 
контрольних робіт (ККР) для оцінки знань студентів за відповідними циклами 
підготовки. Завдання ККР спрямовані як на оцінку засвоєних студентами 
теоретичних знань, так і на виявлення їх здатності вирішувати практичні 
завдання.

Навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-
професійної програми «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» 
на другому (магістерському) рівні передбачено проходження навчального 
тренінгу, який допомагає студентам у освоєнні новітніх методів та інструментів 
для підготовки кваліфікаційної магістерської роботи. Підготовку та
проходження навчального тренінгу забезпечено відповідними методичними 
рекомендаціями, які передбачають розроблену тематику, рекомендації до її 
вибору, виконання та оформлення, список рекомендованої літератури.

Навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-
професійної програми «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» 
на другому (магістерському) рівні передбачено виконання кваліфікаційної 
магістерської роботи згідно з вимогами теоретичної та практичної підготовки. 
Виконання кваліфікаційної магістерської роботи забезпечено відповідними 
методичними рекомендаціями, які передбачають тематику, структуру та вимоги
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до оформлення, список рекомендованої літератури. Запропонована тематика 
кваліфікаційних магістерських робіт дозволяє виявити засвоєні здобувачами 
вищої освіти на другому магістерському рівні знання з метою їх адекватної 
оцінки як сформованих фахівців з банківської справи.

На випусковій кафедрі банківської справи практичній підготовці студентів 
відводиться важливе місце у формуванні професійних вмінь майбутніх фахівців 
з банківської справи. Виробнича практика проводиться на другому курсі 
освітньо-професійної програми протягом 8 тижнів в банках та небанківських 
фінансових установах м. Одеси та області. Метою практики є формування, 
поглиблення і закріплення знань і навичок виробничої діяльності майбутніх 
фахівців. Програма практики передбачає виконання практикантами всього 
спектру робіт передбачених освітньо-професійною програмою «Управління 
діяльністю банків на фінансовому ринку».

Проходження виробничої практики здійснюється у відповідності з 
розробленими програмами та методичними вказівками на базах практики: АКБ 
«Південний» м. Одеса, Центральне відділення ПАТ «Марфін Банк» м. Одеса, 
ПАТ КБ «Правекс банк» «Одеська обласна дирекція», ПАТ «Банк Форвард», 
АТ «ТАСКОМБАНК», Одеська філія Південного ГРУ ПАТ «Приватбанк», ПАТ 
«Альфа-Банк».

Атестація якості підготовки випускників освітньо-професійної програми 
«Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» проводиться у формі 
захисту кваліфікаційної магістерської роботи та завершується наданням 
документу встановленого зразка про присвоєння кваліфікації «магістр з 
фінансів, банківської справи та страхування» за спеціальністю 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування». Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Навчально-методична робота і інформаційне забезпечення на кафедрі 
ведеться за такими напрямами: видавництво монографій; навчальних
посібників; методичних вказівок до вивчення дисциплін, виконання курсових і 
дипломних робіт, контрольних завдань, конспектів лекцій; використання 
інформації ІЩешеї, відеофільмів, наглядних посібників.

Навчально-методичне забезпечення розроблене відповідно до вимог 
освітньо-професійної програми «Управління діяльністю банків на фінансовому 
ринку» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Комісія констатує: організаційне та навчально-методичне
забезпечення освітньо-професійної програми «Управління діяльністю 
банків на фінансовому ринку» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в 
Одеському національному економічному університеті повністю відповідає 
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та 
Державним вимогам до акредитації і забезпечує належний професійний 
рівень підготовки магістрів.
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7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Основним джерелом інформаційного забезпечення Університету є 

бібліотека, фонд якої сформовано згідно з потребами освітнього процесу та у 
відповідності з вимогами сучасної вищої освіти, що забезпечує систематичне та 
якісне інформаційно-бібліографічне обслуговування студентів та викладачів.

Університетська бібліотека є інформаційною основою освітнього і 
наукового процесів. Бібліотека є тією творчою лабораторією, від ресурсів і 
послуг якої значною мірою залежить якість і зміст навчання та наукових 
досліджень.

Бібліотека ОНЕУ -  важливий підрозділ, де сконцентровані джерела 
інформації. Головне завдання бібліотеки -  сприяти особистісно зорієнтованій 
освіті, надати користувачам високоякісну новітню інформацію, забезпечити 
вільний доступ до світових інформаційних джерел, формувати знання у сфері 
інформаційної культури майбутніх фахівців.

В університеті достатній рівень забезпеченості бібліотечних фондів 
навчальною та науковою літературою, фаховими періодичними виданнями, 
бібліотека має власне книгосховище, зали для видачі літератури, алфавітний та 
електронний каталоги навчальної, навчально-методичної та наукової 
літератури, репозитарій та електронну бібліотеку видань професорсько- 
викладацького складу університету

Сьогодні в діяльності бібліотеки першочерговим завданням є 
забезпечення необмеженого, вільного доступу до національних і світових 
інформаційних ресурсів. Нові можливості в задоволенні потреб користувачів 
відкриває вільний доступ до мережі Internet.

Комплектування бібліотечного фонду здійснюється відповідно до 
навчальних планів і програм університету. З метою інформування 
педагогічного колективу про нові надходження, бібліотека традиційно готує 
«Бюлетень нових надходжень», а в кінці року проводить відкритий перегляд 
літератури, яку було отримано за весь календарний рік.

Бібліотека Університету не тільки розповсюджує власні інформаційні 
ресурси, а й надає користувачам доступ до бібліотечного фонду наукової 
бібліотеки ОНЕУ.

Інформацію про роботу бібліотеки та можливість віддаленого доступу до 
її інформаційно-пошукових сервісів забезпечує власний Web-сайт бібліотеки 
(http://www.library.oneu.edu.ua). який містить багато цікавої та корисної інформації, 
що постійно поповнюється.

Одним із найважливіших ресурсів Web-сайту бібліотеки є електронний 
каталог. Цей ресурс дає можливість відбору та перегляду інформації, а саме:

-  пошук документів за заданими критеріями;
-  перегляд інформації про наявність документів у фондах бібліотеки;
-  перегляд електронних копій документів (за їх наявності).
Електронний каталог є одним із головних інформаційних ресурсів

бібліотеки і складовою частиною віртуального обслуговування, оскільки 
дозволяє користувачам комфортно й оперативно отримувати максимально повну
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інформацію про документи традиційного (паперового) фонду і матеріали в 
електронному вигляді.

Обсяги фондів навчальної, науково ї 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 нормативному значенню.

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

Зростає популярність електронних підручників, довідників, 
мультимедійних матеріалів, доступ до електронного каталогу здійснюється 
через внутрішній веб-сайт університету, а каталог виставлено в Інтернет для 
зовнішнього користувача, (http://library.oneu.edu.ua/).

Бібліотека постійно працює над створенням повнотекстової електронної 
інформаційної бази, а також розміщенням її в локальній мережі та організацією 
доступу до неї користувачів через уніфікований інтерфейс.

За роки своєї діяльності бібліотека ОНЕУ завжди знаходилася у 
постійному розвитку, пошуку нових ідей та новацій, активно працює над 
створенням ефективного і комфортного сервісу для користувачів. Використання 
комп'ютерів, локальних мереж, новітнього програмного забезпечення в 
кінцевому результаті підвищує якість та ефективність роботи бібліотекарів і 
читачів усіх підрозділів ОНЕУ.

Навчальні підручники, посібники, довідкова та інша навчальна 
література, які є в університеті та читальній залі, наявні у достатній кількості 
для потреб здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні освітньо- 
професійної програми «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку».

В Університеті наявні фахові періодичні видання для фахівців з 
банківського менеджменту, зокрема: «Актуальні проблеми економіки», «Вісник 
Київського національного торговельно-економічного університету», «Вісник 
Національного банку України», «Економіка України», «Економічний часопис 
XXI століття», «Економіка і прогнозування», «Економіка. Фінанси. Право», 
«Економіка та держава», «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право», 
«Вісник соціально-економічних досліджень», «Інвестиції: практика та досвід», 
«Регіональна економіка», «Статистика України», «Фінанси України», 
«Формування ринкових відносин в Україні».

Комісія констатує: рівень інформаційного забезпечення освітньо- 
професійної програми «Управління діяльністю банків на фінансовому 
ринку» зі спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування» 
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.).

Результати контролю знань за підсумками екзаменаційних сесій 
здобувачів вищої освіти на другому магістерському рівні за освітньо- 
професійною програмою «Управління діяльністю банків на фінансовому 
ринку» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
свідчать, що їм надається достатній рівень теоретичних знань і практичних 
навичок з дисциплін робочого навчального плану.

У процесі самоаналізу діяльності кафедри банківської справи 
проаналізовані результати останньої перед акредитацією, екзаменаційної сесії 
здобувачів вищої освіти на другому магістерському рівні за освітньо- 
професійною програмою «Управління діяльністю банків на фінансовому 
ринку» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: 
абсолютна успішність студентів першого року навчання за результатами 
екзаменів становить 95,74 %, якість навчання -  71,81%, середній бал -  4,09. За 
дисциплінами циклу загальної підготовки абсолютна успішність дорівнює 
95,74%, якість навчання -  76,6%, середній бал -  3,93. За дисциплінами циклу 
професійної підготовки абсолютна успішність складає 95,74 %, якість навчання 
-  70,21 %, середній бал -  4,15. Показники успішності здобувачів вищої освіти 
за результатами останньої перед акредитацією екзаменаційної сесії 
відповідають акредитаційним вимогам.

З метою перевірки якості підготовки здобувачів освітнього ступеня 
«магістр» за освітньо-професійною програмою «Управління діяльністю банків 
на фінансовому ринку» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» викладачами відповідних кафедр було розроблено завдання 
комплексних контрольних робіт з дисциплін циклу загальної та професійної 
підготовки, які складалися з теоретичної частини (закритих тестів) та 
практичної частини (розрахункових завдань). Пакети завдань рекомендовані 
відповідними кафедрами та прорецензовані експертами.

Викладачами відповідних кафедр було проведено комплексні контрольні 
роботи згідно з затвердженим графіком. Заміри знань здобувачів освітнього 
ступеня магістр за освітньо-професійною програмою «Управління діяльністю 
банків на фінансовому ринку» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» з дисциплін загальної підготовки, проведені після сесії 
такі: абсолютна успішність студентів першого року навчання за результатами 
комплексних контрольних робіт становить 95,4%, якість навчання -  70,2 %, 
середній бал -  3,9. За дисциплінами циклу загальної підготовки абсолютна 
успішність дорівнює 93,62 %, якість навчання -  72,34 %, середній бал -  3,83. За 
дисциплінами циклу професійної підготовки абсолютна успішність складає 
97,13 %, якість навчання -  68,11 %, середній бал -  4,0.

Голова комісії
18

Дзюблюк О. В.



В ході акредитаційної експертизи в університеті були проведені заміри 
залишкових знань студентів із дисциплін загальної та професійної підготовки 
(наказ № 1431-01 від 07 вересня 2018 р.) у період з 18.09.2018 по 20.09.2018 р.

За участю експертів було проведено контрольний замір знань з таких 
навчальних дисциплін: «Макроекономічні проблеми реального і фінансового 
сектору економіки в глобальному процесі реіндустріалізації», «Управління 
фінансовою стійкістю банку», «Фінансовий менеджмент банку», «Управління 
системним ризиком банківського сектору економіки». Отримані під час 
перевірки результати якості підготовки здобувачів освітнього ступеня магістр 
такі:

з дисциплін загальної підготовки - абсолютна успішність склала 
93,6 %, якість успішності -  68,1 %;

з дисциплін професійної підготовки результати такі: абсолютна 
успішність склала 96,5 %, якість успішності -  66,7 %.

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

Показники залишкових знань студентів наведені у додатках А, Б.
Під час акредитаційної експертизи було перевірено 11 кваліфікаційних 

магістерських робіт. Перевірені роботи виконані на актуальні теми. Результати 
експертної оцінки кваліфікаційних магістерських робіт наведені в табл. 8.1.

Таблиця 8.1.
Підсумки оцінювання експертами якості кваліфікаційних магістерських 

робіт за освітньо-професійною програмою ««Управління діяльністю 
банків на фінансовому ринку» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська

справа та страхування»

№
п/п Курс

Шифр
академічної

групи

Прізвище, ініціали 
студента

Оцінка
на захисті 

кваліфікаційної 
роботи

за експертною 
перевіркою

1 6 62К Родкіна К.Є 4 (добре) 4 (добре)
2 6 62К Скрипник Н.С. 5 (відмінно) 5 (відмінно)
3 6 62К Суворова A.B. 5 (відмінно) 5 (відмінно)
4 6 63К Гребенщікова Т.С. 5 (відмінно) 5 (відмінно)
5 6 63 К Жолобчук В.Я. 5 (відмінно) 5 (відмінно)
6 6 63К Рімко O.A. 5 (відмінно) 5 (відмінно)
7 6 63К Сівкова К.О. 5 (відмінно) 5 (відмінно)
8 6 62К Сполітак Є.Г. 5 (відмінно) 5 (відмінно)
9 6 63К Терзі А.Д. 5 (відмінно) 5 (відмінно)
10 6 63К Чебан І.С. 4 (добре) 4 (добре)
11 6 63К Шевчук Т.В. 5 (відмінно) 5 (відмінно)

Середній бал 4,82 4,82
Відхилення немає

Голова комісії
19

Дзюблюк О. В.



Розбіжності в результатах перевірки і оцінки кваліфікаційних 
магістерських робіт не виявлено.

Комісія констатує: якість підготовки здобувачів вищої освіти на 
другому (магістерському) рівні освітньо-професійної програми 
«Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» зі спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» відповідають Ліцензійним 
умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним

Науково-дослідна робота кафедри банківської справи спрямована на 
поглиблення теоретичних знань та вирішення прикладних проблем управління 
діяльністю банків на макро- та мікрорівнях.

За період 2013-2017 pp. на кафедрі проводились дослідження за такими 
темами: 1. «Проблеми регулювання банківської діяльності в умовах циклічного 
розвитку економіки» (ДР № 0107U011417, 2011-2013 pp.). 2. «Роль банків у 
забезпеченні сталого розвитку фінансового ринку та реального сектору 
економіки України» (ДР № 0114U000276, 2014- 2016 pp.). . 3.«Розвиток 
теоретико-методологічних положень системи ризик-менеджменту в банках» 
(ДР № 0117U002955, 2017- 2021 pp.).

За результатами наукових досліджень з даних тем науково-викладацьким 
складом кафедри опубліковано 26 колективних та одноосібних монографій.

Професорсько-викладацьким складом виконувалися також 
госпрозрахункові наукові роботи: «Злиття та поглинання у банківському 
сектору економіки України», (договір № 195/2014 від 1 липня 2014 p., № 
0114U005378); «Маркетингові дослідження конкурентних переваг ПАТ «БАНК 
ВОСТОК» (договір №204/2015, ДР № 0115U004590); «Організація
взаємовідносин банку з клієнтами» (ДР № 0116U007208; «Організація
взаємовідносин Тов «Енергоімпекс» з банками» (номер державної реєстрації 
0117U002962, договір 228-2017); «Методологічні засади формування 
інноваційної стратегії ПАТ «Банк Восток» (ПАТ «Банк Восток», договір № 224- 
2017, № держреєстрації 0117U000029).

Колектив кафедри банківської справи має публікації у наукових виданнях 
України та зарубіжжя, які індексуються у таких наукометричних базах, як: 
SciVerse Scopus, Web of Science, CPCI-SSH, Thomson Reuters, Index Copernicus, 
EBSCOhost та Ulrich's Periodicals Directory, EconLit, Cabell’s Directories, 
ABI/Inform by ProQuest тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри банківської справи бере 
активну участь у сцівробітництві із зарубіжними науковими установами. За 
2016-2017 pp. колективом кафедри видані статті, опубліковані у таких країнах: 
Німеччина: Eastern European Scientific Journal (JI.В.Кузнецова, Рябініна Л.М., 
Шмуратко Я.А., Деркач Ю.Б.); Австрія: «Economics and Management: Challenges

вимогам до акредитації.

9. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ТА МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
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and Perspectives: Collection of scientific articles. (Коваленко B.B.); Китай: 
«Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles» 
(Коваленко B.B.); Нідерланди: European Journal of economics and management 
(Жердецька JI.B., Онищенко Ю.І.); Австрія: «Austrian Journal of Humanities and 
Social Sciences» (Кретов Д.Ю., Завадська Д.В.); OAE: «Science and Education - 
Our Future (Ajman, UAE)» (Коваленко B.B., Сергеева O.C.; Шелудько C.A.) 
тощо.

Комісія констатує: організація науково-дослідної роботи на кафедрі
/V  •  • •  •  •  •  • •  Обанківської справи відповідає умовам щодо акредитації освітньо- 
професійної програми «Управління діяльністю банків на фінансовому 
ринку» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Міжнародні зв’язки ОНЕУ 
спрямовані на розвиток освітньо-професійної програми «Управління 
діяльністю банків на фінансовому ринку» зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування».
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10. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
На підставі поданих матеріалів ОНЕУ для проведення акредитаційної 

експертизи та перевірки результатів освітньої діяльності на місці експертна 
комісія дійшла висновку, що кадрове, навчально-методичне, матеріально- 
технічне, інформаційне забезпечення та якість підготовки фахівців, внутрішня 
система забезпечення якості освітньої діяльності за освітньо-професійною 
програмою «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти в Одеському національному економічному 
університеті 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 «Управління діяльністю банків на 
фінансовому ринку» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, враховують 
особливості і потреби регіону, його провідних установ, організацій замовників 
фахівців.

ОНЕУ має достатній науково-педагогічний потенціал та сучасну 
навчально-наукову базу для підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти.

Професійну підготовку за освітньо-професійною програмою «Управління 
діяльністю банків на фінансовому ринку» зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти в Одеському національному економічному університеті забезпечують 
кафедри: кафедра загальної економічної теорії та економічної політики, 
кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій, кафедра мовної 
та психолого-педагогічної підготовки, кафедра банківської справи (випускова).

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 сучасності 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 «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти в ОНЕУ 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 «Управління діяльністю банків на 
фінансовому ринку» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
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страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, розроблено 
внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності.

У регіоні наявний значний попит на фахівців з банківської справи, який 
зумовлений потребою і можливістю їхнього працевлаштування в банківських 
та інших фінансово-кредитних установах.

Комісія вважає за необхідне висловити також зауваження, які не 
впливають на загальне позитивне рішення щодо акредитації освітньо- 
професійної програми «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти, водночас дозволять поліпшити якість 
підготовки фахівців:

1) розширити науково-практичні зв’язки із вітчизняними банківськими 
установами і спеціалізованими фінансово-кредитними інститутами та 
науковими організаціями для забезпечення покращення якості практичної 
підготовки майбутніх фахівців з банківської справи;

2) активізувати участь студентів у науково-дослідних роботах у рамках 
інноваційних програм та освітньо-наукових проектах й конкурсах як на 
всеукраїнському, так і на міжнародному рівнях.

Висновок: на підставі зазначеного вище та порівняння фактичних 
показників діяльності і вимог до акредитації що викладені у  зведених 
таблицях 1, 2 експертна комісія МОН України зробила висновок про 
спроможність Одеського національного економічного університету 
здійснювати підготовку здобувачів за освітньо-професійною програмою 
«Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» зі спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти.
т ч  • •  •  • • •Голова експертної комісії:

завідувач кафедри банківської справи 
Тернопільського національного економічного 
університету, доктор економічних наук, 
професор

Член експертної комісії:
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
ДВНЗ «Університет банківської справи», 
доктор економічних наук, професор

« » 2018 року ’

«З експертними висновками озна
Ректор Одеського національного 
економічного університету, доктор 
наук, професор

Голова комісії

О.Д. Вовчак

М.І. Звєряков
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ЗВЕДЕНІ ВІДОМ ОСТІ 
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

Таблиця 1
Порівняльна таблиця дотримання кадрових, технологічних, матеріально- 

технічних, навчально-методичних та інформаційних вимог щодо забезпечення 
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
в Одеському національному економічному університеті 

за освітньо-професійною програмою «Управління діяльністю банків на 
фінансовому ринку» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Найменування показника 
(нормативу)

Значення 
показника 

(нормативу) за 
другим 

(магістерським) 
рівнем вищої 

освіти

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
Відповідно до постанови КМ У  від 30.12.2015 № 1187

1. Наявність у закладі освіти 
підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти

+ + немає

2. Наявність у складі 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/або 
вчене звання

чотири особи, що 
мають науковий 
ступінь та вчене 

звання

+1

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

+ + немає

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

+ + немає

Голова комісії
24

Дзюблюк О. В.



1 2 3 4
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)

50 100 +50

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

25 45,2 +20,2

3) які мають науковий ступінь 
доктора наук та вчене звання

25 45,2 +20,2

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 21,2 +6,2

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
+
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1 2 3 4
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

+ +

Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення

1. Забезпеченість приміщеннями для 
проведення навчальних занять та 
контрольних заходів (кв. метрів на 
одну особу для фактичного 
контингенту студентів та заявлено 
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 30 +

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі 
читального залу

+ + немає

2) пунктів харчування + + немає
3) актового чи концертного залу + + немає
4 )спортивного залу + + немає
5) стадіону та/або спортивних 
майданчиків

+ + немає

6) медичного пункту + + немає
4. Забезпеченість здобувачів вищої 
освіти гуртожитком (мінімальний 
відсоток потреби)

70 100 +30
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1 2 3 4
5. забезпеченість комп’ютерними 
робочими місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідними для 
виконання навчальних планів

+ + немає

Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення
1. Наявність опису освітньої програми + + немає
2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ + немає

3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального 
плану

+ + немає

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

+ + немає

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм практик

+ + немає

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

+ + немає

7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів

+ + немає

Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення
1. Забезпеченість бібліотеки 
вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними виданнями 
відповідного або спорідненого 
профілю, в тому числі в електронному 
вигляді

не менше як 
чотири 

найменування
8 +4

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

+ + немає

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,

+ + немає
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навчальні та наукові структурні 
підрозділи та їх склад, перелік 
навчальних дисциплін, правила 
прийому, контактна інформація)

+ + немає

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

50 55 +5

Голова експертної комісії: \ |  ( ЛЛ ) О.В. Дзюблюк

Член експертної комісії: ї ш ^  О.Д. Вовчак
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Відомості
про дотримання Державних вимог до акредитації 

освітньо-професійної програми «Управління діяльністю банків на
фінансовому ринку» 

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

______ в Одеському національному економічному університеті______

Таблиця 2

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Якісні характеристики підготовки фахівців
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 із загальної 
підготовки:
2.1.1. У спішно виконані контрольні 
завдання, %

90 93,6 +3,6

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

50 68,1 +8,1

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

Не
передбачено

Не
передбачено

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

Не
передбачено

Не
передбачено

2.3. Рівень знань студентів із 
професійної підготовки:
2.3.1. У спішно виконані контрольні 
завдання, %

90 96,5 +6,5
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2.3.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), %

50 66,7 +6,7

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)

+ +

0

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри банківської справи 
Тернопільського національного економічного \
університету, доктор економічних наук, у// , ,
професор ЩДжзз**) О.В. Дзюблюк

Член експертної комісії:
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
ДВНЗ «Університет банківської справи», 
доктор економічних наук, професор

« » 2018 року

«З експертними висновками ознайо^
Ректор Одеського національного 
економічного університету, доктор ек< 
наук, професор

О.Д. Вовчак

М.І. Звєряков
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Зведені результати виконання комплексних контрольних робіт та екзаменаційної сесії студентів за 
освітньо-професійною програмою «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» 

зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Додаток А

Назва дисциплін, за якими проводився 
контроль Г

ру
па

К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в,

ос
іб

Виконували
ККР

3 них одержали оцінки

А
бс

ол
ю

тн
а

ус
пі

ш
ні

ст
ь

,%

Я
кі

ст
ь 

на
вч

ан
ня

 
,

%

С
ер

ед
ні

й 
ба

л

“5” «4” “3” “2”

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Дисципліни циклу загальної підготовки

1.1. Макроекономічні проблеми реального і 
фінансового сектору економіки в глобальному 
процесі реіндустріалізацп

52 24 24 100 2 8,33 14 58,33 6 25 2 8,33 91,67 66,67 3,67

53 23 22 95,65 4 18,18 14 63,64 4 18,18 0 0 95,65 78,26 4
52-
53 47 46 97,87 6 13,04 28 60,87 10 21,74 2 4,35 93,62 72,34 3,83

Всього за циклом 93,62 72,34 3,83

2. Дисципліни циклу професійної підготовки

2.1. Управління фінансовою стійкістю банку

52 24 24 100 12 50 6 25 6 25 0 0 100 75 4,25

53 23 22 95,65 11 50 7 31,82 4 18,18 0 0 95,65 78,26 4,32
52-
53 47 46 97,87 23 50 13 28,26 10 21,74 0 0 97,87 76,6 4,28

2.2. Фінансовий менеджмент банку

52 24 24 100 3 12,5 12 50 9 37,5 0 0 100 62,5 3,75

53 23 22 95,65 5 22,73 9 40,91 8 36,36 0 0 95,65 60,87 3,86
52-
53 47 46 97,87 8 17,39 21 45,65 17 36,96 0 0 97,87 61,7 3,8

2.3. Управління системним ризиком 
банківського сектору управління

52 24 24 100 4 16,67 11 45,83 9 37,5 0 0 100 62,5 3,79

53 23 21 91,3 6 26,1 10 43,47 5 21,7 0 0 91,3 69,57 4,05
52-
53 47 45 95,65 10 21,28 21 44,68 14 29,79 0 0 95,65 66,04 3,92

Всього за циклом 97,13 68,11 3,95

Всього 95,4 70,2 4,00
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ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
при акредитаційній експертизі студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

освітньої програми «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку»

Додаток Б

Дисципліна

Г
ру

па

К
іл

ьк
іс

ть
 

ст
уд

ен
ті

в,
 о

сі
б

Виконува 
ли ККР

Одержали оцінки під час проведення акредитаційної 
експертизи

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %

Я
кі

ст
ь 

ус
пі

ш
но

ст
і, 

%

Самоаналіз

осіб %
«5» «4» «3» «2»

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %

Я
кі

ст
ь 

ус
пі

ш
но

ст
і, 

%

осіб % осіб % осіб % осіб %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Цикл загальної підготовки .■
1. Макроекономічні проблеми реального і 52 24 24 100 2 8,3 13 54,2 7 29,2 2 8,3 91,7 62,5 91,7 66,7

фінансового сектору економіки в 53 23 22 95,7 3 13,0 14 60,9 5 21,7 0 0,0 95,7 73,9 95,7 78,3
глобальному процесі реіндустріалізації 52-53 47 46 97,9 5 10,6 27 57,4 12 25,5 2 4,3 93,6 68,1 93,6 72,3

Всього за циклом 93,6 68,1 93,6 72,3
2. Цикл проф есійної підготовки

1 52 24 24 100 10 41,7 7 29,2 7 29,2 0 0 100 70,8 100 75
Управління фінансовою стійкістю банку 53 23 22 95,7 9 39,1 9 39,1 4 17,4 0 0 95,7 78,3 95,65 78,26

52-53 47 46 97,9 19 40,4 16 34,0 11 23,4 0 97,9 74,5 97,87 76,6
2 Фінансовий менеджмент банку 52 24 24 100 2 8,3 13 54,2 9 37,5 0 0 100 62,5 100 62,5

53 23 22 95,7 4 17,4 10 43,5 8 34,8 0 0 95,7 60,9 95,65 60,87
52-53 47 46 97,9 6 12,8 23 48,9 17 36,2 0 97,9 61,7 97,87 61,7

3 Управління системним ризиком 52 24 23 95,8 4 16,7 11 45,8 8 33,3 0 0 95,8 62,5 100 62,5
банківського сектору управління 53 23 21 91,3 7 30,4 8 34,8 6 26,1 0 0 91,3 65,2 91,3 69,57

52-53 47 44 93,6 11 23,4 19 40,4 14 29,8 93,6 63,8 95,65 66,04

Всього за циклом 96,5 66,7 97,13 68,11

Експерт   -_________ Вовчак О.Д.
ГішшисУ^- (ініціали, прізвищ е)

Завідувач к а ф е д р и ________________ . / ’О  у- Кузнецова Л.В.
(Г ід п и Д  (ініціали, прізвищ е)

Голова комісії Дзюблюк О. В.
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