
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 

«Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
у Подільському державному аграрно-технічному 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 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Подільському 
державному аграрно-технічному університеті та наказу Міністерства освіти і 
науки України від 9 листопада 2018 р. №1741-л експертна комісія у складі:

Голова комісії: Луців Богдан Любомирович, завідувач кафедри
банківського менеджменту та обліку Тернопільського 
національного економічного університету, доктор 
економічних наук, професор;

Член комісії: Бабяк Наталія Дмитрівна, професор кафедри
корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана», кандидат економічних наук, професор.

у період з 14 листопада по 16 листопада 2018 р. розглянула подані матеріали 
та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності у 
Подільському державному аграрно-технічному університеті, пов’язану з 
підготовкою здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» на другому (магістерському) рівні:

- 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- 
технічного, інформаційного забезпечення, якісні характеристики підготовки 
фахівців, внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності 
навчального закладу та його відповідність установленим законодавством 
вимогам.

За результатами перевірки комісія встановила:
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1. Загальна характеристика Подільського державного аграрно- 
технічного університету та відомості щодо здійснення освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти

Експертна комісія ознайомилася з оригіналами основних установчих 
документів у Подільському державному аграрно-технічному університеті.

Подільський державний аграрно-технічний університет підпорядкований 
Міністерству освіти і науки України, має IV рівень акредитації (сертифікат про 
акредитацію РД-IV № 2326510 від 03.06.2014 р.).

Місцезнаходження Подільського державного аграрно-технічного 
університету: вулиця Шевченка, 13, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька 
область, Україна, 32300. Тел. (03849) 6-83-16, факс (03849) 2-52-92; E-mail: 
main.pdatu@edu.ua.

Вид діяльності ПДАТУ: надання освітніх послуг пов’язаних з одержанням 
вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра, 
(у т.ч. іноземних громадян).

Комісією були перевірені основні установчі документи, що забезпечують 
право надання освітніх послуг з підготовки фахівців з вищою освітою в ПДАТУ 
а саме:

1) Статут Подільського державного аграрно-технічного університету 
затверджений наказом Міністерством освіти і науки України №10 від 04 січня 
2007 р.

2) Ліцензія на надання освітніх послуг ПДАТУ серія АЕ № 636463 від 
10.06.2015 р.

3) Довідка про включення ПДАТУ до Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 26.02.2015 р.

4) Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб- 
підприємців № 116102 серія АД від 30.01.2014 р.

5) Довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів 
України, реєстраційний № 20173759 від 26.02.2015 р.

6) Сертифікат про акредитацію ПДАТУ серія РД-IV №2326510 від 8 липня 
2014р.

7) Наказ МОН про закріплення державного майна № 911 від 23.06.2017 р.
Історія Подільського державного аграрно-технічного університету

починається із факультету, створеного при Кам'янець-Подільському
українському університеті, під керівництвом та з ініціативи ректора, одночасно 
і Міністра Народної Освіти України, професора Івана Огієнка.

Указ про відкриття сільськогосподарського факультету Уряд Української 
Народної Республіки видав 1 квітня 1919 року. Кам’янець-Подільський став 
шостим містом в Україні, де готували спеціалістів з вищою аграрною освітою. 
Урочисте відкриття сільськогосподарського факультету відбулось 22 жовтня 
1919 р. ректором університету, професором Іваном Огієнком. Першим деканом 
факультету було призначено приват-доцента Сергія Бачинського. 26 лютого
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1921 р. факультет реорганізовано в інститут, а першим ректором призначено 
професора Олексія Полонського.

Подільський державний аграрно-технічний університет IV рівня 
акредитації - один з провідних аграрних навчальних закладів України, який готує 
висококваліфікованих фахівців для агропромислового комплексу та інших 
галузей, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Сьогодні 
університет -  це потужний навчально-науково-виробничий центр південно- 
західного регіону України, що має сучасну матеріально-технічну базу і кадрове 
забезпечення для підготовки фахівців, конкурентоспроможних на сучасному 
ринку праці. Університет готує фахівців для аграрної галузі за 18 
спеціальностями освітнього ступеня «бакалавр» та за 17 спеціальностями -  
освітнього ступеня «магістр», а також свої науково-педагогічні кадри через 
аспірантуру -  6 спеціальностей і докторантуру -  3 спеціальності. Функціонують 
2 спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

На сьогоднішній день до складу університету входять: 4 факультети, 
навчально-науковий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки, 
навчально-науковий інститут дистанційної освіти, науково-дослідний інститут 
круп’яних культур ім. О.С. Алексеєвої, 7 коледжів в Хмельницькій (3), 
Чернівецькій (2), Тернопільській (1) і Івано-Франківській (1) областях, 
ботанічний сад, навчально-дослідний центр «Поділля», ветеринарна клініка, 
навчально-дослідна база «Бджільництво», зооветклініка, навчально-дослідний 
сад, п’ять проблемних науково-дослідних лабораторій, 28 кафедр, наукова 
бібліотека на 635814 примірники наукової, навчальної та спеціальної літератури.

В штаті університету працює 259 науково-педагогічних працівники; з них 
185 кандидатів наук, доцентів і 27 докторів наук, професори, що складає 81,8 
% від загальної кількості науково-педагогічних працівників.

Постійно удосконалюється комп’ютеризація навчального процесу: 
встановлені комп’ютерні класи -  20 шт., персональних ЕОМ -  582 шт., повністю 
забезпечено комп’ютерами бухгалтерію, бібліотеку та читальні зали.

Загальна кількість навчальних корпусів, що займає університет -  14, 
гуртожитків для студентів і аспірантів -  3, спортивних залів -  3, стадіонів -  1, 
спортивних майданчиків -  1, лікувальних закладів -  1. В університеті 
функціонують 6 колективів народної творчості, які носять почесне звання 
„Народний”. У навчальний процес розроблена і впроваджена структура 
ступеневої освіти за системою - профорієнтаційна робота, доуніверситетська 
освіта молоді, університетська освіта (молодший спеціаліст, бакалавр, магістр).

Підготовка фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та 
страхування» здійснюється на економічному факультеті, що був створений у 
1972 році. Загалом, на факультеті здійснюється підготовка фахівців за 6 
спеціальностями -  «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та 
страхування», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», 
«Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Очолює 
факультет доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України 
Місюк М.В. На факультеті плідно працює аспірантура і докторантура, які
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забезпечують поповнення викладацьких кадрів. Щороку тут захищається 5-8 
кандидатських дисертацій. За останні 5 років підготовлено 7 докторів наук. 
Основними напрямами в освітній, науковій та практичній діяльності 
Подільського державного аграрно-технічного університету є підготовка фахівців 
європейського рівня для аграрного сектору регіону, забезпечення умов для 
гармонійного розвитку особи і самовираження обдарованої молоді, виховання 
спеціаліста-патріота на засадах державності і національного відродження.

Реалізація цих завдань зосереджена на пріоритетних напрямках діяльності 
навчального закладу, якими є навчальний процес, організація науково-дослідної 
роботи, виховання молоді, інтеграція науки і виробництва, забезпечення 
соціально-економічних прав працівників і здобувачів вищої освіти. Запорукою 
реалізації обгрунтованих засад подальшого розвитку аграрного сектору регіону 
є створення на базі Подільського державного аграрно- технічного університету 
міжрегіонального навчально-науково-виробничого центру Поділля.

В исновок: експерт на  ком ісія  конст ат ує, щ о оригінали  у с іх  засновницьких  
докум ент ів, м ат ер іа ли  акредит аційного  сам оаналізу  щ одо акредит ації 
освіт ньо-проф есійно ї програм и  «Ф інанси, банківська справа  т а ст рахування» зі 
спец іальност і 072 «Ф інанси, банківська справа т а ст рахування» за другим  
(м агіст ерським ) р івн ем  ви щ о ї освіт и у  П од ільськом у держ авном у аграрно- 
т ехнічном у ун івер си т ет і відповідаю т ь Л іцензійним  ум о ва м  провадж ення  
освіт ньої д іяльност і заклад ів  освіт и т а Д ер ж а вн и м  вим огам  до акредит ації.

2. Формування контингенту здобувачів вищої освіти

Підготовка здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 
«Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
у Подільському державному-аграрно-технічному університеті здійснювалась 
згідно ліцензованого обсягу - 50 осіб (наказ МОНУ від 29.01.2018 р. №90-л).

За період 2017-2018 рр. на навчання за денною та заочною формою щорічно 
зараховувалося 17-34 здобувані вищої освіти. Конкурс абітурієнтів на місця 
державного замовлення за денною формою навчання у 2018 році становив 14,0 
особи. Частка здобувачів вищої освіти зарахованих на навчання за державним 
замовленням у 2018 році становить 8,9 % за денною формою навчання. Кількість 
здобувачів вищої освіти зарахованих на навчання за кошти юридичних і 
фізичних осіб, з якими укладені відповідні договори на підготовку, у 2017-2018 
рр., складає 68,4-91,2% від загального контингенту зарахованих осіб.

В даний час за освітньою програмою підготовки магістра спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» навчаються 23 здобувача вищої 
освіти денної та 28 здобувачів вищої освіти заочної форми навчання.

Контингент студентів освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська 
справа та страхування» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та
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страхування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти формується 
відповідно до виконання умов ліцензування і обсягів прийому. Це вказує на те, 
що в закладі вищої освіти в цілому склалася чітка система профорієнтаційної 
роботи та формування контингенту студентів, завдяки чому забезпечуються 
конкурси і залучення до навчання здібної до творчої діяльності молоді.

Складовими процесу формування контингенту студентів є: 
профорієнтаційна робота випускової кафедри; договірна робота з суб’єктами 
господарювання різних організаційно-правових форм та форм власності; 
вивчення регіональних потреб у фахівцях; рекламна кампанія; використання 
засобів масової інформації тощо. Викладачі випускової кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування разом із приймальною комісією проводять 
профорієнтаційну та агітаційно-роз’яснювальну роботу у вигляді виступів у 
регіональних навчальних закладах, оголошень на радіо та місцевій пресі, 
проведення Дня відкритих дверей.

Формування контингенту здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 
Фінанси, банківська справа та страхування за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти наведено у таблиці 1.

Таблиця 1
Показники формування контингенту здобувачів вищої освіти 

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

другого (магістерського) рівня

№
з/п Показник 2016 рік 2017 рік 2018 рік

1.
Ліцензований обсяг підготовки: 
- денна форма навчання 10 20 50
- заочна форма навчання 10

2.

Прийнято на навчання, всього (осіб) 11 19 34
- денна форма / в тому числі за 
держзамовленням 6/5 9/6 15/3

- заочна форма / в тому числі за 
держзамовленням 5/5 10/- 19/-

- таких, які пройшли довгострокову 
підготовку і профорієнтацію — - -

- зарахованих на пільгових умовах — - —

3.
Подано заяв:
- за денною формою навчання 19 16 42
- за заочною формою навчання 15 18 25

4.

Конкурс абітурієнтів на місця 
державного замовлення:
- за денною формою навчання 3,8 2,7 14,0
- за заочною формою навчання 3,0 — -

Голова експертної комісії Б.Л. Луців



Загалом показники формування контингенту здобувачів вищої освіти 
освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти не перевищують ліцензованого обсягу. Це 
підтверджує доцільність акредитації освітньо-професійної програми «Фінанси, 
банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

В исновок: конт ингент  здобувач ів  вищ ої освіт и за  освіт ньо-проф есійною  
програм ою  «Ф інанси, банківська  справа т а ст рахування» з і спеціальност і 072 
Ф інанси, банківська  справа  т а ст рахування за  другим  (м агіст ерським ) р івнем  
вищ ої освіт и ф орм уєт ься згідно  чинного законодавст ва  т а відповідає  
Л іцензійним  у м о ва м  провадж ення освіт ньо ї д іяльност і закладів освіт и та  
Д ерж авним  вим огам  до акредит ації.

3. Зміст підготовки фахівців

Організація освітнього процесу у Подільському державному аграрно- 
технічному університеті базується на основі Законів України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», Положення про організацію освітнього процесу та інших 
нормативних документах із питань освіти.

Освітній процес освітньо-професійної програми Фінанси, банківська 
справа та страхування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Подільському 
державному аграрно-технічному університеті організовано таким чином, щоб 
забезпечити формування професійних компетентностей майбутніх фахівців.

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та 
страхування» підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування на другому (магістерському) рівні вищої освіти 
в Подільському державному аграрно-технічному університеті містить обсяг 
кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; 
перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів 
вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації 
здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти.

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та страхування на другому (магістерському) рівні 
вищої освіти в Подільському державному аграрно-технічному університеті 
відображає календарний графік на весь строк навчання, бюджет часу здобувачів 
вищої освіти, де визначений час на теоретичне навчання, контрольні заходи, 
практичну підготовку, канікули та підготовку і проведення державної атестації, 
розподіл навчальних дисциплін за циклами підготовки, кредитами і семестрами.

Голова експертної комісії Б.Л. Луців



В исновок: експерт на ком ісія  вваж ає, щ о навчальний  процес у  П одільськом у  
держ авном у аграрно-т ехн ічном у ун іверсит ет і організований  відповідно до 
чинного законодавст ва  т а відповідає Л іцензійним  ум о ва м  провадж ення  
освіт ньо ї д іяльност і заклад ів  освіт и т а Д ер ж а вн и м  вим огам  до акредит ації.

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього

Підвищення ефективності освітнього процесу відбувається шляхом 
постійного удосконалення форм і методів підготовки здобувачів вищої освіти. 
Освітній процес здійснюється з урахуванням принципів гуманізації, 
демократизації, неперервності, практичності, адаптивності, оновлення змісту 
освіти відповідно до нових освітньо-професійних програм та програм 
навчальних дисциплін.

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська 
справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» здійснюється у відповідності із освітньо-професійною програмою 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» затвердженою наказом ректора університету 
«Про затвердження освітньо-професійних програм ПДАТУ стандарту вищої 
освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» № 96 від 10 травня 2017 року. Відповідність робочих 
програм, методичного та матеріального забезпечення відповідає сучасним 
формам організації навчального процесу контролюється методичною комісією 
економічного факультету та методичною радою університету.

Рівень навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної 
програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 
Фінанси, банківська справа та страхування за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти у Подільському державному аграрно-технічному університеті у 
кількісному співвідношенні складає 100%, тобто з усіх навчальних дисциплін 
блоків обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін, передбачених 
навчальним планом, розроблені навчально-методичні комплекси (навчальна 
програма, робоча програма, зміст лекційних, семінарських, практичних занять, 
завдання для самостійної та індивідуальної роботи, перелік рекомендованої 
літератури, засоби для діагностики і контролю навчальних досягнень студентів).

У Подільському державному аграрно-технічному університеті розроблені 
і затверджені в установленому порядку робочі програми з усіх навчальних 
дисциплін навчального плану освітньо-професійної програми «Фінанси, 
банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, які 
включають: програму навчальної дисципліни, перелік компетентностей, якими

процесу

Голова експертної комісії Б.Л. Луців



повинен оволодіти здобувай вищої освіти, заплановані результати навчання, 
порядок оцінювання результатів навчання, рекомендовану літературу (основну, 
допоміжну), інформаційні ресурси в Інтернеті.

Можна відзначити, що студенти, які навчаються за освітньо-професійною 
програмою «Фінанси, банківська справа та страхування», мають усі необхідні 
умови для належної підготовки до семінарських і практичних занять, оскільки 
всі навчальні дисципліни забезпечені планами і методичними вказівками для 
підготовки до практичних (семінарських) занять. Науково-педагогічними 
працівниками розроблені завдання для самостійної та індивідуальної роботи 
студентів для розвитку творчих та наукових здібностей майбутніх фінансистів та 
із врахуванням важливості розвитку вмінь та навичок студентів оволодівати 
значними обсягами знань у позааудиторний час.

Навчальним планом освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська 
справа та страхування» підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та страхування на другому (магістерському) рівні 
вищої освіти передбачено виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий 
менеджмент». Підготовку та виконання курсової роботи забезпечено 
відповідними методичними рекомендаціями, які передбачають розроблену 
тематику, рекомендації до її вибору, виконання та оформлення, список 
рекомендованої літератури.

На випусковій кафедрі фінансів, банківської справи та страхування 
практичній підготовці студентів відводиться важливе місце у формуванні 
професійних компетентностей здобувачів вищої освіти. Проходження 
виробничих та переддипломної практик здійснюється у відповідності з 
розробленими програмами на базах практики: ПАТ «Державний ощадний банк 
України», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», Кам'янець- 
Подільська РДА, Страхова компанія «Провідна», Страхова група «TAC», СВК 
«Летава», ТОВ «Оболонь Агро», ТОВ «Агросолюшнс», ТзОВ «Ласунка Плюс», 
СФГ «Стожари», ТОВ «Подільський бройлер» та ін.

Навчальним планом освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська 
справа та страхування» підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та страхування на другому (магістерському) рівні 
вищої освіти для проведення підсумкової атестації передбачено виконання і 
захист магістерської роботи. Підготовку та виконання магістерської роботи 
забезпечено відповідними методичними рекомендаціями, які передбачають 
розроблену тематику, рекомендації до її вибору, виконання та оформлення, 
список рекомендованої літератури, критерії оцінювання.

В исновок: експерт на  ком ісія  конст ат ує, щ о навчально-м ет одичне  
забезпечення освіт ньо-проф есійно ї програм и «Ф інанси, банківська справа та  
ст рахування» з і спец іальност і 072 Ф інанси, банківська  справа т а ст рахування  
за  другим  (м агіст ерським ) р івн ем  вищ ої освіт и в П од ільськом у держ авном у  
аграрно-т ехн ічном у ун івер си т ет і повніст ю  відповідає Л іцензійним  ум овам  
провадж ення осв іт н ьо ї д іяльност і т а Д ер ж а вни м  вим огам  до акредит ації.
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5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Освітній процес в Подільському державному аграрно-технічному 
університеті за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа 
та страхування» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» забезпечується науково-педагогічними 
працівниками, які мають стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки та 
рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не 
менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті ЗО «Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності», затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України № 1187 від ЗО грудня 2015 р. із змінами, внесеними згідно 
постанови Кабінету Міністрів України № 347 від 10 травня 2018 року.

З науково-педагогічних працівників університету, які відповідають 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» створено групу 
забезпечення спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 
Кількісний склад групи забезпечення є достатнім, адже на одного її члена 
припадає не більше ЗО здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм 
навчання з відповідної спеціальності (для дистанційної форми навчання не 
більше 60 здобувачів). Якісний склад групи забезпечення становить: докторів 
наук - 4 особи, що становить 29 %, кандидатів наук - 10 осіб, що становить 71 %. 
При цьому, частка науково-педагогічних працівників, які працюють за основним 
місцем роботи складає 14 чол. або 100 %.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують проведення лекцій з навчальних дисциплін 
освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» 
другого (магістерського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування» складає 80,4%, а частка науково-педагогічних працівників, які 
мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора становить 
27,1%.

Випускову кафедру фінансів, банківської справи та страхування, очолює 
доктор економічних наук, доцент Рудик Володимир Касянович. Рудик 
Володимир Касянович є автором 2 монографій і ряду наукових та навчально- 
методичних праць за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування».У складі випускової кафедри -  фінансів, банківської справи та 
страхування 12 науково-педагогічних працівників, які працюють на постійній 
основі. Науковий ступінь мають всі науково-педагогічні працівники кафедри, у 
тому числі 1 -  науковий ступінь доктора наук.

Головні наукові напрямки випускової кафедри фінансів, банківської справи 
та страхування сформовані на основі дослідницьких робіт, які виконуються під 
керівництвом доктора економічних наук Рудика В.К. Основними напрямами 
наукової роботи співробітників випускової кафедри є дослідження фінансових 
відносин суб’єктів господарювання та державних структур, зокрема проблеми 
мобілізації фінансових ресурсів, страхування, оподаткування.

Б.Л. Луців



За результатами наукових досліджень кафедри здійснюється підготовка та 
захист кандидатських і докторських дисертацій, підготовка монографій, 
навчальних посібників, наукових статей, тез доповідей. Результати досліджень 
доповідаються на міжнародних, всеукраїнських та вузівських науково- 
практичних конференціях, а також впроваджуються в навчальний процес. 
Викладачами кафедри протягом останніх п’яти років опубліковано 7 
монографій. За результатами досліджень викладачами випускової кафедри 
щорічно публікується понад 50 наукових статей.

Крім того, за останні п’ять років викладачами кафедри захищені одна 
докторська та чотири кандидатські дисертації:

• Рудик В.К. Розвиток пенсійного страхування в Україні: теорія, методологія, 
практика (08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», ННЦ «Інститут аграрної 
економіки», 2015 р.) -  докторська дисертація;

• Гаврилюк В.М. Розвиток фінансового лізингу в сільському господарстві 
(08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2015

• Волощук В.Р. Диверсифікація банківських ризиків при кредитуванні 
сільськогосподарського виробництва (08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», ННЦ 
«Інститут аграрної економіки», 2015 р.);

• Зеленський А.В. Фінансове регулювання аграрного сектору економіки 
України (08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2016 р.);

• Дранус В.В. Страхування як інструмент зниження виробничо- 
господарських ризиків у сільськогосподарському виробництві (08.00.08 «Гроші, 
фінанси і кредит», ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2018 р.).

Педагогічна і наукова діяльність всіх науково -  педагогічних працівників 
згаданої кафедри повністю відповідає профілю відповідно до спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування». При цьому, весь професорсько- 
викладацький склад за останні 5 років пройшов підвищення кваліфікації за 
профілем дисциплін, які ними викладаються, про що свідчать відповідні 
атестаційні документи про підвищення кваліфікації.

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з багатьма вищими навчальними 
закладами України. Викладачі кафедри співпрацюють з провідними 
підприємствами та організаціями міського, районного та обласного значення, що 
сприяє підвищенню фахового та наукового рівня курсових і дипломних робіт.

В исновок: експерт на  ком ісія  конст ат ує, щ о кількісн і т а як існ і показники  
кадрового забезпечення  освіт ньо-проф есійно ї програм и «Ф інанси, банківська  
справа т а ст рахування»  зі спеціальност і 072 Ф інанси, банківська справа та  
ст рахування за  другим  (м агіст ерським ) р івн ем  ви щ о ї освіт и в П одільськом у  
держ авном у аграрно-т ехн ічном у ун івер си т ет і відповідаю т ь Л іцензійним  
ум овам  провадж ення освіт ньо ї д іяльност і т а Д ер ж а вни м  вимогам до 
акредит ації.
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6. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

Подільський державний аграрно-технічний університет добре забезпечений 
матеріально-технічною базою, що дозволяє повною мірою відповідно до 
встановлених вимог забезпечити підготовку здобувачів освітньо-професійної 
програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 
Фінанси, банківська справа та страхування. Для створення нормативних умов 
навчання і виховання здобувачів вищої освіти, роботи всіх структурних 
підрозділів загальна площа навчальних приміщень Подільського державного 
аграрно-технічного університету становить 24078,3 м2.

Здобувані освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та 
страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 
мають належну матеріально-технічну базу для організації навчального процесу. 
Так, за економічним факультетом закріплено 5 лекційних аудиторій, чотири з 
яких обладнані мультимедійними засобами навчання. Випускова кафедра 
фінансів, банківської справи та страхування має робочі кімнати для викладачів, 
лаборантів та аспірантів. Всі навчальні аудиторії у повному обсязі забезпечені 
необхідними меблями, навчальним обладнанням, яке щорічно поновлюється в 
залежності від потреб. В перспективних планах керівництва університету 
окреслені серйозні шляхи з подальшого удосконалення і зміцнення матеріальної 
бази навчального процесу.

На сьогоднішній день в комп’ютерних класах університету -  524 
персональних комп’ютера, з яких 360 робочих місць мають вихід в Internet. Така 
кількість ПК відповідає нормативам кількості робочих комп’ютерних місць на 
100 здобувачів вищої освіти. Ведеться регулярне оновлення комп’ютерного 
парку. Всі кафедри університету забезпечені комп’ютерною технікою. На 
кожному факультеті є не менше двох комп’ютерних класів, укомплектованих 
так, щоб забезпечити незалежну роботу підгрупи здобувачів вищої освіти.

В університеті широко застосовується програмне забезпечення з відкритою 
ліцензією: OpenOffice.org, Moodle, GIMP, а також демонстраційні версії 
прикладних програмних продуктів: Project Expert, ArcView тощо. З метою 
економії коштів ведеться планомірний відбір безкоштовних та умовно- 
безкоштовних програм для використання в навчальному процесі та офісній 
роботі. Частина комп’ютерів працює під Freeware операційними системами 
Linux різних модифікацій. Використовуються також система програмування 
Microsoft Visual Basic 6.0, КІСП «1C Підприємство 8.2», «1C: Підприємство 7.7».

Обладнано комп’ютерами два читальних зали (по 10 ПЕОМ в кожному) з 
можливістю прямого підключення до мережі Інтернет. Читальні зали зв’язані з 
відділом комплектації бібліотеки, що при встановленні відповідного 
програмного забезпечення, надає можливість читачам проводити пошук і 
замовлення літератури з будь-якого комп’ютера в мережі, автоматизує процеси 
видачі і повернення літератури, ведення статистики. Накопичується електронна 
база даних бібліографічних описів книжкового фонду за допомогою спрощеної 
версії бібліотечної програми «Ірбіс», ведуться переговори щодо придбання і
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встановлення повно функціональної бібліотечної програми, принтерів і сканерів 
штрих-кодів.

Для забезпечення навчального процесу на спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» використовуються 4 комп’ютерних класи, в 
яких нараховується 52 ПК з відповідним програмним забезпеченням. Існує 
підключення до мережі Internet. В університеті для послуг здобувачів вищої 
освіти створена відповідна соціальна інфраструктура: 3 гуртожитки з загальною 
житловою площею близько 17,7 тис. м2, студентська їдальня і 4 буфети в 
навчальних корпусах, актова зала, стадіон і 3 спортивних зали, спортивні 
майданчики поблизу гуртожитків тощо.

Забезпечення навчального плану спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» підручниками та навчальними посібниками складає 
100%. Кафедра формує свій фонд інформаційного забезпечення навчальних 
дисциплін. Викладачі кафедри розробляють власні методичні посібники та 
підручники. Здобувані вищої освіти та викладачі мають можливість доступу до 
мережі Internet як джерела інформації. У бібліотеці університету функціонують 
20 комп'ютерів, які мають доступ до мережі Internet. На випусковій кафедрі 
розгорнута локальна мережа з бездротовим сегментом Wi-Fi, яка під’єднана 
швидкісним каналом зв'язку до мережі ПДАТУ та має вихід до Інтернету. Все це 
дозволяє забезпечити належні умови для якісного здійснення навчально- 
виховного процесу і дозвілля студентів університету.

В исновок: експерт на  ком ісія  вваж ає, щ о м ат еріально-т ехнічна  база  
освіт ньо-проф есійно ї програм и «Ф інанси, банківська справа т а ст рахування»  
спеціальност і 072 Ф інанси, банківська справа т а ст рахування за  другим  
(м агіст ерським ) р івн ем  вищ ої освіт и в П од ільськом у держ авном у аграрно- 
т ехнічном у ун івер си т ет і відповідає Л іцензійним  ум о ва м  провадж ення освіт ньої 
діяльност і т а Д ер ж а вн и м  вим огам  до акредит ації.

7. Якість підготовки здобувачів вищої освіти

Для оцінювання якості навчання здобувачів освітньо-професійної програми 
Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти в Подільському державному аграрно-технічному університеті 
безпосередньо на місці було проведено комплексні контрольні роботи для 
студентів 2 року навчання в магістратурі з тих же дисциплін, що і при 
самоаналізі: «Фінансовий менеджмент», «Податковий менеджмент», «Ринок 
фінансових послуг» та «Охорона праці в галузі та цивільний захист». ККР 
включали тестові завдання та ситуаційні задачі. Зведені результати виконання 
ККР студентами освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та 
страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти при самоаналізі та 
акредитаційній експертизі відображено у аналітичній табл. 2.
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Таблиця 2
Зведена відомість

результатів комплексних контрольних робіт студентів освітньо-професійної програми 
«Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
в Подільському державному аграрно-технічному університеті
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1. Дисципліни циклу загальної підготовки
Охорона праці в галузі та 

цивільний захист 2 8 8 100 100 75,0 4,0 2 8 8 100 100 75,0 4,0 - - -

Всього за циклом 100 75,0 4,0 100 75,0 4,0 - - -

2. Дисципліни циклу професійної підготовки

Податковий менеджмент 2 8 8 100 100 75,0 4,0 2 8 8 100 100 63,0 3,9 - 12 0,1

Фінансовий менеджмент 2 8 8 100 100 75,0 4,0 2 8 8 100 100 75,0 4,0 - - -

Ринок фінансових послуг 2 8 8 100 100 75,0 4,0 2 8 8 100 100 75,0 4,0 - - -

Всього за циклом 100 75,0 4,0 100 71,0 3,96 - 4 0,04
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Зокрема відхилення від середнього балу за циклом загальної підготовки 
виявлено не було, а за циклом професійної підготовки відхилення склало 0,04, 
що є в межах допустимого.

Вибірковий аналіз результатів захисту звітів виробничої практики 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська 
справа та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти підтверджує те, що 
студенти показали достатній рівень практичної підготовки (абсолютна 
успішність захисту звітів склала 100,0%, якісна успішність - 100%, середній бал 
- 4,5), тому рівень практичної підготовки відповідає Державним вимогам до 
акредитації.

Проведений вибірковий аналіз курсових робіт здобувачів вищої освіти 
освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти підтверджує те, що студенти 
продемонстрували достатній рівень теоретичних знань і вмінь (абсолютна 
успішність - 100,%, якість успішності - 80,0%, середній бал - 4,0), а отже рівень 
підготовки відповідає Державним вимогам до акредитації спеціальності.

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти освітньо-професійної 
програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 
Фінанси, банківська справа та страхування за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти передбачена у формі захисту магістерських робіт, який згідно із 
графіком освітнього процесу відбудеться у грудні 2018 року.

Наявні результати самооцінки випускників свідчать про високий рівень їх 
готовності до самостійної роботи за спеціальністю. Випускова кафедра активно 
встановлює і використовує зв’язки і співробітництво з підприємствами та 
установами з питань працевлаштування своїх випускників. Працевлаштуванню 
також сприяють випускники кафедри попередніх років. Підвищенню якості 
підготовки фахівців сприяє активне залучення здобувачів вищої освіти до 
наукової діяльності, публікації студентів у фахових виданнях.

В исновок: експерт на  ком ісія  конст ат ує, щ о як іст ь п ідгот овки здобувачів  
вищ ої освіт и за  освіт ньо-проф есійною  «Ф інанси, банківська справа та  
ст рахування» спец іальност і 072 Ф інанси, банківська  справа т а ст рахування за  
другим  (м агіст ерським ) р івн ем  вищ ої освіт и в П од ільськом у держ авном у  
аграрно-т ехнічном у ун іверсит ет і, р івен ь  їх п роф есійно ї т а практ ичної 
підгот овки відповід ає  держ авним  вим огам  до акредит ації.

8. Перелік контролюючих органів та заходи з їх усунення

За період підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) 
рівні за освітньо-професійною програмою, що акредитується, перевірок 
контролюючими органами не було.
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Розглянувши подані Подільським державним аграрно-технічним 
університетом акредитаційні матеріали і провівши аналіз на місці експертна 
комісія Міністерства освіти і науки України дійшла висновку:

1. Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та 
страхування», навчальний план для здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня вищої освіти відповідають встановленим вимогам до 
освітніх програм і забезпечують державну гарантію якості освіти.

2. Кадровий склад випускової кафедри та кафедр, що забезпечують 
підготовку здобувачів вищої освіти рівня магістр освітньо-професійної 
програми «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та страхування з ліцензійним обсягом 50 осіб 
відповідають вимогам до акредитації освітньо-професійних програм.

3. Освітня діяльність Подільського державного аграрно-технічного 
університету, умови та рівень її здійснення щодо підготовки магістрів за 
освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування», 
стан науково-дослідної роботи, навчально-методичного, кадрового та 
матеріально-технічного забезпечення навчального процесу відповідають 
ліцензійним умовам та вимогам до акредитації.

4. Експертна комісія вважає за доцільне надати керівництву Подільського 
державного аграрно-технічного університету рекомендації щодо подальшого 
вдосконалення освітньої діяльності, які не впливають на загальні позитивні 
висновки та направлені на підвищення якості підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування»:

-  продовжити роботу з підвищення якості кадрового забезпечення 
випускової кафедри шляхом підготовки власних науково-педагогічних кадрів у 
докторантурі за фахом, активізувати роботу викладачів у напрямку отримання 
вчених звань;

-  активізувати наукову роботу викладачів щодо публікацій результатів 
досліджень в наукових журналах, які індексуються в Web of Science і Scopus, 
видання викладачами випускової кафедри монографій та власних підручників і 
навчальних посібників із спеціалізованих дисциплін за фахом;

-  продовжити комплектування бібліотечних фондів новітньою спеціальною 
літературою;

-  доповнити навчально-методичні комплекси дисциплін аудіо-, 
відеоматеріалами; удосконалити та доповнити базу індивідуальних науково- 
дослідних завдань з дисциплін загальної підготовки в частині ситуаційних 
завдань;

-  розглянути доцільність та можливість впровадження дуальної форми 
освіти та посилити роль випускової кафедри у взаємодії з роботодавцями щодо 
працевлаштування випускників;

9. Загальні висновки та пропозиції
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-  розширити співпрацю із закордонними навчальними закладами з питань 
стажування та обміну здобувачами вищої освіти і викладачами, а також 
наукового співробітництва.

В исновок: на п ідст аві вищ евикладених ф акт ів т а  порівнянні ф акт ичних  
показників д іяльност і П од ільського  держ авного  аграрно-т ехнічного  
ун іверсит ет у і вим ог до акредит ації, поданих у  пор івняльних т аблицях 3-4  
експерт на ком ісія  зро би ла  висновок про м ож ливіст ь акредит ації освіт ньо- 
проф есійно ї програм и  «Ф інанси, банківська справа т а ст рахування» за  
спеціальніст ю  072 Ф інанси, банківська справа т а ст рахування за  другим  
(м агіст ерським ) р івн ем  ви щ о ї освіти.

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри банківського 
менеджменту та обліку 
Тернопільського національного 
економічного університету, доктор 
економічних наук, професор

Член експертної комісії:
професор кафедри корпоративних 
фінансів і контролінгу ДВНЗ 
«Київський національний 
економічний університет імені 
Вадима Гетьмана», кандидат 
економічних наук, професор

«16» лист опад а  2018  р о к у

Б.Л. Луців

Н.Д. Бабяк

«З експертними висновками ознайомлений»

Ректор Подільського державного 
аграрно-технічного університету, 
доктор економічних наук, 
професор В.В. Іванишин
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Таблиця З

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

забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти 
за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та 

страхування» другого (магістерського) рівня 
зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Н айм енуванн я п оказник а (норм ативу)
Значення

показника
(норм ативу)*

Ф актичне
значення

показника

Відхилення  
фактичного  

значення  
показника від 
нормативного

1 2 3 4

К А Д Р О В І В И М О Г И
щ одо забезпеченн я провадж ення осв ітн ьої д іяльності

Започаткування провадж ення освітньо ї д іяльності
1. Н аявність у  закладі освіти  підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за  п ідготовку 
здобувачів ви щ ої освіти

+ + немає

2. Н аявність у  складі п ідрозд ілу  чи 
каф едри, в ідповідальних  за  п ідготовку 
здобувачів ви щ ої освіти, тим часової 
робочої групи (п роектн о ї групи) з науково- 
педагогічних працівників, на яку 
покладено в ідповідальн ість за п ідготовку 
здобувачів ви щ ої освіти  за  певною  
спеціальністю

три особи, що 
маю ть 

науковий 
ступінь та 

вчене звання, 
з них один 

доктор  наук 
або проф есор

+ немає

3. Н аявність у кер івника п роектн ої групи 
(гаранта освітньо ї 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) стаж у н ауково-п едагогічн о ї та/або 
наукової роботи  не м енш  як  10 років  (до 6 
вересня 2019 р. для початкового  рівня з 
урахуванням  стаж у п едагогічн о ї роботи)

+ + немає

П ровадж ення освітньої д іяльності
4. П роведення лекц ій  з навчальних 
дисциплін  науково-педагогічним и 
(науковим и) п рац івникам и  в ідповідної 
спеціальності за  основним  м ісцем  роботи 
(м ін ім альний в ідсоток  визначеної 
навчальним  планом  кількості годин):
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Н айм енування п ок азн и к а (норм ативу)
Значення

показника
(норм ативу)*

Ф актичне
значення

показника

Відхилення  
фактичного  

значення  
показника від 
нормативного

1) які м аю ть науковий  ступ інь та/або вчене 
звання (до 6 вересня 2019 р. для 
початкового рівня з урахуванням  
педагогічних працівників , які м аю ть вищ у 
категорію )

60 80,4 +20,4

2) які м аю ть науковий ступінь д октора наук 
та/або вчене звання проф есора

25 27,1 +2,1

3) які маю ть науковий ступінь доктора наук 
та вчене звання

- - -

5. Проведення лекц ій  з навчальних 
дисциплін, що забезпечую ть 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 тво р чо ї роботи за ф ахом

15 23,1 +8,1

2) практичної роботи за ф ахом - - -

6. П роведення лекц ій , практичних, 
сем інарських та  лабораторних  занять, 
зд ійснення наукового  керівництва 
курсовими, ди п лом н и м и  роботами 
(проектами), дисертац ійним и 
дослідж енням и науково-педагогічним и 
(науковим и) прац івникам и, рівень 
наукової та  проф есій н о ї активності 
кож ного з яких засвідчується виконанням  
за останні п ’ять років не м енш е чотирьох 
умов, зазначених у  пункті ЗО Л іцензійних 
умов

підпункти 
1— 16 пункту

зо
Л іцензійних

ум ов

+ немає

7. Н аявність ви п усково ї каф едри із 
спеціальної (фахової') п ідготовки, яку 
очолю є ф ахівець в ідповідно ї або 
спорідненої науково-педагогічної 
спеціальності:

1) з науковим  ступенем  д октора наук та 
вченим званням

+ + немає

2) з науковим  ступенем  та  вченим  званням

Г-ШГолова експертної комісії Б.Л. Луців



Н айм енування п оказник а (норм ативу)
Значення

показника
(норм ативу)*

Ф актичне
значення

показника

Відхилення  
фактичного  

значення  
показника від 
нормативного

3) з науковим  ступенем  або вченим 
званням
8. Н аявність трудових  договорів 
(контрактів) з усім а науково- 
педагогічним и прац івникам и та/або  наказів 
про прийняття їх  на роботу

+ + немає

Т Е Х Н О Л О Г ІЧ Н І В И М О Г И
щ одо м атер іал ьн о-техн ічн ого  забезпечення осв ітн ьої д іяльності

Започаткування провадж ення освітньо ї д іяльності

1. Забезпечен ість прим іщ енням и для 
проведення навчальних занять та 
контрольних заход ів  (кв. м етрів  на одну 
особу для фактичного контингенту 
студентів та  заявленого  обсягу з 
урахуванням  навчання за зм інам и)

2,4 13,1 +10,7

2. Забезпечен ість м ультим едійним  
обладнанням  для одночасного 
використання в навчальних аудиторіях 
(м інім альний відсоток кількості аудиторій)

ЗО 38 +8

3. Н аявн ість соц іально-побутово ї 
інф раструктури:
1) бібліотеки, у  том у  числі читального  залу + + немає
2) пунктів харчування + + немає
3) актового чи концертного  залу + + немає
4 ) спортивного залу + + немає
5) стадіону та/або  спортивних  м айданчиків + + немає
6) медичного пункту + + немає
4. Забезпеченість здобувачів  вищ ої освіти 
гуртож итком  (м ін ім альний  відсоток 
потреби)

70 100 +30

П ровадж ення освітньої д іяльності

5. Забезпеченість ко м п ’ю терним и 
робочими місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням , устаткуванням , 
необхідним и для виконання навчальних 
планів

+ + немає

Т Е Х Н О Л О Г ІЧ Н І В И М О Г И
щ одо н авчальн о-м етоди чн ого забезпечення осв ітн ьої д іяльності

Започаткування провадж ення освітньо ї д іяльності

1. Н аявність опису  о св ітн ьо ї програм и + + немає
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Н айм енування п оказник а (норм ативу)
Значення

показника
(норм ативу)*

Ф актичне
значення

показника

Відхилення  
фактичного  

значення  
показника від 
нормативного

2. Н аявн ість навчального  плану та 
поясню вальної записки  до  нього

+ + немає

П ровадж ення освітньої д іяльності

3. Н аявність р об очо ї програм и з кож ної 
навчальної дисципліни  навчального  плану

+ + немає

4. Н аявність ком плексу  навчально- 
м етодичного забезпеченн я з кож ної 
навчальної дисципліни  навчального  плану

+ + немає

5. Н аявність програм и практичної 
п ідготовки, робочих програм  практик

+ + немає

6. Забезпеченість студентів  навчальними 
матеріалами з кож ної н авчальної 
дисципліни навчального  плану

+ + немає

7. Н аявність м етоди чних м атеріалів для 
проведення атестац ії здобувачів

+ + немає

Т Е Х Н О Л О Г ІЧ Н І В И М О Г И  
щ одо ін ф орм ац ій н ого  забезпечення осв ітньої д іяльності

Започаткування провадж ення освітньої д іяльності

1. Забезпеченість б ібл іотеки  вітчизняним и 
та закордонним и ф аховим и періодичним и 
виданням и відповідного  або спорідненого 
проф ілю , в том у  числі в електронном у 
вигляді

не менш  як 
п ’ять

найменувань
+ немає

2. Н аявність доступ у  до баз даних 
періодичних наукових видань англійською  
мовою  відповідного  або спорідненого 
проф ілю  (допускається спільне 
користування базам и  к ільком а закладам и 
освіти)

+ + немає

П ровадж ення освітньої д іяльності

3. Н аявність оф іц ійного  веб-сайту  закладу 
освіти, на яком у розм іщ ена основна 
інформація про його д іяльн ість  (структура, 
л іцензії та сертиф ікати  про акредитацію , 
освітня/ освітньо-наукова/ видавнича/ 
атестаційна (наукових кадрів) д іяльність, 
навчальні та  наукові структурні п ідрозділи  
та  їх  склад, перелік  навчальних дисциплін, 
правила прийому, контактна інф орм ація)

+ + немає
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Н айм енуванн я п оказник а (норм ативу)
Значення

показника
(норм ативу)*

Ф актичне
значення

показника

Відхилення  
фактичного  

значення  
показника від 
нормативного

4. Н аявність електронного  ресурсу закладу 
освіти, який м істить навчально-м етодичні 
матеріали з н авчальн и х  дисциплін 
навчального плану, в то м у  числі в системі 
дистанційного  навчання (м інім альний 
відсоток навчальних дисциплін )

60 70 +10

Г олова експертної комісії:
завідувач кафедри банківського 
менеджменту та обліку 
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фінансів і контролінгу ДВНЗ 
«Київський національний 
економічний університет імені 
Вадима Гетьмана», кандидат 
економічних наук, професор
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Таблиця 4

П о р ів н я л ь н а  т а б л и ц я  д о т р и м а н н я  н о р м а т и в н и х  в и м о г  щ о д о  я к існ и х  
х а р а к т е р и с т и к  п ід г о т о в к и  зд о б у в а ч ів  

за  о с в іт н ь о -п р о ф е с ій н о ю  п р о г р а м о ю  « Ф ін а н с и , б а н к ів с ь к а  сп р а в а  та  
с т р а х у в а н н я »  д р у г о г о  (м а г іс т е р с ь к о г о )  р ів н я  

з і с п е ц іа л ь н о с т і 0 7 2  « Ф ін а н с и , б а н к ів с ь к а  с п р а в а  т а  с т р а х у в а н н я »

Н айм енуванн я показника  
(н орм ативу)

Значення
показника

(норм ативу)*

Ф актичне
значення

показника

Відхилення  
фактичного  

значення  
показника від 
нормативного

Д о т р и м а н н я  н о р м а т и в н и х  в и м о г  щ о д о  я к іс н и х  х а р а к т е р и с т и к  п ід го т о в к и
зд о б у в а ч ів

1. У мови забезпеченн я держ авної 
гарантії якості вищ ої освіти
1.1. В иконання навчального  плану  за 
показникам и: перелік  навчальних 
дисциплін, години, ф орми контролю , %

100 100 немає

1.2. П ідвищ ення квал іф ікац ії викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 100 100 немає

1.3. Ч исельність науково-педагогічних 
(педагогічних) прац івників , що 
обслуговую ть сп ец іальн ість і працю ю ть 
у  навчальном у закладі за  основним  
місцем роботи, які займ аю ться 
вдосконаленням навчально-м етодичного 
забезпечення, науковим и 
дослідж еннями, підготовкою  
підручників та навчальних посібників, %

100 100 немає

2. Результати  о св ітн ьо ї діяльності 
(рівень підготовки ф ахівц ів), не менш е 
%
2.1. Р івень зн ан ь студентів з 
гум анітарної та  соц іально-економ ічн ої 
п ідготовки:
2.1.1. У сп іш но виконан і контрольні 
завдання, % 90 100 +10

2.1.2. Я кісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 75 +25

2.2. Р івень знань студентів з 
природничо-наукової 
(ф ундам ентальної) п ідготовки:
2.2.1. У сп іш но виконані контрольні 
завдання , % 90 100 +10

2.2.2. Я кісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 75 +25

2.3 Рівень знань студентів  з спец іальної 
(фахової) п ідготовки:

Голова експертної комісії Б.Л. Луців



Н айм енуванн я показника  
(норм ативу)

Значення
показника

(норм ативу)*

Ф актичне
значення

показника

Відхилення  
ф актичного  

значення  
показника від 
норм ативного

2.3.1. У сп іш но виконані контрольні 
завдання, %

90 100 +10

2.3.2. Я кісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 75 +25

3. О рганізація н ауково ї роботи
3.1. Н аявність у  структурі навчального 
закладу наукових п ідрозділів

+ + немає

3.2. У часть студентів у науковій  роботі 
(наукова робота на каф едрах  та  в 
лабораторіях, участь в наукових 
конф еренціях, конкурсах , виставках, 
проф ільних ол ім п іадах  тощ о)

+ + немає

4. Н аявність орган ів  студентського  
самоврядування

+ + немає
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