ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів
галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»у ПВНЗ «Нікопольський
економічний університет»
Відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищрх,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 978 від 09.08 '"'ОО!
року та наказу М іністерства освіти і науки України «Про проведення
акредитаційної експертизи» № 1031-А від 06.06.2017 р. у період з 12 по 14
червня 2017 р. експертна комісія у складі:
голови комісії - Давидова Григорія М иколайовича, д.е.н., професор, декан
факультету обліку
і фінансів Центральноукраїнського
національного
технічного університету;
члена комісії - Єдинак Тетяни Сергіївни, к.н. держ. упр., доцент кафедри
обліку, аудиту, аналізу і оподаткування Університету митної справи та
фінансів;
провела експертизу спроможності здійснення підготовки фах:^цір
освітнього ступеня «бакалавр»
галузі знань 0305 «Економіка та
підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» з ліцензованим
обсягом прийому 25 осіб денної та 25 осіб заочної форм навчання.
Експертизу проведено у відповідності до вимог, передбачених
акредитаційними умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, що
затверджені наказом М іністерства освіти і науки України від 24.12.2003 року
№ 847 (у редакції наказу М іністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 29.11.2011 № 1377), законами України «Про вищу освіту» від 01.07.2014
року (№ 1556-18), «Про освіту» (№ 1060-12), Постановами Кабінету Міністрів
України «Про ліцензування освітніх послуг» від 29.08.2003 року № 1380 (1-3802003-п), «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності закладів освіти» від ЗО. 12.2015 року № 1187 (1187-2015-п).
У процесі експертизи перевірено наявність оригіналів засновницьких
документів, ліцензій та сертифікатів про акредитацію М іністерства освіти і
науки України, концепцію освітньої діяльності з напряму підготовки «Облік і
аудит», навчальні плани, кваліфікаційні та освітні вимоги до випускників,
відомості про соціальну інфраструктуру, кадрове, матеріально-технічне та
навчально-методичне забезпечення навчальної діяльності, стан науководослідницької діяльності та інші документи, відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978.
Висновок. Документи, подані ПВНЗ «Нікопольський економічний
університет» до М іністерства освіти і науки України щодо правових основ
діяльності, є достовірними за змістом і комплектацією та дають
можливість отримати цілісне уявлення про організацію навчання
студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

1. Загальна характеристика Приватного вищого навчального закладу
«Нікопольський економічний університет»
Приватний вищий навчальний заклад «Нікопольський економічний
університет» (ГТВНЗ «НЕУ») розташований за адресою: 53211, Україна,
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Запорізька, 31. Телефон/факс (05662)
4-07-57, 4-48-78. e-mail:
economic-univer@ i.ua. З детальною інформацією
про ГТВНЗ «НЕУ» можна ознайомитись на сайті w ww .neu.edu.ua.
Приватний вищий навчальний заклад «Нікопольський економічний
університет» є правонаступником Приватного вищого навчального закладу
«Нікопольський інститут управління, бізнесу та права» з організаційноправовою формою приватного підприємства (заснованого у 1992 році). Статут
ГТВНЗ НЕУ затверджено 31.05.2012 р. заступником М іністра освіти і науки,
молоді та спорту України та перереєстровано державним реєстратором
Нікопольської міської ради 14.06.2012 року, номер запису 12301050018000733.
В.о. ректора університету є громадянин України Онищук Валерій
Олексійович, кандидат економічних наук.
Комісії було надано Концепцію підготовки фахівців та Обгрунтуання
потреб регіону у фахівцях заявленої спеціальності освітнього рівня, які
затверджені Вченою радою ПВНЗ «НЕУ» та погоджені із Дніпропетровською
обласною адміністрацією.
З 1992 року по теперішній час ПВНЗ «НЕУ» здійснює підготовку
фахівців на підставі ліцензії в межах загального ліцензованого обсягу з галузі
знань 0305 «Економіка та підприємництво», 0306 «Менеджмент та
адміністрування» за такими напрямами та спеціальностями: 6.030509 «Облік і
аудит», 7.03050901 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030601
«Менеджмент», 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за
видами економічної діяльності)». З 2015 року підготовка фахівців здійснюється
за новими спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування», 073 «М енеджмент» галузі знань 07
«Управління та адміністрування».
Загальний контингент студентів на 12.06.2017 складає 282 особи, у тому
числі 87 денної форми навчання і 195 заочної.
Ліцензований обсяг прийому за напрямом 6.030509 «Облік і аудит»
становить:
- за денною формою навчання - 25 осіб;
- за заочною формою навчання - 25 осіб.
На момент перевірки контингент студентів напряму підготовки «Облік і
аудит» становить - 23 особи денної форми навчання і 41 особа заочної.
Комісія констатує, що порушень ліцензійного обсягу прийому студентів в
університеті не виявлено.
Підготовка фахівців за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» здійснюється
випусковою кафедрою обліку та фінансів.
У складі Університету один факультет, три кафедри: фундаментальних,
соціальних та поведінкових дисциплін; обліку та_фінансів; менеджменту та

з
адміністрування, на яких працюють 20 викладачів, серед яких: 2 - професори,
доктори наук та 15 - доценти, кандидати наук. Відсоток кадрів вищої
кваліфікації збільшується за рахунок залучення висококваліфікованих
науковців та отримання вчених ступеней власними науково-педагогічними
працівниками.
Науково-педагогічний персонал тісно працює з кафедрами університету
за такими напрямами: навчальна діяльність та його науково-методичне
забезпечення; наукова діяльність; профорієнтаційна та виховна робота;
практична підготовка студентів.
Фундаментальна підготовка фахівців здійснюється завдяки поєднанню
фундаментальних та спеціальних теоретичних знань. Високий рівень
підготовки цих фахівців забезпечується вдосконаленням навчальних планів та
програм дисциплін, методичним забезпеченням, розробкою і виданням
підручників та навчальних посібників, компетентним використанням
обчислювальної техніки, змінами в технології навчального процесу,
спрямованими на індивідуалізацію навчання та розвитку творчої активності
студентів, кваліфікацією та інтелектом науково-педагогічних працівників,
станом матеріально-технічної бази, інтеграційними зв ’язками кафедр
факультету з науковими, освітніми та практичними центрами.
Наукова діяльність є невід’ємною складовою діяльності університету, яга
забезпечує зростання його іміджу як провідного навчально-наукового центру
Нікопольського регіону.
За час свого існування ПВНЗ «Нікопольський економічний університет»
успішно витримує конкурентну боротьбу з іншими навчальними закладами
регіону. На даний час випускники університету працюють на підприємствах
різних
галузей
діяльності
та
організаційно-правових
форм
як
у
Дніпропетровській області так і у інших областях України.
Висновок. ПВНЗ «Нікопольський економічний університет» має усі
необхідні умови та юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності,
пов’язаної з підготовкою фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» галузі
знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509
«Облік і аудит» відповідно до чинного законодавства України. Надані
оригінали
основних
засновницьких
документів,
матеріали
акредитаційного аналізу за переліком, обсягом та повнотою в цілому
відповідають вимогам Положення про акредитацію та нормативним
документам М іністерства освіти і науки України з цього питання. Загальні
показники
діяльності
навчального
закладу
свідчать
про
його
спроможність забезпечувати якісну підготовку бакалаврів за напрямом
підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
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2.Формування контингенту студентів
Формування контингенту студентів здійснюється з випускників середніх
шкіл та ліцеїв міст та областей України. Для залучення студентів до навчання
проводиться
профорієнтаційна
робота.
Профорієнтаційна
робота
розпочинається з початку нового навчального року. Науково-педагогічні
працівники університету зустрічаються з майбутніми випускниками шкіл,
коледжів, ліцеїв, відвідуючи навчальні заклади, ярмарки професій,
організовуючи Дні відкритих дверей. Форми та методи профорієнтаційної
роботи різнопланові, робота проводиться на рівні адміністрації університету,
приймальної комісії, кафедри.
Активно проводиться рекламна діяльність в місцевих та регіональних
ЗМІ (висвітлення інформації в місцевих газетах, телебаченні про заходи хкі
відбувалися на факультеті, розроблено комплекти роздаткового рекламного
матеріалу і роздруковано інформаційно-рекламні буклети для проведення
профорієнтаційної роботи). Оновлено профорієнтаційний рекламний ролик про
університет.
Регулярно проводяться інформаційні заходи для випускників середніх
навчальних закладів: виступи в школах, участь на батьківських зборах,
індивідуальні розмови та ін. Під час проходження практики студентів
університету на підприємствах та школах міста відбуваються профорієнтаційні
бесіди. З метою привернути увагу учнів старших класів м. Нікополь та району
до університету запрошують їх до участі у круглих столах, конференціях,
культурних подіях факультету.
Щ омісяця проводяться «Дні відкритих дверей», на які запрошують
випускників 11 класів, студентів коледжів та їх батьків.
В минулому році було розроблено профорієнтаційну програму на базі
університету для старшокласників (9-11 класів м. Нікополь та району), яка
включає в себе міні-лекцію, щодо особливостей спеціальностей, творчі та
жартівливі мініатюри «спеціальність очима студентів», зустріч абітурієнтів з
випускниками факультету минулих років для ознайомлення з можливостями
майбутнього працевлаштування, екскурсія по університету. М ета даних заходів
формування позитивного іміджу ПВНЗ «НЕУ». Таких зустрічей за 2016-2017
роки було проведено дванадцять.
В університеті діє Центр зв’язку із випускниками та їх кар’єрного
зростання, який здійснює зв ’язки із підприємствами регіону. Центр забезпечує
прямі контакти студентів із роботодавцями через проведення Ярмарок
зайнятості, участь потенційних роботодавців у роботі конференцій, круглих
столів, тренінгів з підготовки резюме, проведення ділових бесід, культури
ділового спілкування. В університеті створюється база даних про
працевлаштування випускників, в яку вносяться дані через 1, 5, 10 років після
випуску. За наявними матеріалами більше 85% випускників минулих років
працюють за фахом.
Наявність замовлень від підприємств регіону на підготовку фахівц.' і та
відгуків про достатню якість підготовки фахівців з обліку дають змогу робити
Голова експертної комісії______

____________ Г.М. Давидов
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висновки про доцільність акредитації напряму підготовки «Облік і аудит».
Тому що на фахівців цієї спеціальності є попит на регіональному ринку праці.
Ретельне планування та організація роботи Приймальної комісії,
проведення Днів відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів, предметних
олімпіад, спільних свят і конкурсів для студентів ПВНЗ «НЕУ» та
старшокласників міста, чітке планування рекламних кампаній в засобах масової
інформації міста та регіону, виготовлення проспектів і буклетів з інформацією
про умови прийому та особливості навчання в ПВНЗ «НЕУ» дають змогу
забезпечувати набір студентів.
Набір студентів здійснюється приймальною комісією ПВНЗ «НЕУ» за
умови наявності середньої освіти.
Основним джерелом формування контингенту студентів з напряму
підготовки 6.030509 «Облік і аудит» є випускники середніх, спеціалізованих,
загальноосвітніх шкіл і працівники підприємств великого, середнього та малого
бізнесу міст Нікополь, Марганець, Орджонікідзе й Нікопольського району, Які
мають повну загальну середню освіту, а також випускники вищих навчальних
закладів II рівня акредитації освітнього рівня «молодший спеціаліст».
Формування контингенту студентів ПВНЗ «Нікопольський економічний
університет» наведено у додатку 1.
Динаміка змін контингенту студентів показує зниження кількості
студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» з
205 осіб у 2013 році до 88 осіб у 2017 році, що пояснюється демографічними
чинниками, зменшенням випускників шкіл у 2014-2017 навчальному році в
результаті проведення ш кільної реформи. Кількість студентів, відрахованих з
навчального закладу протягом 3 останніх років, є незначною і не впливає на
загальну кількість студентів.
Висновки. Стан роботи щодо формування контингенту студентів у
навчальному закладі відповідає державним вимогам з акредитації напряму
підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітнього рівня «бакалавр», набір
вступників
до
ПВНЗ
«Нікопольський
економічний
університет»
відбувається в межах ліцензійного обсягу. Для організації якісного набору
вступників проводиться комплексна цілеспрямована робота з їх залучення
на навчання, що дозволяє забезпечити конкурсний відбір.
3. Зміст підготовки фахівців
Підготовка фахівців напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,
планування та організація освітнього процесу в університеті здійснюється
відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у ПВНЗ
«Нікопольський економічний університет» (наказ № 6 від 21.05.2015 p.).
Навчально-виховний процес напряму підготовки 6.030509 «Облік і
аудит» освітнього рівня «бакалавр» здійснюється у відповідності до освітньопрофесійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик, засоб'в
діагностики якості вищ ої освіти, навчальних планів, які розроблені на основі
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Закону України «Про вищу освіту», Кодексу законів про працю та інших
нормативних і законодавчих актів, затверджених ректором університету.
Експертною комісією встановлено, що для проведення освітньої
діяльності університет має повний пакет нормативної документації з напряму
підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітнього рівня «бакалавр» галузі знань
0305 «Економіка та підприємництво»: освітньо-професійні програми (ОПП),
освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ), засоби діагностики якості
вищої освіти (ЗД) бакалавра, які розроблені робочою групою М іністерства
освіти та науки України, а варіативна частина робочою групою ПВНЗ
«Нікопольський економічний університет». Варіативна частина погоджена,
затверджена у встановленому порядку і впроваджена згідно галузевого
стандарту вищої освіти галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітнього рівня «бакалавр».
Зміст освітньо-кваліфікаційної характеристики відповідає вимогам Галузевого
стандарту, а перелік навчальних дисциплін, який містить освітньо-професійна
програма, зміст державної атестації відповідає профілю підготовки бакалавра
галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».
Усі освітні стандарти укладені відповідно до М етодичних рекомендацій з
розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти і затверджені у
встановленому порядку. На підставі стандартів укладені навчальні та робочі
навчальні плани, програми навчальних дисциплін.
Навчальні плани затверджено вченою радою ПВНЗ «Нікопольський
економічний університет» (протокол № 7 від 28.03.2013 p.). Для конкретизації
планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається
робочий навчальний план, який затверджується проректором з навчальної
роботи.
Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у ПВНЗ
«Нікопольський економічний університет» студенти мають право вільного
вибору дисциплін навчального плану напряму підготовки.
Організація освітнього процесу підготовки фахівців здійснюється
відповідно до графіка навчального процесу, розробленого на основі робочих
навчальних планів. Розклад навчальних занять складається на семестр з
дотриманням методичних та нормативних вимог та розміщується на стенді.
Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної
програми та навчального плану, складено навчальні та робочі програми
дисциплін. Робочі програми розроблені для всіх дисциплін, щорічно
переглядаються та коригуються на основі сучасних досягнень науки та змін у
законодавчих актах. Простежується міждисциплінарний зв ’язок, відсутність
дублювання матеріалу за дисциплінами, що викладаються. Зміст робочих
програм, розроблених іншими кафедрами, що забезпечують підготовку
фахівців, обов’язково узгоджується з випусковою кафедрою.
Навчальні програми та робочі навчальні плани відповідають нормам
Міністерства освіти і науки України (наказ № 384 від 29.03.2012).
Професорсько-викладацький персонал працює над оновленням методики
навчального процесу, внесенням нововведень у традиційну систему викладання
Голова експертної комісії________
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щодо впровадження нових освітніх технологій у навчальний процес. Поряд з
традиційними лекціями проводяться проблемні лекції, лекції-конференції,
лекції-бесіди, лекції-візуалізації; практичні і семінарські заняття проводяться у
формі ділових ігор, які передбачають використання презентацій, складання
електронних форм фінансової і податкової звітності, проведення опитування
студентів у вигляді тестування на ПК тощо.
Експертною комісією встановлено, що:
- у змісті варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики
враховані потреби регіону та галузі, які поглиблюють рівень підготовки
фахівців за даним напрямом;
- у змісті освітньо-професійної програми забезпечене співвідношення
годин між нормативними та вибірковими дисциплінами професійної підготовки
бакалавра;
- навчальні плани затверджено у встановленому порядку, визначено
перелік та обсяг нормативних, вибіркових навчальних дисциплін, послідовність
їх викладання, форми навчальних занять, час на засвоєння і час на самостійну
та індивідуальну науково-дослідну роботу, графік навчального процесу та
форми контролю здобутих студентами знань;
- розбіжностей щодо переліку і змісту навчальних дисциплін, обсягів
часу на їх вивчення, форм проведення підсумкового контролю, передбачених
освітньою програмою і навчальним планом немає.
- навчальні плани забезпечують теоретичну та практичну підготовку,
проходження практик, виконання курсових робіт відповідно до освітньопрофесійної програми;
- заявлений
напрям
забезпечений
навчально-методичною
документацією, необхідною для реалізації кредитно-модульної системи та
рейтингового оцінювання, відповідно до Положення про кредитно-модулььу
систему організації навчального процесу у ПВНЗ «НЕУ» та Положення про
оцінювання знань студентів в умовах кредитно-модульної системи. На даний
час з кожної дисципліни розроблені критерії оцінювання знань, що
відповідають вимогам кредитно-модульної системи навчання, і на основі яких
формується рейтинг студентів.
Висновки. Експертна комісія відзначає, що зміст підготовки
фахівців напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітнього рівня
«бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» відповідно
до його складови (ОКХ, ОПП, засобів діагностики, навчального плану)
відповідає галузевим стандартам вищої освіти, державним вимогам щодо
акредитації напряму підготовки та дозволяє вирішувати питання
безперервності, наступності га ступневості підготовки фахівців. Освітньопрофесійна програма відповідає галузевим стандартам вищої освіти, а
також особливостям професійної діяльності та потребам регіону у
висококваліфікованих фахівцях з обліку і аудиту. Забезпеченість
навчальних дисциплін робочими та навчальними програмами становить
100%. Робочі програми відповідають ОПП, ОКХ та сучасному рівню
розвитку науки та практики.
Голова експертної комісії
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Результати ознайомлення з організацією освітнього процесу та
навчально-методичною роботою показує, що науково-педагогічний і
кадровий
потенціал
випускової кафедри
ПВНЗ
«Нікопольський
економічний університет» здатні забезпечити навчальну, виховну і
науково-дослідну роботу відповідно до акредитаційних умов та державних
вимог до якості освіти.
4. Організація та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу
Випусковою кафедрою обліку та фінансів відповідно до вимог державних
галузевих стандартів вищої освіти за типовою формою розроблено навчальні та
робочі навчальні плани на основі структурно-логічних схем, що відображають
безперервність, наступність та ступеневість підготовки фахівців.
Для забезпечення навчального процесу напряму підготовки 6.030509
«Облік і аудит» освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та
підприємництво» випусковою кафедрою розроблені навчально-методичні
комплекси спеціальності (НМКС) та навчально-методичні комплекси
дисциплін (НМКД). До складу НКМС входять такі документи: ОКХ; ОПП; ЗД,
навчальний план; програми практик; положення про державну атестацію
студентів; кваліфікаційні завдання з базових дисциплін; тематика курсових
робіт; методичні вказівки до виконання курсових робіт.
Комплексність НМКС та якість розроблених матеріалів в цілому
відповідають існуючим вимогам до цих документів та рівню підготовки
фахівців.
Кафедрою обліку та фінансів та іншими кафедрами університету
розроблено методичне забезпечення дисциплін, які включені у навчальні плани
з підготовки фахівців напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»» у вигляді
НМКД, що складаються з таких матеріалів: навчальні програми дисциплін;
робочі програми; інструктивно-методичні матеріали, питання та тести до
практичних занять; індивідуальні завдання для семестрової роботи студентів з
навчальних дисциплін; методичні матеріали для студентів з самостійної роботи:
завдання поточного та підсумкового контролю; комплексні контрольні роботи
для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу; методичні
вказівки до виконання курсових робіт; навчальні посібники, у тому числі видані
викладачами кафедри; критерії оцінювання знань студентів.
Розроблені НМ КД в цілому відповідають вимогам підготовки фахівців
освітнього рівня «бакалавр». Наявність методичного забезпечення дисциплін
навчального плану підготовки фахівців напряму підготовки 6.030509 «Облік і
аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» складає 100%.
Система проміжного та підсумкового контролю знань студентів
побудована на використанні сучасних методів. Кафедра обліку та фінансів
керується розробленими в університеті методичними вказівками до самостійної
роботи студентів, Положенням про самостійну роботу студентів і систему
контролю їх знань та ін. Із сучасних форм контролю за самостійною роботою на
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кафедрі використовуються тести, у тому числі електронне тестування,
ситуаційні задачі, ділові ігри, написання есе тощо.
Кафедрою
здійснюється
постійна
робота
щодо
безперервної
комп’ютеризації навчального процесу. Впроваджуються в навчальний процес
пакети прикладних програм, розроблені спеціалізованими закладами.
Відповідно до навчальних планів напряму підготовки 6.030509 «Облік і
аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» кафедра обліку та
фінансів складає щорічні плани навчально-методичних видань і додатково
замовляє нову навчально-методичну літературу для бібліотеки ПВНЗ «НЕУ»,
яка має два фонди навчально-методичної літератури
- на паперових і
електронних носіях інформації.
Відповідно до навчального плану з напряму підготовки 6.030509 «Обпік і
аудит» передбачено виконання курсових робіт з дисциплін: «Економіка
підприємства», «Фінансовий облік 1,2» та «Звітність підприємств». Курсові
роботи виконуються згідно з методичними рекомендаціями та тематикою,
затвердженою кафедрою. Перевірені під час комісії курсові роботи за
структурою, змістом та оформленням відповідають вимогам.
Зміст і форми проведення практики визначаються розробленими
кафедрою програмами практики, зміст яких відповідає навчальному плану
напряму підготовки і освітньо-кваліфікаційній характеристиці фахівців та
положенню про практику Нікопольського економічного університету. Для
забезпечення якості практичної підготовки студентів кафедрою розроблені
також методичні рекомендації до проходження навчальної та виробничої
практик та оформлення звіту. Звіти з навчальної та виробничої практики
відображають у повному обсязі програми практик, теоретичні знання студентів
та результати вивчення специфіки діяльності підприємств.
Атестація якості підготовки здобувачів вищої освіти Нікопольського
економічного університету організовується згідно з «Положенням про порядок
створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів
вищої освіти ПВНЗ «Нікопольський економічний університет», затвердженим
вченою радою ПВНЗ «НЕУ» від 22.01.2015 р. № 4.
Атестація якості підготовки здобувачів вищої освіти напряму підготовки
6.030509 «Облік і аудит» передбачає складання державного екзамену з
економічної теорії та комплексного державного екзамену з фаху. Програми
державних екзаменів ПВНЗ «НЕУ» включають нормативну та варіативну
складову. Для проведення атестації здобувачів вищої освіти викладачами
кафедри підготовлені методичні рекомендації, які орієнтують студентів на
дотримання вимог щодо складання іспитів.
Експертна комісія відмічає відповідність варіантів завдань вимогам
навчальної програми, професійне спрямування та реалізацію принципу
комплексності у розроблених варіантах завдань, рівнозначність варіантів
завдань за їхньою складністю, спроможність завдань діагностувати набуті
студентами знання, вміння та навички з напряму підготовки 6.030509 «Облік і
аудит».

Голова експертної комісії
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Висновки.
Експертна
комісія
констатує,
що
організаційне,
навчально-методичне
забезпечення
освітнього
процесу
у
ПВНЗ
«Нікопольський економічний університет» відповідають державним
вимогам і забезпечують належний професійний рівень підготовки фахівців
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітнього рівня «бакалавр»
галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».
5. Кадрове забезпечення освітнього процесу
Кафедра обліку та фінансів є випусковою за напрямом підготовки
6.030509 «Облік і аудит». На кафедрі працює 8 осіб, з них мають науковий
ступінь докторів наук, професорів - 1 (12,5 %), кандидатів наук, доцентів - 6
(75,0%) без ступеню - 1 (12,5 %). На постійній основі на кафедрі працює 5
викладачів (62,5%). Викладачі високої кваліфікації складають 87,5% від
професорсько-викладацького складу кафедри. Ш татні викладачі кафедри є
фахівцями з економіки, обліку, фінансів, аудиту тощо.
Всього у підготовці фахівців освітнього ступеня «бакалавр» беруть участь
21 науково-педагогічних працівника, в тому числі докторів наук - 2, кандидатів
наук - 15, науково-педагогічних працівників без наукового ступеня - 4, що
становить 9,5% докторів наук, 71,5 % - кандидатів наук.
Аналіз кадрового забезпечення навчального процесу свідчить, що
викладання лекційних годин гуманітарного та соціально-економічного циклу
нормативних дисциплін навчального плану забезпечують 100 % працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, усі на постійній основі.
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин циклу
природничо-наукової та
загальноекономічної
підготовки
нормативних
дисциплін, становить 75,2 %, в тому числі на постійній основі - 100% . З них
частка докторів наук - 12,8 %.
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин циклу
професійної та практичної підготовки нормативних дисциплін становить
88,3 %, в тому числі на постійній основі - 74,4 %. З них частка докторів наук 16,4%.
Підвищення кваліфікації викладачів відбувається у формі стажування на
кафедрах інших провідних вищих навчальних закладів або наукових установах
спорідненого профілю.
Робота з підвищення кваліфікації викладачів організована згідно з
перспективним та річним планами підвищення кваліфікації, складеними з
урахуванням вимог М іністерства освіти і науки України, Положенням про
підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників
ПВНЗ «Нікопольський економічний університет» (протокол Вченої ради № 2
від 29.10.2015 p.). Результати підвищення кваліфікації розглядаються на
засіданнях кафедр. За останні 5 років 16 викладачів пройшли підвищення
кваліфікації. План підвищення
' 1‘
агогічних працівників
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на 2017 рік (протокол Вченої ради № 5 від 23.02.2017 р.) передбачає
проходження підвищеня кваліфікації науково-педагогічних працівників
університету у складі 7 осіб. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників проводиться також шляхом стажування на підприємствах регіону.
План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ПВНЗ
«Нікопольський економічний університет» на 2016-2017 рік додається.
(Додаток 2).
Комісія констатує регулярне проходження підвищення кваліфікації та
стажування
науково-педагогічних
працівників
ПВНЗ
«Нікопольський
економічний університет».
Викладачами кафедри системно ведеться наукова робота за темою:
«Проблеми та перспективи реалізації змін в обліку і оподаткуванні в сучасних
умовах бізнесу». Н аукова діяльність на кафедрі реалізується через підготовку
наукових статей, тез доповідей для конференцій, підготовка матеріалів для
монографій, участь професорсько-викладацького складу у конференціях
(загально
університетських,
всеукраїнських,
міжнародних),
наукове
співробітництво з провідними підприємствами міста і регіону, залучення
студентів до творчої роботи, навчання їх пошуку ефективних рішень проблем,
придбання досвіду роботи з обраної напряму підготовки; органічну єдність
змісту освіти і програм наукової діяльності; наближення навчального процесу
до реальних потреб суспільства і держави.
Висновок. Наявне кадрове забезпечення підготовки фахівців з
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та перспективи його
вдосконалення відповідають акредитаційним вимогам.
6. М атеріально-технічне забезпечення навчального процесу
У ПВНЗ «Нікопольський економічний університет» є необхідна
матеріально-технічна база для провадження освітньої діяльності й забезпечення
підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за
напрямом 6.030509 «Облік і аудит».
Університет має власний корпус університету, введений в експлуатацію з
01.09.2008 року, - сучасна, облаштована за всіма вимогами будівля загальною
площею біля 4 тис. кв. м.
В університеті 23 навчальних аудиторій, які обладнані сучасною
комп’ютерною технікою з ліцензованим програмним устаткуванням та
доступом до мережі Інтернет. Кількість потокових та групових аудиторій
дозволяє проводити заняття в одну зміну з усім контингентом студентів.
Навчальний процес здійснюється в навчальних кабінетах, обладнаних
комп’ютерами для практичного навчання, які розміщені у чотирьох
комп’ютерних класах та дванадцяти спеціалізованих кабінетах для
використання інформаційних технологій при викладанні навчальних дисциплін
з загальноекономічної та гуманітарної підготовки, а також дисциплін
професійного циклу. Навчальні заняття проводяться в аудиторіях, кабінетах,
обладнаних сучасною технікою, меблями, що забезпечує якісне проведення
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навчального процесу. Забезпеченість навчального процесу навчальнолабораторними площами в розрахунку на одного студента відповідає вимогам
М іністерства освіти і науки України.
Всі комп’ютери поєднані в локальну ком п’ютерну мережу університету
та мають вихід до мережі Internet.
Для забезпечення практичної направленості підготовки фахівців напряму
підготовки «Облік і аудит» використовуються пакети прикладних програм з
дисциплін професійної підготовки.
Загальна площа навчальних приміщень, спортивного та читального залів
задовольняють вимоги МОН України, їх санітарний стан задовільний.
Наявність аудиторного фонду дозволяє забезпечити однозмінне навчання
студентів. У переважній більшості лекційних аудиторій, аудиторій для
практичних, семінарських занять дошки розташовані таким чином, що світло
від вікон падає зліва, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. У
потокових аудиторіях є пристосування для розміщення наочних посібників.
Інформаційне забезпечення навчально-виховного та наукового процесів,
бібліотечне та бібліографічне обслуговування студентів і викладачів на різних
стадіях діяльності здійснює бібліотека. Наукова бібліотека НЕУ є однією з
найповніших бібліотек міста. Вона розташовується у власному приміщенні і
має загальну площу 250,12 кв. м. Це сучасний двоповерховий бібліотечний
центр університету, до якого входять кімната роботи з відвідувачами на 148,06
м. кв., читальна зала на 87 робочих місць, конференц-зала, відділ абонементу,
відділ періодики та мультимедійних документів, два книгосховища. В
бібліотеці встановлено 5 комп’ютерів для студентів із виходом до мережі
Інтернет. Методичне забезпечення навчального процесу здійснюється
загальним фондом бібліотеки Нікопольського економічного університету,
кількість якого на 01.01.2017 року нараховує 38300 примірників (навчальної
літератури - 35713 примірників, науково-методичної літератури - 2587
примірників та періодичних видань - 50 назв). Бібліотека поєднує традиційні та
електронні інформаційні ресурси: довідкові видання, нові надходження усіх
видів документів за останні п ’ять років та періодичних видань за останні три
роки. Викладачі та студенти мають доступ до українських та зарубіжних
повнотекстових баз даних з різних дисциплін, інших наукових та освітянських
Інтернет-ресурсів через розміщені в бібліотеці пять АРМ. Комфортні умови
роботи, індивідуальний підхід до кожного відвідувача та надання великого
обсягу сервісних послуг наближується до міжнародних стандартів якості
бібліотечного обслуговування.
Головним напрямком інформаційного забезпечення навчальної, наукової
та управлінської діяльності університету є розвиток внутрішніх і розширення
доступу до зовнішніх джерел електронної інформації. В університеті створено
центр доступу до міжнародної інформаційної системи Інтернет та
функціонування електронної пошти.
Доступ в Інтернет у ПВНЗ «НЕУ» здійснюється через Укртелеком.
Виділено лінію для безперешкодного і високошвидкісного з ’єднання вс:х
Голова експертної комісії_____
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комп’ютерів локальної мережі університету з необмеженою пропускною
спроможністю.
Університет має скриньки електронної пошти, а також віртуальний
домен, на якому розміщений сайт Нікопольського економічного університету.
До послуг співробітників та студентів є буфет, кафе-їдальня, медичний
пункт. Університет має свою міні-котельну, системи для підігріву води,
електрорушники та кондиціонери, що дозволяє створювати відповідні умови
для навчання студентів та роботи науково-педагогічних працівників і
персоналу.
В достатній кількості університет має службові приміщення, які
обладнані і забезпечують умови якісної праці всіх категорій службовців.
Всі приміщення для студентів, науково-педагогічних працівників,
адміністративно-службові приміщення відповідають державним будівельним
нормам, що затверджені наказом Держкоммістобудування України від
27.06.1996 р. № 117. В університеті створені безпечні умови для навчання
студентів, роботи персоналу та перебування людей відповідно до вимог
нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної
безпеки, екологічних та санітарних норм.
Висновок.
М атеріально-технічна
база
ПВНЗ «Нікопольський
економічний університет» та кафедри обліку та фінансів дозволяє
повністю забезпечити проведення всіх видів навчальних занять, що
передбачені навчальними планами підготовки фахівців за напрямом
6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»
і відповідає сучасним вимогам М іністерства освіти і науки України та
санітарним нормам щодо акредитації спеціальності. Документи, шо
підтверджують
інформацію
щодо
стану
матеріально-технічного
забезпечення, в наявності.
7. Якість підготовки і використання випускників
• Рівень підготовки бакалаврів експертною комісією оцінено на підставі
результатів виконання студентами напряму підготовки, що акредитується,
комплексних контрольних робіт (ККР), зовніш ньої експертизи курсових робіт,
звітів з практики, аналізу відгуків керівників підприємств, організацій і
установ, де працюють випускники університету.
Експертною комісією проаналізовано рівень знань студентів за напрямом
підготовки
6.030509
«Облік
і
аудит»
з
соціально-гуманітарної,
фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної, професійної та
практичної підготовки.
Екзаменаційні матеріали щорічно затверджуються на засіданнях кафедри.
Результати екзаменаційних сесій та атестацій обговорюються на засіданнях
кафедр, вченій раді університету, у студентських групах.
Показники успішності навчання студентів напряму підготовки 6.030509
«Облік і аудит» за результатами останньої екзаменаційної сесії, свідчать про те,
що абсолютна успішність студентів з циклу гуманітарної та соціальноГолова експертної комісії
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економічної підготовки становить 100%, показник якості - 66,7 %, а середній
бал - 4,0; абсолютна успішність студентів з циклу природничо-наукової
(фундаментальної) підготовки становить 100%, показник якості - 58,3%, а
середній бал - 3,8; абсолютна успішність студентів з циклу професійної та
практичної підготовки становить 100%, показник якості - 60,6%, а середній бал
- 3,87, що є показником, який відповідає умовам акредитації.
Для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» були
проведені комплексні контрольні роботи з дисциплін: Історія України,
Філософія, Українська мова за професійним спрямуванням, Вища математика,
Макроекономіка, Економічна теорія, Маркетинг, Фінансовий облік II,
Управлінський облік.
Результати виконання комплексних контрольних робіт свідчать про
належну теоретичну підготовку студентів, вміння застосовувати отримані
теоретичні знання на практиці при вирішенні конкретних практичних завдань.
Результати проведення комплексних контрольних робіт при самоаналізі
свідчать, що абсолютна успішність студентів освітнього ступеня «бакалавр» з
циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки становить 100%,
показник якості - 60%; абсолютна успішність студентів з циклу природничонаукової (фундаментальної) підготовки становить 100%, показник якос ті 58,5 %; абсолютна успішність студентів з циклу професійної та практичної
підготовки становить 100%, показник якості - 65,5%, який відповідає умовам
акредитації.
Експертна комісія провела перевірку успішності виконання залишкових
знань та виявила незначну розбіжність між даними самоаналізу і проведеного
контролю з дисциплін. Рівень виконання комплексних контрольних робіт
характеризується такими показниками: з циклу гуманітарної та соціальноекономічної підготовки становить 100%, показник якості - 55,6% (на 4,6%
нижче ніж при самоаналізі); абсолютна успішність студентів з циклу
природничо-наукової (фундаментальної) підготовки становить 100%, показник
якості - 55,6 % (на 2,7% нижче ніж при самоаналізі); абсолютна успішність
студентів з циклу професійної та практичної підготовки становить 100%,
показник якості - 59,3% (на 6,2% нижче ніж при самоаналізі), що відповідає
умовам акредитації. Результати виконання комплексних контрольних робіт
наведено в додатку 3.
Результати виконання комплексних контрольних робіт, показники
останньої екзаменаційної сесії як під час самоаналізу, так і у період проведення
акредитаційної експертизи, свідчать про те, що рівень підготовки бакалаврів з
напряму 6.030509 «Облік і аудит» відповідають акредитаційним вимогам.
У ході акредитаційної експертизи вибірково було перевірено 20%
курсових робіт з дисциплін «Економіка підприємства», «Фінансовий облік І,
II», «Звітність підприємств» студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і
аудит». Рівень виконання курсових робіт відповідає оцінкам, що були
виставлені під час захисту.
Експертами була проведена вибіркова перевірка 20% звітів з практики
студентів освітнього рівня «бакалавр» (керівник доцент - Черниш Л.О.). Аналіз
Голова експертної комісії
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звітів з практик свідчить, що вони підготовлені у відповідності з методичними
рекомендаціями. Бази практики забезпечують студентам можливість вивчення
всіх питань програми практики. За звітам и з практик, що їх вивчила
експертна ком ісія, середній бал, отриманий студентами, склав: за навчальною
практикою - 4,3 (за результатами експертизи - 4,1). Відхилення становить - 0,2
бали. Дані результати є в межах встановлених норм.
Державна атестація випускників напряму підготовки 6.030509 «Облік і
аудит» передбачає складання державного іспиту з економічної теорії та
комплексного державного екзамену за фахом. Програми державної атестац ії
випускників включають нормативну та варіативну частини.
Наукова діяльність на кафедрі реалізується згідно з «Концепцією*
організації науково-дослідної роботи» та є невід’ємною складовою освітнього
процесу. Вона здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту»,
Статуту університету, нормативних актів щодо організації науково-дослідної
роботи у вищих навчальних закладах.
Кафедра обліку і фінансів брала активну участь в організації та
проведенні ряду науково-практичних конференцій і семінарів, круглих столів
та засідань спільно з керівниками підприємств та установ міста та району на
базі Нікопольської міської ради та ПВНЗ «Нікопольський економічний
університет» а саме: «Проблеми соціально-економічного стану міста Нікополя
та визначення пріоритетів його розвитку», «Нікополь туристичний».
Проведення
університетських
науково-практичних
конференцій
студентів, аспірантів та молодих учених відіграє суттєву роль в активізації
студентської науки. Науково-дослідна робота студентів університету є однією з
найважливіших форм навчально-виховного процесу. Наукові гуртки,
студентські наукові конференції, олімпіади, конкурси, круглі столи спрямовані
на залучення студентів до активної наукової діяльності. В університеті діє З
студентських наукових гуртка, у роботі яких беруть участь студенти деної та
заочної форми навчання.
Студенти є співавторами цілого ряду публікацій. Матеріали своїх
досліджень студенти доповідають на наукових конференціях, що кожного року
проводяться в університеті. Студенти також приймають участь у роботі
Всеукраїнських студентських конференцій.
Співробітники кафедри обліку та фінансів активно приймають участь у
міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових заходах.
В університеті питаннями працевлаштування займаються випускові
кафедри. На кафедрі обліку та фінансів здійснюється регулярний моніторинг
працевлаштування випускників, їх професійної діяльності на підприємствах і
організаціях, рівня якості їх підготовки. Кафедра активно встановлює і
підтримує зв ’язки і співробітництво з підприємствами та установами з питань
працевлаштування своїх випускників.
Висновок.
Показники екзаменаційних сесій, що передували
акредитації,
та
результати
виконання
студентами
комплексних
контрольних робіт з дисциплін, що були проведені під час акредитаційної
експертизи дозволяють зробити висновок, що рівень підготовки фахівців
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напряму 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та
підприємництво» знаходиться на достатньому рівні і відповідає вимогам
щодо акредитації. Випускники напряму підготовки 6.030509 «Облік і
аудит» університету готові виконувати свої професійні обов'язки на ринку
праці.
8. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів та заходи з їх
усунення
Під час попередньої акредитаційної експертизи відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.09.2012 р. за
№ 2400 л «Про проведення акредитаційної експертизи» експертною комісією, з
метою подальшого покращення якості підготовки фахівців за напрямом
підготовки 6.030509 «Облік і аудит» були зроблені відповідні рекомендації.
Адміністрацією ПВНЗ «НЕУ» протягом між акредитаційного періоду була
проведена відповідна робота щодо виконання рекомендацій.
1.Випусковій кафедрі сприяти захисту кандидатських дисертацій
викладачами кафедри.
Слід відмітити поліпшення якісного складу науково-педагогічних
працівників навчального закладу і кафедри зокрема. Так протягом між
акредитаційного періоду в університеті захистились два викладачі. Один
викладач навчається в аспірантурі Запорізького національного технічного
університету.
2.Випусковій кафедрі розширити тематику науково-дослідної роботи
студентів за фахом.
З часу проведення попередньої експертизи в університеті та на кафедрі
обліку і фінансів було оновлено та розширено тематику науково-дослідної
роботи студентів за фахом. У зв’язку зі змінами нормативної бази та наукових
досліджень з обліку та аудиту на кафедрі щорічно переглядаються та
затверджуються зміни до тематику науково-дослідної роботи.
.3. Забезпечити стажування викладачів, що забезпечують навчально виховний процес у провідних ВНЗ України.
Університет сприяє підвищенню кваліфікації науково-педагогічного
персоналу кафедри. Згідно Положення «Про підвищення кваліфікації та
стажування науково-педагогічних працівників», укладено договори з
провідними ВНЗ (ВНЗ Укоопспілка «Полтавський університет економіки і
торгівлі», ВНЗ «Запорізька державна інженерна академія», ПрАТ «ВНЗ
«М іжрегіональна академія управління персоналом», ДВНЗ «Український
державний хіміко-технологічний університет», Університет м ен едж м ен ту
освіти НАНН України) про проведення планового підвищення кваліфікації
викладачів, що сприяє вчасному проходженню наукового стажування.
4.Звернути увагу на доцільність поновлення ком п’ютерного парку,
орієнтуючись на нові технології навчання.
В університеті навчальний процес здійснюється в навчальних кабінетах,
обладнаних комп’ютерами для практичного навчання, які розміщені у трьох
Голова експертної комісії
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комп’ютерних класах та спеціалізованих кабінетах для використання
інформаційних технологій при викладанні навчальних дисциплін з гуманітарної
та фундаментальної підготовки, а також дисциплін професійного циклу.
Адміністрація університету приділяє увагу поліпшенню комп’ютерного парку,
так у міжакредитаційний період було оновлено 25% ком п’ютерів.
5. Продовжити роботу з впровадження в навчальний процес сучасного
програмного забезпечення та тренінгових технологій з метою удосконалення
підготовки фахівців.
Для забезпечення якісного процесу навчання та підвищення рівня
професійних навичок у комп’ютерному класі було оновлено програмне
забезпечення 1C до версії 1C «Підприємство» 8.2 та встановлено навчальну
версію програми «Парус» модуль «Заробітна плата».
6. Викладачам кафедри активізувати роботу по впровадженню в
навчальний процес сучасного програмного забезпечення та тренінгових
технологій. З цією метою для кожної дисципліни щорічно розробляти не
менше одного відповідного практичного заняття чи індивідуального завдання
для самостійної роботи студентів.
Викладачами кафедри обліку та фінансів розроблено методичні
рекомендації для самостійної роботи студентів з фахових дисциплін із
використанням тренінгових технологій.
Висновок.Таким чином, на теперішній час всі рекомендації щодо
освітньої діяльності в процесі підготовки фахівців за напрямом підготовки
6.030509 «Облік і аудит» освітнього рівня «бакалавр» враховані та усунені.
Комісія
констатує,
що
ПВНЗ
«Нікопольський
економічний
університет» виконує державні вимоги щодо акредитації підготовки
фахівців за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань
0305 «Економіка і підприємництво».
9. Зауваження, що були зроблені під час попередньої експертизи
акредитаційної справи
За
результатами
попередньої
експертизи,
поданих
матеріалів
акредитаційної справи експертній комісії МОН було рекомендовано, з ’ясувати
безпосередньо на місці та відобразити у висновках:
1. План підвищення кваліфікації викладачів на 2017р. (Наказ МОН № 689
від 13.06.2012 р.).
План
підвищення
кваліфікації
науково-педагогічного
персоналу
ПВНЗ «Нікопольський економічний університет» на 2017 рік (протокол Вченої
ради № 5 від 23.02.2017) передбачає проходження підвищення кваліфікації
науково-педагогічного персоналу університету у складі 7 осіб. (Додаток 1).
2. Динаміку змін контингенту по курсам за останні 3 навчальних роки та
відобразити в експертних висновках динаміку змін контингенту.
Динаміка змін контингенту за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і
аудит» освітнього рівня «бакалавр» по курсам за останні 3 навчальних роки
наведена в додатку 2.
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Загальні висновки і пропозиції експертної комісії
Аналіз акредитаційної справи та робота експертної комісії безпосередньо
в ПВНЗ «Нікопольський економічний університет» дозволяють зробити Такі
висновки:
- надані документи відповідають інформації в акредитаційній справі та
підтверджують право ПВНЗ «Нікопольський економічний університет» на
підготовку фахівців напряму 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань
0305 «Економіка і підприємництво»;
- підготовка за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань
0305 «Економіка і підприємництво» відповідає типу й статусу вищого
навчального закладу;
- професорсько-викладацький склад Університету, що здійснює освітній
процес, має достатній методичний, науковий та практичний потенціал для
підготовки фахівців за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань
0305 «Економіка і підприємництво»
- формування контингенту студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік
і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» відповідає матеріалам
самоаналізу та здійснюється у межах ліцензованого обсягу;
- кадровий склад кафедри, яка є випусковою для студентів напряму
підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і
підприємництво», відповідає державним вимогам;
- матеріально-технічне забезпечення ПВНЗ «Нікопольський економічний
університет» яке за структурою та кількістю обладнання, відповідає сучас ним
державним вимогам щодо акредитації напряму підготовки 6.030509 «Облік і
аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»;
- організаційне, навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в
ПВНЗ «Нікопольський економічний університет» повністю відповідають
державним вимогам забезпечують належний професійний рівень підготовки
студентів напряму 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і
підприємництво»;
- наявне інформаційне забезпечення фактично відповідає акредитаційним
вимогам щодо здійснення діяльності з надання освітніх послуг з підготовки
напряму 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економі: а і
підприємництво»;
наукова діяльність професорсько-викладацького складу ПВНЗ
«Нікопольський економічний університет» сприяє підвищенню якості
підготовки бакалаврів напряму 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305
«Економіка і підприємництво»;
- аналіз абсолю тної якості та якості успішності підготовки студентів за
напрямом 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і
підприємництво» з циклів дисциплін професійної підготовки ПВНЗ
«Нікопольський економічний університет» свідчить про їх відповідність
державним вимогам.
г,
Разом з тим, комісія вважає за необхідне висловити такі рекомендації:
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- посилити профорієнтаційну роботу щодо забезпечення ліцензійного
прийому за денною формою навчання;
- активізувати роботу з підготовки авторських підручників і навчальних
-посібників;
- розширити тематику курсових робіт за рахунок тем з питань
оподаткування у відповідності до трансформації напрямом підготовки
6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»;
- розширити перелік місць проходження виробничої практик., ь
державних установах та підприємствах.
Висновок. На підставі вказаного вище експертна комісія зробила
висновок про можливість акредитації напряму підготовки 6.030509 «Облік
і аудит» освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 0305 „Економіка та
підприємництво” з ліцензованим обсягом 25 (двадцять п’ять) осіб денної
форми навчання та 25 (двадцять п’ять) осіб заочної форми навчання.

Декан факультету обліку і фінансів
Центральноукраїнського національного
технічного університету, д.е.н.,
професор
Доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і
оподаткування Університету митної
справи та фінансів, к.н.держ. упр.,
доцент
З експертними висновками
ознайомлений, один примірник отрим
Ректор ПВНЗ «НЕУ»,
к.е.н.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ ОСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ВИМОГАМ АКРЕДИТАЦІЇ
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»
ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
Вимоги до значення показника
(нормативу) за ступенями вищої
Назва показника (нормативу)
освіти
вимоги
фактично
відхилені..
1
2
3
4
1. Загальні вимоги
1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом
+
+
(спеціальністю), погоджена з обласною, державною
адміністрацією
1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма
25/25
9/25
-16/0
навчання/заочна форма навчання)
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої напряму підготовки
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
75
100
+25
соціально-гуманітарного циклу дисциплін
навчального плану напряму підготовки(% від
кількості годин)
у тому числі які працюють у даному навчальному
закладі за основним місцем роботи
2.2. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
фундаментального циклу дисциплін навчального
плану напряму підготовки(% від кількості годин)
(за винятком військових навчальних дисциплін)
у тому числі які працюють у даному навчальному
закладі за основним місцем роботи
з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку
частки докторів наук або професорів дозволяється
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які
мають стаж безперервної науково-педагогічної
роботи в даному навчальному закладі не менше 10
років, а також є авторами (співавторами)
підручників, навчальних посібників з грифом
Міністерства освіти
і науки України або
монографій, до одного доктора наук або
професора)
2.3. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
фахових дисциплін навчального плану напряму
підготовки(% від кількості годин)

Голова експертної комісії______

50

100

+50

75

75,2

+0,2

100

+50

10

12,8

+2,8
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+ 13,3
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у тому числі які працюють у даному навчальному
закладі за основним місцем роботи
з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку
частки докторів наук або професорів дозволяється
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які
мають стаж безперервної науково-педагогічної
роботи в даному навчальному закладі не менше 10
років, а також є авторами (співавторами)
підручників, навчальних посібників з грифом
Міністерства освіти і науки України або
монографій, до одного доктора наук або
професора)

50

10

74,4

+24,4

16,4

+6,4

2.4. Частка педагогічних працівників вищої
категорії, які викладають лекційні години
дисциплін навчального плану напряму
підготовкита працюють у даному навчальному
закладі за основним місцем роботи (% від кількості
годин для кожного циклу дисциплін навчального
плану)
2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з
+
+
фундаментальної підготовки
2.6. Наявність кафедри з спеціальної (фахової)
підготовки, яку очолює фахівець відповідної
науково-педагогічної напряму підготовки:
доктор наук або професор
+
+
кандидат наук, доцент
3. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення
3.1. Забезпеченість комп’ютерними робочими
місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням,
+
+
устаткуванням,
необхідним
для
виконання
навчальних планів
4. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення
4.1.Наявність
робочої
програми
з
кожної
+
+
навчальної дисципліни навчального плану
4.2. Наявність комплексу навчально-методичного
+
+
забезпечення з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
4.3 Наявність програми практичної підготовки,
+
+
робочих програм практик
4.4.
Забезпеченість
студентів
навчальними
+
+
матеріалами з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
4.5.
Наявність
методичних
матеріалів
для
+
+
проведення атестації здобувачів
5. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення
5.1. 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)
-
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діяльність, навчальні та наукові структурні
підрозділи та їх склад, перелік навчальних
дисциплін,
правила
прийому,
контактна
інформація)
5.2. Наявність електронного ресурсу закладу
освіти,
який
містить
навчально-методичні
матеріали з навчальних дисциплін навчального
50
60
+10
плану, в тому числі в системі дистанційного
навчання
(мінімальний
відсоток
навчальних
дисциплін)
б.Якісні характеристики підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр»
6.1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти
6.1.1.
Виконання
навчального
плану
за
показниками: перелік навчальних дисциплін,
100
100
0
години, форми контролю, %
6.1.2.
Підвищення
кваліфікації
викладачів
100
100
0
постійного складу за останні 5 років, %
6.1.3.
Чисельність
науково-педагогічних
(педагогічних) працівників, що обслуговують
спеціальність і працюють у навчальному закладі за
основним
місцем
роботи,
які
займаються
100
100
0
вдосконаленням
навчально-методичного
забезпечення,
науковими
дослідженнями,
підготовкою підручників та навчальних посібників,
%
7. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців), не міенше %
7.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та соціально-економічної підготовки:
7.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, %
90
100
+10
7.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки
50
55,6
+5,6
«5» і «4»), %
7.2. Рівень знань студентів з природничо-наукової (фундаментальної) підготовки:
7.2.2. Успішно виконані контрольні завдання, %
90
100
+10
7.2.3. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки
50
+5,6
55,6
«5» і «4»), %
7.3. Рівень знань студентів з професійної і практичної підготовки:
7.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, %
90
100
+10
7.3.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки
50
59,3
+9,3
«5» і «4»), %
8. Організація наукової роботи
8.1. Наявність у ртруктурі навчального закладу
+
+
наукових підрозділів
8.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова
робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в
+
+
наукових конференціях, конкурсах, виставках,
профільних олімпіадах тощо)
Голова експертної комісії ,

'Т .М . Давидов

Експерт

Т.С. Єдинак

В.о.ректора ПВНЗ « ..

В.О. Онищук

Голова експертної ком ісії_

Г.М. Давидов

Динаміка змін контингенту студентів за денною формою
_____ напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»
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Динаміка змін контингенту студентів за заочною формою навчання
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»
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