ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
первинної акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»
зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
у Приватному вищому навчальному закладі
“Буковинський університет”

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 2001р. №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 “Облік і оподаткування» зі спеціальності 071
“Облік і оподаткування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у
Приватному вищому навчальному закладі “Буковинський університет” та
наказу Міністерства освіти і науки України № 329-л від 29.11.2017 року
експертна комісія у складі:
голова комісії: Лучко Михайло Романович - завідувач кафедри обліку
в державному секторі економіки та сфері послуг
Тернопільського національного економічного університету,
доктор економічних наук, професор
член комісії:
Давидов Григорій Миколайович - декан факультету обліку
і фінансів Центральноукраїнського національного
технічного університету, доктор економічних наук,
професор
-"
у період з 12.12.2017р. до 14.12.2017 р. включно розглянула подані матеріали
та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності в
ПВНЗ «Буковинський університет», пов’язаної з підготовкою здобувачів
вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” зі
спеціальності 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» за другим (магістерським) рівнем:
- достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки
України навчальним закладом разом із заявою щодо акредитації освітньопрофесійної програми;
- фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріальнотехнічного, інформаційного забезпечення, якісні характеристики підготовки
фахівців, внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності
навчального закладу та його відповідність установленим законодавством
вимогам.
/
За результатами перевірки в с т а н о в л е н о ї/^
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1. ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ,
ПОДАНОЇ ПВНЗ «БУКОВИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ДО МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Експертна комісія ознайомилась з оригіналами основних установчих
документів у Буковинському університеті.
Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»
(надалі-Університет) - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який
здійснює підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і
магістрів відповідно до ліцензії (наказ МОН України №102-л від
22.05.2017р.), Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньокваліфікаційними рівнями), молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і
магістра, який затверджено Міністерством освіти і науки України 07 грудня
2015 року та ліцензованого обсягу Буковинського університету.
Форма власності - приватна.
Керівництво навчальним закладом здійснює президент університету Маниліч Михайло Іванович, доктор філософії з економічних наук, кандидат
економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України,
член-кореспондент Академії економічних наук України, кавалер ордена «За
заслуги», лауреат Міжнародної нагороди Сократа, лауреат премії імені
Поповича.
Буковинський університет функціонує в системі освіти і діє відповідно
до Конституції України, Закону України «Про вищу освіту» та Статуту
університету.
Юридична адреса університету: 58000, м.Чернівці, вул.Ч. Дарвіна, 2А,
тел. 55-32-07, факс 51-08-98.
Університет
є
правонаступником
Буковинського
інституту,
Чернівецького фінансово-юридичного інституту, коледжу, заснованого в
червні 1995 року як приватний технікум аудиту і правознавства - свідоцтво
про державну реєстрацію видане Чернівецьким міськвиконкомом 15 червня
1995 року (ідентифікаційний код 22838873).
Сьогодні у структурі Буковинського університету факультети:
юридичний; економічний; комп’ютерних систем і технологій; Коледж.
Основна мета діяльності університету - підготовка фахівців за галузями
знань: 08 «Право» - спеціальність 081 «Право», 07 «Управління та
адміністрування» — спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» та 071 «Облік та оподаткування», 12 «Інформаційні технології»
- спеціальність 122 «Комп'ютерні науки».
Університет має власний друкований засіб масової інформації «Збірник
наукових праць. Економічні науки» (свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ №11256-136ПР від 24.05. 2006р). Постановою Президії ВАК
України від 18 січня 2007 року №1-05/1 даний/Збірник затверджений як
фахове видання. Зареєстрований у світовій базі даних періодичних видань з
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номером І88М 2219-5378 та включено до переліку наукових фахових видань
України (наказ МОНУ №1021 від 07.10.2015р.).
Навчальний заклад є дипломантом Міжнародних виставок “Освіта і
кар’єра» та «Сучасна освіта в Україні», отримав дипломи «За швидкі темпи
розвитку матеріальної бази» та «За впровадження новітніх педагогічних
технологій». «За видання підручників та навчальних посібників нового
покоління», «За високі досягнення в інноваційному оновленні національної
системи освіти», «За вагомий внесок у розвиток національної освіти», «За
презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у
національний освітній простір», «За високі професійні здобутки у вихованні
та навчанні молодого покоління». Університет занесений до «Золотої книги
української
еліти».
За
бездоганну
репутацію
у
підготовці
висококваліфікованих фахівців у Національному конкурсі «Золоті торгові
марки» університет нагороджений ексклюзивним символом «Бізнес-олімп»
та почесним дипломом, грамотою й відзнакою Федерації профспілок «За
розвиток соціального партнерства».
Значна увага приділяється розвитку та зміцненню міжнародних зв’язків.
ПВНЗ «Буковинський університет» співпрацює з провідними навчальними
закладами Сербії, Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії, Білорусії, Болгарії.
Щороку здійснюється обмін викладачами та студентами з закордонними
ВНЗ.
Університет використовує новітні методи та форми профорієнтаційної і
науково-педагогічної роботи. За період існування у ПВНЗ «Буковинський
університет» сформувалася потужна матеріально-технічна база, належний
кадровий потенціал.
Буковинський університет єдиний приватний заклад вищої освіти в
Чернівецькій області, який протягом 22 років здійснює підготовку молодших
спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів, чим забезпечує потреби
регіону у фахівцях економічного профілю.
Показники діяльності університету наведено у таблиці 1.
Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня акредитованої
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» здійснюється з 2006 року з
ліцензованим обсягом 5 осіб. Відповідно до рішення Управління
ліцензування та акредитації Міністерства освіти і науки України №53/1 від
25.05.2017 р. щодо розширення провадження освітньої діяльності другого
(магістерського) рівня, ліцензований обсяг спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» у ПВНЗ «Буковинський університет» збільшено до ЗО осіб.
Усі необхідні документи щодо акредитації освітньо-професійної програми
наявні та оформлені відповідно до чинного законодавства України.
Показники діяльності університету наведені в таблиці 1.
Подані копії засновницьких документів підтверджено наявністю
оригіналів.
Висновок: Експертна комісія констатує, що оригінали усіх
засновницьких документів, матеріали акредитаційного самоаналізу щодо
акредитації освітньо-професійної програми а «Облік і оподаткування» зі
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спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти в ПВНЗ «Буковинський університет» відповідають
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та Державним
вимогам до акредитації.
Таблиця 1
ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ
ПВНЗ “БУКОВИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
№
п/п

Показник

Значення
показника

Рівень акредитації НЗ

IV

Кількість ліцензованих спеціальностей

4

Кількість спеціальностей, акредитованих за:
- 1 рівнем

4

- II рівнем

4

- III рівнем

2

- IV рівнем

3

Контингент студентів на всіх курсах навчання:
- на денній формі навчання

556

- на заочній формі навчання

179

Кількість факультетів

3

Кількість кафедр

9

Кількість науково-педагогічних працівників

62

у т.ч.:
- докторів наук, професорів, осіб / %

5/ 8, 0

- кандидатів наук, доцентів, осіб / %

35 / 56,5

Загальні навчальні площі будівель (кв. м)

7048

3 них:
- власні:

5770

- орендовані:

1278

Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв.м.)

2004
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ФАКТИЧНИЙ СТАН КАДРОВОГО,
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО,
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ ТА ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ ВСТАНОВЛЕНИМ
ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИМОГАМ
2.1.
Відповідність кадрового забезпечення освітньо-професійної
програми “Облік і оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і
оподаткування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти
Аналіз кадрового забезпечення підготовки фахівців за освітньопрофесійною програмою „Облік і оподаткування” засвідчує відповідність
фактичних показників з даними, наведеними в акредитаційній справі.
Підготовка магістрів у Буковинському університеті забезпечується науковопедагогічним персоналом, якісний склад якого відповідає вимогам
Міністерства освіти і науки України.
Випусковою кафедрою є кафедра обліку і аудиту, яка функціонує у
складі
економічного
факультету.
Основний
обсяг
педагогічного
навантаження виконують викладачі, що працюють на постійній основі.
У складі економічного факультету три кафедри, з них випускова кафедра обліку і аудиту. У складі кафедри 1 доктор наук, професор, 1
кандидат наук, професор, 4 кандидати економічних наук з них один доцент.
Кафедру обліку і аудиту очолює доктор економічних наук, професор
Євдокименко Валерій Кирилович. Працюючи завідувачем кафедри обліку й
аудиту ПВНЗ «Буковинський університет», В.К.Євдокименко пройшов
стажування за темою: “Фінансовий аналіз діяльності підприємства в умовах
євроінтеграційних процесів” на кафедрі обліку, аналізу і аудиту
економічного факультету Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича з 28.10.2015р. до 05.05.2016р. (довідка №2/13-1389 від
12.05.2016р.). Зосередив наукові зусилля на дослідженні проблем якості
облікової інформації та організації облікового процесу як чинників
удосконалення системи бухгалтерського обліку в сучасних умовах, які
відображені в публікаціях у фахових виданнях:
- Модифікація бухгалтерського обліку в умовах інституційних змін. - Збірник
наукових праць. Економічні науки. ПВНЗ «Буковинський університет». Чернівці: Книги XXI, 2017. - С. 22-32;
- Якість облікової інформації та організації облікового процесу як чинники
удосконалення системи бухгалтерського обліку в сучасних умовах. // Збірник
наукових праць. Економічні науки, 2016. - Вип. 12;
- Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку операцій, обумовлених
фактами господарського життя з невизначеними наслідками - Науковий
вісник БДФЕУ. Економічні на;
г"
^ Чернівці: БДФЕУ, 2014. Вип. 26. - С. 473-490.
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- Облікове забезпечення фактів господарського життя з невизначеними
наслідками в контексті інституційних перетворень. - Науковий вісник
БДФЕУ. Економічні науки: [зб. наук. пр.]. - Чернівці: БДФЕУ, 2013. Випуск 1 (24). - С. 313-326;
- Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємств у контексті
регулювання їх економічної поведінки в мінливому середовищі //Регіональна
економіка. -2012. —№1. - С . 69-80. - І 8 8 И - 1562-0905;
Для забезпечення підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр»
спеціальності «Облік і оподаткування» задіяний науково-педагогічний
персонал у складі: 3 доктори наук, 1 професор кандидат наук та 8 кандидатів
наук в тому числі 3 з них мають навчальні посібники з грифом
“Рекомендовано МОН України” та працюють у Буковинському університеті
понад 10 років.
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин загального
циклу (циклу загальної підготовки) дисциплін навчального плану
спеціальності (% від кількості годин) складає 100%.
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин циклу
дисциплін фахової підготовки (цикл професійної підготовки) навчального
плану спеціальності (% від кількості годин) складає 100%, у т.ч. на постійній
основі - 100%, з них: доктори наук або професори - 48,8%.
Показник проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують
формування
професійних
компетентностей
науково-педагогічними
працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом
становить 26,8%.
На кафедрах є перспективний план підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників, згідно з яким всі штатні викладачі проходять
курсову перепідготовку та стажування на відповідних кафедрах
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, ДУ
«Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»,
Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки
спеціалістів тощо.
Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу
постійно втілюються у навчальні курси, а також використовуються при
виконанні практичних завдань.
Розрахунок якісного складу викладачів щодо навантаження, яке вони
виконують згідно з навчальним планом освітньо-професійної програми
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 071
«Облік і оподаткування» свідчить, що кадрове забезпечення підготовки
магістрів відповідає вимогам, встановленим Ліцензійними умовами
провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 року №1187.
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Науковці кафедри виконують дослідження за затвердженою темою
«Формування комплексної системи соціально-економічного розвитку
регіону», підтема: «Облік, контроль та аналіз: перспективи розвитку».
На даний час за результатами дослідження науково-педагогічним
персоналом кафедри обліку і аудиту опубліковано 27 статей і видано З
монографії:
- «Облік та аналіз витрат виробництва промислових підприємств
Чернівецької області» ( Гладчук Г.Г) - 2013 рік;
- «Податкове планування в Україні» (Прокопенко Н.С., Швабу Ю.І.) 2013 рік.
- «Статистична оцінка міграції робочої сили західного регіону України»
(Звірід Н.В.) - 2014 рік.
Викладачами кафедри проведено дослідження в галузі обліку та аналізу
туристичної діяльності Карпатського регіону України а також діяльність
деревообробних підприємств щодо організації обліку виробничих запасів.
Результатами дослідження є захист дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук:
Рошко Н.Б. Облік і аналіз туристичної діяльності (на прикладі
Карпатського регіону України) / Н.Б.Рошко/Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка.- Київ. - 2015.
Бурдейна Л.В. Облік та оцінка виробничих запасів у інформаційній
системі підприємства / Л.В. Бурдейна / Львівська Комерційна Академія. Львів. - 2015
На економічному факультеті протягом останніх п’яти років вийшло
друком: 5 монографій, 1 навчальний посібник, 4 навчально-методичних
посібники, 25 методичних рекомендацій та понад 120 статей і тез у фахових
журналах та наукових збірниках і матеріалах конференцій.
Особливе місце в роботі кафедр економічного факультету посідає
робота з обдарованою і талановитою студентською молоддю. Ця категорія
студентів спільно з викладачами бере участь у наукових конференціях
молодих учених. Так, за участь у Всеукраїнському конкурсі письмових робіт
серед студентів 4-5 курсів, магістрів, аспірантів «Молодий експерт України»
було вручено подяку та подарунок студенту спеціальності «Облік і
оподаткування» Паскарю Вадиму, подяку отримала також кафедра обліку і
аудиту за всебічне сприяння та високий рівень фахової допомоги учасникам
конкурсу. Студенти випускових кафедр готують доповіді та тези на
міжнародні та республіканські конференції молодих вчених. Випускні
роботи студенти виконують на практичних матеріалах діючих підприємств,
фінансових установ.
На базі університету проведено засідання обласного методичного
об’єднання викладачів фінансово-економічних дисциплін вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації Чернівецької / області на тему «Складові
педагогічної роботи» при проведенні розвивального заняття «теорія
бухгалтерського обліку». Захід проводився/ в рамках відзначення
Голова експертної комісії
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Міжнародного дня бухгалтера. За результатами семінару було видано
збірник тез.
З 2015 року на економічному факультеті видається збірник тез доповідей
членів студентського наукового гуртка «Економічний простір».
Одним з аспектів співпраці з іншими навчальними закладами є
співучасть в організації та проведенні науково-практичних конференцій.
Університет виступив разом з Чернівецьким національним університетом ім.
Ю.Федьковича та Чернівецьким інститутом КНТЕУ одним з організаторів
міжнародних науково-практичних конференцій „Україна в глобальному
середовищі: нові алгоритми управління економікою”, „Стратегії розвитку
економічного
потенціалу
регіонів:
інвестиційні
пріоритети
та
інфраструктура”, „Роль регіонів у забезпеченні стійкого розвитку
національної економіки України” та ін. Університет щорічно проводить
Міжнародну науково-практичну конференцію “Інформаційні технології,
економіка та право: стан та перспективи розвитку”.
Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, міжвузівських
конференціях, семінарах, мають та налагоджують зв’язки з країнами
близького та далекого зарубіжжя, публікують свої роботи у міжнародних
виданнях. Усе це сприяє якісній підготовці студентів.
Експертна комісія перевірила інформацію про науково-педагогічний
персонал за трудовими книжками, документами про наявність вищої освіти,
наукового ступеня, вченого звання. Усі відповідні накази про прийняття на
посаду зафіксовано в трудових книжках, контракти оформлено відповідно до
чинного законодавства. Також експерти перевірили достовірність наданої
інформації щодо виконання науково-педагогічними працівниками певних
здобутків, які вказані у розділі Кадрові вимоги (п.6 підпунктів 1-16 пункту 5
приміток) у Зведених відомостях.
Висновок: Експертна комісія констатує, що кількісні та якісні
показники кадрового забезпечення освітньо-професійної програми «Облік і
оподаткування» спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти в ПВНЗ “Буковинський університет ”
відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності
закладів освіти та Державним вимогам до акредитації.
2.2.
Відповідність навчально-методичного забезпечення освітньопрофесійної програми “Облік і оподаткування” зі спеціальності 071
“Облік і оподаткування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти
На кафедрах економічного факультету наявні освітньо-професійна
програма, навчальний план та пояснювальна записка до нього з підготовки
фахівців освітнього рівня «магістр» спеціальності 071 “Облік і
оподаткування”, робочі навчальні програми з дисциплін, що вивчаються.
Співвідношення нормативних дисциплін та- Дисциплін за вибором від
загального обсягу складає 75% і 25%. ^
/
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Склад дисциплін навчального плану, зміст навчальних програм
дисциплін цілком відповідають вимогам фахових компетентностей і
забезпечують підготовку кваліфікованих фахівців, достатньо повно
адаптованих до майбутньої професійної діяльності. Усі нормативні навчальні
дисципліни забезпечені завданнями для проведення комплексних
контрольних робіт. Організована тісна взаємодія випускової кафедри з
кафедрами, які забезпечують викладання дисциплін з циклів загальної та
професійної підготовки студентів. Кафедрою передбачений механізм
оновлення змісту програм відповідно до змін законодавчої бази, науковотехнічних досягнень, змін потреб у підготовці фахівців та пріоритетів у їх
використанні. При цьому обов'язковими вимогами залишаються поєднання
глибокої фахової підготовки з індивідуалізацією навчання та його
практичною спрямованістю.
Забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою
відповідає сучасним вимогам.
Комплекс навчально-методичного забезпечення спеціальності містить:
навчальні та робочі програми навчальних дисциплін, плани семінарських,
практичних занять і самостійної та індивідуальної роботи студентів, пакети
прикладних програм, методичне забезпечення підготовки дипломних робіт,
програми практичної підготовки та пакети контрольних завдань для
комплексної перевірки знань з дисциплін фахової підготовки. У навчальнометодичних комплексах всіх дисциплін розроблено критерії оцінювання
знань та вмінь студентів.
Таким чином, комплекс навчально-методичного забезпечення підготовки
фахівців з обліку містить усі необхідні матеріали і дозволяє забезпечити
підготовку на належному рівні. Матеріали комплексу навчальнометодичного забезпечення відповідають державним вимогам і стандартам.
Основна увага кафедри зосереджена на впровадженні у навчальний процес
нових технологій навчання та активізації пізнавальної активності студентів.
Функціонує банк електронних видань методичних розробок. Рівень
забезпеченості навчальною, навчально-методичною, довідковою літературою
дисциплін циклу загальної підготовки складає 100%, професійної підготовки
- 100%. Наявні навчальні видання спрямовані на підготовку фахівців,
відповідно до потреб регіону у відповідних кадрах та базуються на сучасних
освітніх досягненнях у відповідних галузях знань. Вони мають досить
високий науковий і методичний рівень.
Виконання
індивідуальних
планів
викладачами
періодично
розглядається на засіданнях кафедри та контролюється відповідними
структурними підрозділами університету (в кінці кожного семестру та
навчального року).
Навчально-методичне забезпечення навчального процесу відповідає
встановленим нормам освіти. Навчальні програми та робочі навчальні
програми з усіх нормативних та вибіркових навчальних дисциплін оформлені
та затверджені згідно з встановленими вимогами.
Голова експертної комісії
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Висновок: експертна комісія констатує, що навчально-методичне
забезпечення освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»
спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти у ПВНЗ “Буковинський університет ” повністю
відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів
освіти та Державним вимогам до акредитації і забезпечує належний
професійний рівень підготовки магістрів.
2.3.
Відповідність матеріально-технічного забезпечення освітньопрофесійної програми “Облік і оподаткування” зі спеціальності 071
“Облік і оподаткування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти
В університеті створено сучасну матеріально-технічну базу, яка дозволяє
організувати на високому рівні навчальний процес, комфортні умови
студентам і викладачам для навчання, побуту та відпочинку.
Для здійснення навчального процесу університет має два окремих
корпуси. В 2001р. університет придбав приміщення за адресою: вул. І.Богуна,
№10 (загальна площа 2004,1 кв.м). З липня 2010 року експлуатується новий
навчальний корпус за адресою по вул.Дарвіна, 2-А площею 3766 кв.м.
Загальна площа навчальних приміщень складає 7048 кв.м.
Заняття з фізичного виховання проходять у власному гімнастичному залі
та в спортивному залі, який орендується. В теплу пору року заняття з
фізичного виховання проводяться на спортивному майданчику.
В навчальних корпусах розташовані навчальні аудиторії, обладнані
кафедри, навчально-методичні кабінети, 8 лабораторій, 10 лекційних
аудиторій, кабінети іноземних мов, бібліотека, конференцзал. Діють власна
бібліотека, читальні зали та електронна бібліотека. Працює медичний кабінет
та їдальня для студентів і співробітників.
В позаурочний час аудиторії використовуються для проведення
виховних заходів, консультацій, додаткових занять, роботи наукових
товариств, гуртків та клубів.
Значні кошти щорічно виділяються
на матеріально-технічне
забезпечення навчального процесу. В цілому забезпеченість навчальним
обладнанням, приладами та матеріалами відповідають встановленим
нормативам.
Комп’ютерна база університету складається з власних 148 комп’ютерів,
9 сканерів, 7 копіювальних апаратів, 24 принтери, обладнано 4 лекційні
аудиторії з мультимедійними проекторами. Університет має сучасну
інформаційно-технологічну базу для проведення науково-дослідних робіт.
Функціонують електронна бібліотека, комп’ютерні лабораторії, лабораторії
фізики та електротехніки, архітектури комп’ютерів і схемотехніки.
Рівень забезпечення сучасною комп’ютерною технікою та іншими
технічними засобами навчання, наявність відповідної інформаційної бази,
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навчального обладнання дозволяють проводити на досить високому рівні
практичні заняття, виконувати наукові дослідження.
Забезпеченість
лабораторіями,
обладнанням,
устаткуванням,
необхідними для виконання навчальних програм підготовки фахівців за
освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» другого
(магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» становить
100% від потреби.
Створена локальна мережа, діє електронна пошта, університет
підключено до Іпіешеї. На кафедрах є електронні бази даних, які зберігають
необхідну інформацію навчального та довідкового характеру. Придбано
обладнання для учбових лабораторій. Комп’ютеризовані всі структурні
підрозділи університету. Створені кабінет комп’ютерного дизайну та
електронна бібліотека.
Висновок: експертна комісія констатує, що матеріально-технічна база
для освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» спеціальності
071 “Облік і оподаткування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
в ПВНЗ “Буковинський університет ” відповідає Ліцензійним умовам
провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам
до акредитації.
2.4.
Відповідність
інформаційного
забезпечення
освітньопрофесійної програми “Облік і оподаткування” зі спеціальності 071
“Облік і оподаткування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти
Важливу роль в організації навчально-виховного процесу в
Буковинському університеті відіграє інформаційне забезпечення, основою
якого є бібліотека.
Бібліотечний фонд Буковинського університету сформований згідно з
потребами освітнього процесу та у відповідності з вимогами сучасної вищої
освіти, що забезпечує систематичне та якісне інформаційно-бібліографічне
обслуговування студентів та викладачів. Комплектування бібліотечного
фонду здійснюється відповідно до навчальних планів і програм університету.
Читальні зали забезпечені відповідною періодичною пресою і науковими
виданнями. Університет підтримує міцні зв’язки з провідними
видавництвами та базовими вищими навчальними закладами і поповнює
бібліотечний фонд новими підручниками, які щойно вийшли в світ.
З метою регулярного ознайомлення викладачів та студентів із новинками
та змінами в законодавчій базі України бібліотека університету отримує
більше 30 найменувань періодичних видань, зокрема економічного
спрямування - 8 видань. В бібліотеці наявні фахові періодичні видання для
фахівців з обліку і оподаткування, зокрема: «Економіка України»,
«Регіональна економіка», «Вісник Право знати все про податки і збори»,
«Все про б
”
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зарплата та кадрова справа», «Податковий, банківський, митний
консультант», «Фінанси України».
Значна увага в університеті приділяється інформатизації навчального
процесу та запровадженню інформаційних технологій в управлінні
навчальним закладом.
У цілому в Буковинському університеті відпрацьована система єдиного
інформаційного
простору університету,
безперервної комп'ютерної
підготовки студентів, підвищення кваліфікації викладачів та співробітників.
У бібліотеці працює електронна бібліотека та безкоштовний інформаційний
зал з виходом до мережі Інтернет.
Університет має власний луеЬ-сайт, на якому розміщена необхідна
інформація. В університеті є наявність доступу до баз даних періодичних
наукових видань англійською мовою, яка виставлена на офіційному сайті
закладу.
Навчально-методичні комплекси дисциплін з усіх напрямів підготовки
та спеціальностей зібрані в електронний ресурс для дистанційного навчання.
Вхід до нього є персональним для кожного студента і розміщений на сайті
університету.
Експертна комісія засвідчує належний рівень забезпечення дисциплін
навчального плану навчальними підручниками і посібниками. Викладачами
ВНЗ видані навчальні посібники, і тому числі з грифом Міністерства освіти і
науки України.
Висновок: експертна комісія констатує, що рівень інформаційного
забезпечення освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»
спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти в ПВНЗ “Буковинський університет ” відповідає
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та
Державним вимогам до акредитації.
2.5.
Відповідність якісних характеристик здобувачів за освітньопрофесійною програмою “Облік і оподаткування” зі спеціальності 071
“Облік і оподаткування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Державним вимогам до акредитації
Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою “Облік і
оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти у ПВНЗ “Буковинський університет”
здійснюється відповідно до ліцензії - Відомостей щодо здійснення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти (наказ МОН України №102-л від
22.05.2017р.).
Підготовка здобувачів ведеться на договірній основі з фінансуванням
фізичними особами.
Організація прийому студентів здійснює Приймальна комісія
університету, яка щорічно затверджується наказом президента університету
та діє згідно з «Примірним Положенням прр -нрцймальну комісію вищ ого
навчального закладу України», затвердженим наказом Міністерства освіти і
Голова експертної комісії
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науки України та «Положенням про приймальну комісію Буковинського
університету». Приймальною комісією щорічно затверджуються «Правила
прийому до Буковинського університету», розроблені у відповідності до
«Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України (на
підставі наказу МОН у поточному році). Наказ про зарахування видається
своєчасно. Наявна необхідна документація, що відповідає стандарту і
ведеться державною мовою. Ліцензовані обсяги прийому у вищому
навчальному закладі дотримані.
Показники формування контингенту студентів освітньо-професійної
програми “Облік і оподаткування” спеціальності 071 “Облік і
оподаткування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за даними
ЄДЕБО станом на 12.12.2017р. наведені у таблиці 2.
Таблиця 2
Контингент студентів освітньо-професійної програми “Облік і
оподаткування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти у ПВНЗ “Буковинський університет”
за даними ЄДЕБО станом на 12.12.2017р.
№
з/п
1
2

4/орма навчання
денна
заочна

Курси
1
8
15

2
5
-

Для
залучення
вступників
на
економічному
факультеті
використовуються такі форми роботи: профорієнтаційна робота викладачів у
школах області, висвітлення на \УеЬ-сайті та в засобах масової інформації
досягнень факультету, особливостей навчального процесу, агітаційнороз’яснювальна діяльність протягом навчального року за допомогою
створення ініціативних груп студентів та викладачів.
Результати самоаналізу формування якісного складу студентів,
профорієнтаційної роботи, планів прийому вказують на те, що набір
студентів до університету відповідає нормативним і законодавчим вимогам,
профілю навчального закладу і потребам регіону. Це вказує на те, що в
навчальному закладі вцілому склалася чітка система профорієнтаційної
роботи та формування контингенту студентів, завдяки чому забезпечується
залучення до навчання здібної та творчої молоді.
Загалом показники формування контингенту здобувачів вищої освіти за
другим (магістерським) рівнем освітньо-професійної програми «Облік і
оподаткування» спеціальності 071 “Облік і оподаткування” не перевищують
ліцензованого обсягу. Це підтверджує доцільність акредитації освітньопрофесійної програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071 “Облік і
оподаткування”.
Освітня діяльність в Буковинському університеті з підготовки фахівців
освітнього рівня магістр спеціальності «Облік і оподаткування» здійснюється
Голова експертної комісії
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у повній відповідності з навчальним планом та освітньо-професійною
програмою “Облік і оподаткування”.
Таблиця З
Динаміка змін контингенту студентів освітньо-професійної програми
“Облік і оподаткування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування”
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
у ПВНЗ “Буковинський університет”
Навч. рік
Курс
К-ть студентів
д.ф.н.
К-ть студентів
3. ф.н.

2013-2014 н.р.
6 курс
5 курс

2014-2015 н.р.
5 курс 6 курс

2015-2016 н.р.
5курс 6 курс

2016-2017 н.р.
5курс
6 курс

2017-2018 н.р.
5курс 6 курс

5

5

5

5

5

8

5

-

-

-

-

-

15

-

Графік навчального процесу, перелік, послідовність та час, відведений
на вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та терміни їх
проведення, зміст і терміни переддипломної практики, форми проведення
підсумкового контролю відповідають навчальному плану.
Організація контролю якості навчального процесу на економічному
факультеті спрямована на перевірку засвоєння студентами навчального
матеріалу, набуття ними професійно значущих компетентностей. Головною
метою системи контролю знань є цілеспрямована перевірка засвоєння
студентами навчальної інформації в повному обсязі, аналіз проведення всіх
форм занять та підготовки фахівців у цілому.
Засоби підсумкового та поточного контролю знань студентів містять:
електронну базу тестового контролю з кожної дисципліни, пакети
екзаменаційних білетів та комплексних контрольних робіт (ККР), якими
спеціальність забезпечена на 100%. Розроблені критерії оцінювання знань
студентів.
З метою оцінювання якості підготовки здобувачів вищої освіти за
другим (магістерським) рівнем освітньо-професійної програми «Облік і
оподаткування» спеціальності 071 “Облік і оподаткування” у ПВНЗ
“Буковинський університет” безпосередньо на місці було проведено
комплексні контрольні роботи для студентів другого курсу з тих же
дисциплін, що і при самоаналізі: “Міжнародний менеджмент”, “Організація
бухгалтерського обліку та звітності підприємств”, “Фінансовий аналіз”. Для
ККР були використані пакети завдань, розроблених і затверджених в
установленому порядку. Слід зазначити, що завдання до комплексних
контрольних робіт повністю охоплюють весь навчальний матеріал з
відповідних дисциплін навчального плану освітньо-професійної програми
“Облік і оподаткування”. Результати перевірки комплексних контрольних
робіт показали, що абсолютна успішність студентів з циклу дисциплін
загальної підготовки склала 100%, якісна - 100%. Під час проведення
експертизи з циклу дисциплін професійної підготовки абсолютна успішність
становить 100%, якісна - 90%. Таким чином абсолютна та якісна успішність
відповідає акредитаційним вимогам (таблиця 4). ,
1 олова експертної комісії
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Таблиця 4

2”

Якісна
успішність

Середній
бал

Кількість
студентів

5

5

-

-

-

100,0

100,0

5,0

5

5

5

-

-

-

100,0

100,0

5,0

Примітка

3”

Одержані оцінки

Якісна
успішність

”4”

Абсолютна
успішність

Одержані оцінки

5”

К ІЛ ЬК ІС Т Ь

оО
.

студентів

Назва дисципліни

Абсолютна
успішність

При проведенні акредитаційної експертизи

За результатами самоаналізу

Середній
бал

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ,
ВИКОНАНИХ СТУДЕНТАМИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ”
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В ПВНЗ “БУКОВИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

”4”

3”

2”

3

2

-

-

100,0 100,0

4,6

-0,4

5

3

2

-

-

100,0 100,0

4,6

-0,4

5”

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Міжнародний
менеджмент

II

Всього по циклу:

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Організація
бухгалтерського обліку
та звітності
підприємств

II

5

3

2

-

-

100,0

100,0

4,6

5

1

4

-

-

100,0 100,0

4,2

-0,4

Фінансовий аналіз

II

5

3

2

-

-

100,0

100,0

4,6

5

2

2

1

-

100,0

80,0

4,2

-0,4

10

6

4

-

-

100,0

100,0

4,6

10

3

6

-

100,0

90,0

4,2

-0,4

Всього по циклу:
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Навчальним планом підготовки магістра передбачена педагогічна та
переддипломна практика. Аналіз методичного забезпечення, звітів студентів,
а також наявних баз практик свідчить про достатньо високий рівень
наукового керівництва, ефективність переддипломної практики при
формуванні у студентів професійних практичних знань та навичок.
Комісія перевірила звіти студентів з переддипломної практики, відгуки
керівників баз практики. Аналіз структури і змісту звітів про проходження
практики студентами свідчить про їх відповідність вимогам освітньопрофесійної програми “Облік і оподаткування” спеціальності 071 “Облік і
оподаткування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Оцінки за проходження практики в основному відповідають якості
звітів.
Виконання дипломної магістерської роботи забезпечено методичними
рекомендаціями та переліком тем дипломних робіт. Тематика дипломних
робіт актуальна та відповідає сучасним тенденціям розвитку галузі
управління та адміністрування.
Згідно з навчальним планом державна атестація студентів освітнього
рівня “магістр” здійснюється через проведення захисту дипломної роботи.
Проведений аналіз якості дипломних робіт та методичних вказівок до їх
виконання засвідчує достатньо високий їх рівень. Однак, слід зазначити у
відгуках наукових керівників до окремих дипломних робіт відсутність
зауважень та вказівок на недоліки у роботах.
Державна атестація студентів освітнього рівня “магістр” проводиться
екзаменаційною комісією після завершення навчання з метою встановлення
фактичної відповідності рівня знань випускників компетентностям освітньопрофесійної програми “Облік і оподаткування”.
Комісія перевірила документальне оформлення державної атестації та
методичне забезпечення до неї і засвідчила, що накази про допуск студентів,
про склад комісії, протоколи Екзаменаційної комісії відповідають вимогам
Міністерства освіти і науки України.
Висновок: експертна комісія констатує, що контингент здобувачів
освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071
“Облік і оподаткування ” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в
ПВНЗ “Буковинський університет ” формується через налагоджену
профорієнтаційну роботу, що постійно проводиться серед випускників і не
перевищує ліцензованого обсягу, якісні характеристики підготовки
магістрів відповідають Державним вимогам до акредитації.
3. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності у ПВНЗ
“Буковинський університет” базується Да європейських стандартах
внутрішнього забезпечення якості та постійна вдосконалюється.
Голова експертної коміс;
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Система забезпечення в університеті якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає
здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному \уеЬ-сайті
навчального закладу, на інформаційних стендах та в інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і
науково-педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою
програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
вищої освіти та кваліфікації;
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату у наукових працях працівників навчального закладу і
здобувачів вищої освіти;
9) інших процедур і заходів.
Всі складові об'єднані у цілісну університетську систему забезпечення
якості, реалізація якої відбувається через розробку і впровадження
відповідних положень, інформаційних і методичних систем, нормативних
документів.
Висновок: експертна комісія вважає, що якість внутрішньої системи
забезпечення освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою
«Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти в ПВНЗ “Буковинський
університет ”відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації.
ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ
Акредитація спеціальності „Облік і аудит” за освітнім рівнем магістр
проводилась у 2012 році. Рекомендації експертної комісії були такі:
ширше практикувати стажування викладачів кафедри обліку і аудиту
на підприємствах промисловості, торгівлі та сфери послуг в провідних вищих
навчальних закладах та науково-дослідних установах України;
удосконалити тематику випускних кваліфікаційних робіт в напрямі
їх актуалізації та відображення сучасних тенденцій розвитку фінансового,
управлінського обліку та контролю з _у$шхуванням регіональних
особливостей діяльності підприємств Чернівецької області;
Голова експертної комісії
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активізувати роботу студентів спеціальності “Облік і аудит” для
участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та олімпіад
за фахом;
враховуючи потужну матеріально-технічну базу та рівень
забезпечення кадрами високої кваліфікації збільшити ліцензований обсяг
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за
спеціальністю 8.03050901 „Облік і аудит” до 15 осіб денної та 15 осіб заочної
форми навчання.
Виконання зауважень попередньої акредитаційної експертизи:
- щодо першого пункту зауважень:
науково-педагогічний колектив кафедри обліку і аудиту Буковинського
університету згідно з планом підвищення кваліфікації проходять стажування
або підвищення кваліфікації на підприємствах та кафедрах провідних вищих
навчальних закладів. Зокрема, останні місця де здійснювалось підвищення
це: ПАТ «Буковинапродукт»,
Чернівецький деревообробний комбінат,
Чернівецька обласна спілка споживчих товариств «Облспоживспілка»,
кафедра обліку Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича, Міжрегіональна академія управління персоналом», Інститут
економіки та прогнозування» Національної академії наук України;
- щодо другого пункту зауважень:
тематика дипломних магістерських робіт розробляється затверджується
на засіданні випускової кафедри обліку і аудиту. Щорічно вона
переглядається і оновлюється до 20 вересня поточного року з урахуванням
змін, що відбуваються в економічному житті суспільства та новітніх
тенденцій і напрямків розвитку спеціальності і галузі знань. При складанні
тематики дипломних магістерських робіт застосовують лаконічність та
однозначність формулювань і відображення в них професійних завдань, що
передбачені спеціальністю «Облік і оподаткування» та можливість її
розкриття на різних базах практики (підприємств, установ) Чернівецької
області;
- щодо третього пункту зауважень:
студенти освітньо-професійної програми спеціальності «Облік і
оподаткування» є постійними учасниками міжнародних науково-практичних
конференцій, круглих столів, конкурсів в університеті та інших вітчизняних
та закордонних ВНЗ. У листопаді 2016 року студент спеціальності «Облік і
оподаткування» Паскар В.О. отримав подяку та працевлаштування за участь
у Всеукраїнському конкурсі письмових робіт серед студентів старших курсів
та аспірантів «Молодий експерт України»;
- щодо четвертого пункту зауважень:
згідно з рішенням Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки
України протокол №53/1 від 25.05.2017 року (наказ МОН №111-л від
26.05.2017) розширено провадження освітньої діяльності за освітньопрофесійною програмою з підготовки фахівців другого (магістерського)
рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з\ліцензованим обсягом 30
осіб.
/
(ц )
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Висновок: експертна комісія констатує, що рекомендації попередньої
акредитаційної комісії щодо провадження освітньої діяльності за
спеціальністю “Облік і аудит ” виконані у повному обсязі, що підтверджує
доцільність акредитації освітньо-професійної програми «Облік і
оподаткування» спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти в ПВНЗ “Буковинський університет

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
На підставі поданих матеріалів ПВНЗ “Буковинський університет” для
проведення акредитаційної експертизи та перевірки результатів освітньої
діяльності на місці експертна комісія дійшла висновку, що кадрове,
навчально-методичне, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення та
якість підготовки фахівців, внутрішня система забезпечення якості освітньої
діяльності за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” зі
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти у Приватному вищому навчальному закладі “Буковинський
університет” загалом відповідають установленим вимогам і дозволяють
забезпечити державну гарантію якості освіти.
Навчальний план, пояснювальна записка до навчального плану
відповідають освітньо-професійній програмі “Облік і оподаткування” зі
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти, враховують особливості і потреби регіону, його провідних
підприємств, організацій замовників фахівців.
ПВНЗ “Буковинський університет” має достатній науково-педагогічний
потенціал та сучасну навчально-наукову базу для підготовки фахівців
освітньо-професійної програми “Облік і оподаткування” зі спеціальності 071
«Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Професійну підготовку для освітньо-професійної програми “Облік і
оподаткування” зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти у ПВНЗ “Буковинський університет”
забезпечують кафедри: кафедра обліку і аудиту (випускова кафедра),
кафедра економіки та підприємництва, кафедра фінансів.
Кафедри мають сформований науково-педагогічний колектив, який за
якісними показниками відповідає Ліцензійним умовам провадження
освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації.
Рівень організаційного та навчально-методичного забезпечення
відповідає сучасності та потребам освітнього процесу, забезпечує якісне
Голова експертної к о м і ^ .
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навчання студентів; методична література наявна в достатній кількості та є
всі умови для її оперативного та ефективного використання студентами.
Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітньопрофесійної програми “Облік і оподаткування” зі спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у ПВНЗ
“Буковинський університет” відповідає Ліцензійним умовам провадження
освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації.
В ПВНЗ “Буковинський університет” створено всі необхідні умови для
якісної підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою “Облік і
оподаткування” зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти, розроблено внутрішню систему
забезпечення якості освітньої діяльності.
У регіоні є значний попит на фахівців за освітньо-професійною
програмою “Облік і оподаткування”, який зумовлений тим, що велика
кількість малих підприємств потребує кваліфікованих працівниківбухгалтерів, тому потреба у фахівцях з обліку та оподаткування постійно
зростає, а випускники мають можливість працевлаштування на
підприємствах.
Комісія вважає за необхідне висловити також зауваження, які не
впливають на загальне позитивне рішення щодо акредитації освітньопрофесійної програми “Облік і оподаткування” зі спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, водночас
дозволять поліпшити якість підготовки фахівців:
- вдосконалювати методичне забезпечення спеціальності за рахунок
видання власних навчальних посібників та підручників з навчальних курсів
магістерської підготовки;
- розглянути доцільність акредитації магістерських програм з
урахуванням особливостей розвитку ринку праці;
- здійснити розширення наукових досліджень з проблем обліку і
оподаткування, розширення практики стажування викладачів в провідних
фінансових установах і в зарубіжних навчальних закладах шляхом взаємного
обміну;
- активізувати роботу науково-педагогічного персоналу щодо публікації
наукових статей у міжнародних наукових виданнях, в тому числі у виданнях,
які обліковуються науково-методичною базою даних 8сориз;
- зареєструвати викладачів кафедри обліку і аудиту в міжнародних
науково-метричних базах ОК.СГО та Ооо§1е зсЬоІаг з метою представлення
наукових інтересів;
- розширити тематику магістерських робіт з^ урахування регіонального
ринку праці.
^ т ¥~— \
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Висновок: на підставі вказаного вище експертна комісія МОН
України зробила висновок про спроможність Приватного вищого
навчального
закладу
“Буковинський університет” здійснювати
підготовку здобувачів освітньо-професійної програми
“Облік і
оподаткування” зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти та рекомендувати Державній
акредитаційній комісії акредитувати освітньо-професійну програму
«Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти з ліцензованим обсягом ЗО
осіб.

Голова експертної комісії:
Завідувач кафедри обліку в державному
секторі економіки та сфері послуг
Тернопільського національного
економічного університету,
доктор економічних наук,

М.Р.Лучко

Член експертної комісії:
Декан факультету обліку і фінансів
Центральноукраїнського національного
технічного університету,
доктор економічних наук, професор

Г.М. Давидов

14 грудня 2017 року

З експертними висновками озн
Президент Приватного вищого
«Буковинський університет»
кандидат економічних наук, пр

І. Маниліч
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ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОТРИМАННІ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ
ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування”
зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
у Приватному вищому навчальному закладі
“Буковинський університет”
Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування показника (нормативу)

Значення
показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показника

КАДРОВІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність у закладі освіти
+
+
підрозділу чи кафедри, відповідальних
за підготовку здобувачів вищої освіти
три особи,
2. Наявність у складі підрозділу чи
4 особи, що
що мають
кафедри, відповідальних за підготовку
мають
науковий
здобувачів вищої освіти, тимчасової
науковий
ступінь та
робочої групи (проектної групи) 3
ступінь та
вчене звання,
науково-педагогічних працівників, на
вчене
в т.ч.
яку покладено відповідальність за
звання, з них
2
доктори
підготовку здобувачів вищої освіти за
один доктор
наук,
з яких
наук або
певною спеціальністю
1
професор
професор
3. Наявність у керівника проектної
групи (гаранта освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або вченого
звання за відповідною або
+
+
спорідненою спеціальністю
2) наукового ступеня та вченого
звання за відповідною або
спорідненою спеціальністю
3) стажу науково-педагогічної та/або
наукової роботи не менш як 10 років
(до 6 вересня 2019 р. для початкового
+
+
рівня з урахуванням стажу
педагогічної роботи)

Голова експертної комісії

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

-

+1 /+1

-

-
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Провадження освітньої діяльності
4. Проведення лекцій з навчальних
дисциплін науково-педагогічними
(науковими) працівниками відповідної
спеціальності за основним місцем
роботи (мінімальний відсоток
визначеної навчальним планом
кількості годин):
1) які мають науковий ступінь та/або
вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для
50
початкового рівня з урахуванням
педагогічних працівників, які мають
вищу категорію)
2) які мають науковий ступінь доктора
25
наук або вчене звання професора
3) які мають науковий ступінь доктора
наук та вчене звання
5. Проведення лекцій з навчальних
дисциплін, що забезпечують
формування професійних
компетентностей, науковопедагогічними (науковими)
працівниками, які є визнаними
професіоналами з досвідом роботи за
фахом (мінімальний відсоток визначеної
навчальним планом кількості годин):
1)
дослідницької,
управлінської,
інноваційної або творчої роботи за
15
фахом
2) практичної роботи за фахом
6. Проведення лекцій, практичних,
семінарських та лабораторних занять,
здійснення наукового керівництва
курсовими, дипломними роботами
(проектами), дисертаційними
підпункти
дослідженнями науково-педагогічними
1— 16
(науковими) працівниками, рівень
пункту 5
наукової та професійної активності
приміток
кожного з яких засвідчується
виконанням за останні п’ять років не
менше трьох умов, зазначених у
пункті 5 приміток
7. Наявність випускової кафедри із
спеціальної (фахової) підготовки, яку '
очолює фахівець відповідної або
спорідненої науково-педагогічної
спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук
і
та вченим званням
2) з науковим ступенем та вченим
\
званням

Голова експертної комісії /

100

+50

47,9

+22,9

26,8

11,8

100

+

-
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3) з науковим ступенем або вченим
званням
8. Наявність трудових договорів
(контрактів) з усіма науково+
+
педагогічними працівниками та/або
наказів про прийняття їх на роботу
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГ И
щодо матеріально-технічного забе зпечення
освітньої діяльності у сфері вище)ї освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість приміщеннями для
проведення навчальних занять та
контрольних заходів (кв. метрів на
2,4
3,7
одну особу для фактичного контингенту
студентів та заявленого обсягу з
урахуванням навчання за змінами)
2. Забезпеченість мультимедійним
обладнанням для одночасного
використання в навчальних аудиторіях
ЗО
30
(мінімальний відсоток кількості
аудиторій)
3. Наявність соціально-побутової
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читального
+
+
залу
+
+
2) пунктів харчування
+
+
3) актового чи концертного залу
+
+
4 ) спортивного залу
5) стадіону та/або спортивних
+
+
майданчиків
+
+
6) медичного пункту
4. Забезпеченість здобувачів вищої
освіти гуртожитком (мінімальний
70
70
відсоток потреби)
Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість комп’ютерними
робочими місцями, лабораторіями,
+
+
полігонами, обладнанням,
устаткованням, необхідними для
виконання навчальних планів
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГ И
щодо навчально-методичного забе;зпечення
освітньої діяльності у сфері вищеУї освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
+
1. Наявність опису освітньої програми
+
2. Наявність навчального плану та
+
+
пояснювальної записки до нього

Голова експертної комісії

/

/

-

+1,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

' / /
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Провадження освітньої діяльності
3. Наявність робочої програми з
+
+
кожної навчальної дисципліни
навчального плану
4. Наявність комплексу навчальнометодичного забезпечення з кожної
+
+
навчальної дисципліни навчального
плану
5. Наявність програми практичної
+
+
підготовки, робочих програм практик
6. Забезпеченість студентів
навчальними матеріалами з кожної
+
+
навчальної дисципліни навчального
плану
7. Наявність методичних матеріалів
+
+
для проведення атестації здобувачів
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо інформаційного забезпечення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки
вітчизняними та закордонними
не менш як
фаховими періодичними виданнями
8
п’ять
відповідного або спорідненого
профілю, в тому числі в електронному найменувань
вигляді
2. Наявність доступу до баз даних
періодичних наукових видань
англійською мовою відповідного або
+
+
спорідненого профілю (допускається
спільне користування базами кількома
закладами освіти)
Провадження освітньої діяльності
3. Наявність офіційного веб-сайту
закладу освіти, на якому розміщена
основна інформація про його
діяльність (структура, ліцензії та
сертифікати про акредитацію,
освітня/освітньо-наукова/
+
+
видавнича/атестаційна (наукових
кадрів) діяльність, навчальні та
наукові структурні підрозділи та їх
склад, перелік навчальних дисциплін,
правила прийому, контактна
інформація)

Голова експертної комісії

-

-

-

-

-

+3

-

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

60

60

Голова експертної комісії:
Завідувач кафедри обліку в державному
секторі економіки та сфері послуг
Тернопільського національного
економічного університету,
доктор економічних наук, професор
Член експертної комісії:
Декан факультету обліку і фінансів
Центральноукраїнського національного
технічного університету,
доктор економічних наук, професор
14 грудня 2017 року
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Президент тт
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ВІДОМОСТІ ПРО ДОТРИМАННЯ
ДЕРЖАВНИХ ВИМОГ ДО АКРЕДИТАЦІЇ
зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
у Приватному вищому навчальному закладі
“Буковинський університет”
Відхилення
фактичного
Значення
Фактичне
значення
значення
показника
Найменування показника (нормативу)
показника від
(нормативу)
показника
нормативного
Якісні характеристики підготовки фахівців освітнього рівня «магістр»
1. Умови забезпечення державної
гарантії якості вищої освіти
100
100
1.1. Виконання навчального плану за
показниками: перелік навчальних
дисциплін, години, форми контролю, %
100
100
1.2. Підвищення кваліфікації
викладачів постійного складу за
останні 5 років, %
100
100
1.3. Чисельність науково-педагогічних
(педагогічних) працівників, що
обслуговують спеціальність і
працюють у навчальному закладі за
основним місцем роботи, які
займаються вдосконаленням
навчально-методичного забезпечення,
науковими дослідженнями,
підготовкою підручників та
навчальних посібників, %
2. Результати освітньої діяльності
(рівень підготовки фахівців), не менше
%
2.1. Рівень знань студентів з
гуманітарної та соціально-економічної
підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні
90
100
+10
завдання, %
2.1.2. Якісно виконані контрольні
50
100
+50
завдання (оцінки «5» і «4»), %
2.2. Рівень знань студентів з
природничо-наукової
(фундаментальної) підготовки:
Не передбачено
Не передбачено
2.2.1. Успішно виконані контрольні
навчальним
навчальним
90
завдання, %
// планом
планом
2.2.2. Якісно виконані контрольні
завдання (оцінки «5» і «4»), %

Голова експертної комісії

50

■
іН =ЇЄ“нередбачено
навчальним ,

Не передбачено
навчальним
планом
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2.3. Рівень знань студентів зі
спеціальної (фахової) підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні
завдання, %
2.3.2. Якісно виконані контрольні
завдання (оцінки «5» і «4»), %
3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального
закладу наукових підрозділів
3.2. Участь студентів у науковій роботі
(наукова робота на кафедрах та в
лабораторіях, участь в наукових
конференціях, конкурсах, виставках,
профільних олімпіадах тощо)
4. Наявність органів студентського
самоврядування

90

100

+10

50

90

+40

+

+

-

+

+

-

+

+

-

Голова експертної комісії:
Завідувач кафедри обліку в державному
секторі економіки та сфері послуг
Тернопільського національного
економічного університету,
доктор економічних наук,

М.Р.Лучко

Член експертної комісії:
Декан факультету обліку і фінансів
Центральноукраїнського національного
технічного університету,
доктор економічних наук, професор
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