
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

про результати проведення акредитаційної експертизи 

підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою 

«Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

у Державному вищому навчальному закладі 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №524л від 

28.12.2017 р. експертна комісія у складі:

Гушко перший заступник директора з науково-педагогічної і

Сергій навчальної роботи, професор кафедри обліку і

Володимирович оподаткування Криворізького економічного інституту

розглянула подані ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури» матеріали та провела безпосередньо на місці з 15 січня по 17 

січня 2018 р. експертну перевірку діяльності ДВНЗ «Придніпровська 

державна академія будівництва та архітектури» щодо підготовки магістрів за 

освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування».

Експертиза проводилася відповідно до вимог «Положення про 

акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 

навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженого

Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», доктор економічних наук, професор, 

голова комісії

Бачинський

Іванович

Василь

завідувач кафедри бухгалтерського обліку 

Львівського торговельно-економічного університету, 

кандидат економічних наук, професор
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Постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2001 р. №978; «Положення 

про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи», 

затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2002 р. 

№16, ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, 

затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 30.12.2015 р. 

№1187, Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності 

та вищого навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України №689 від 13.06.2011 р.).

Висновки зроблено на підставі інформації, яка була отримана 

експертною комісією безпосередньо при роботі в ПДАБА у період з 15.01.2018 

р. по 17.01.2018 р. Під час експертизи були враховані такі документи:

-  сертифікат серії РД-ІУ №0472464 про акредитацію ДВНЗ 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за IV 

рівнем, виданий Міністерством освіти і науки України 2 жовтня 2014 р. 

відповідно до рішення ДАК України протокол №110 від 8 липня 2014 р., 

терміном дії до 1 липня 2019 р.;

-  сертифікат про акредитацію спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» за рівнем «Магістр» серії НД №0491583, виданий 

Міністерством освіти і науки України 27 червня 2017 р. відповідно до 

рішення ДАК України від 06 липня 2012 р. протокол №97 на підставі наказу 

МОН України від 19.12.2016 р. №1565), терміном дії сертифікатів до 1 липня 

2017 р.;

-  відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

на підготовку магістрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» з 

ліцензованим обсягом 50 осіб.

-  оригінали документів ПДАБА, які підтверджують виконання 

ліцензійних умов щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Основні установчі документи, що визначають умови та зміст діяльності

-  Статут ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та

ПДАБА:
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архітектури» затверджений МОНУ 18.07.2013 р., №997 (нова редакція) (код 

ЄДРПОУ 02070772);

-  Концепція освітньої діяльності ДВНЗ «Придніпровська державна 

академія будівництва та архітектури» (затверджена ректором ПДАБА від 

08.06.2013 р. та погоджена Начальником Управління освіти та науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 19.06.2013 р.);

-  Витяг з Центрального державного архіву УРСР від 12 вересня 1972 

р. №487 про організацію Дніпропетровського інженерно-будівельного 

інституту;

-  Довідка про внесення вищого навчального закладу до Державного 

реєстру вищих навчальних закладів України (№04-Д-406 від 13.10.2008 р.);

-  Довідка про включення ПДАБА до Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України державного комітету статистики України 

від 07.07.2006 р., видана державним комітетом статистики України;

-  Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія 

А00 №766084 від 20.04.1994 р. Виконавчий комітет Дніпропетровської 

міської ради.

Оригінали сертифікатів та ліцензії є в наявності, що перевірено 

експертною комісією.

Комісією перевірені оригінали документів, що підтверджують: якісний 

склад кадрового забезпечення підготовки магістрів за освітньо-професійною 

програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування»; рівень підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації; 

зміст і рівень організації наукових досліджень; загальні відомості про стан 

навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення освітньої 

послуги, що акредитується.

На підставі розгляду оригіналів основних засновницьких документів, 

ліцензії та сертифікатів про акредитацію, наданих матеріалів та вивчення 

реального стану справ в ПДАБА експертна комісія дійшла таких висновків.
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1. Загальні відомості

Повна назва вищого навчального закладу: Державний вищий 

навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури».

Юридична адреса: 49600, Україна, м. Дніпро, вул. Чернишевського,

24а.

Загальна навчальна площа академії складає 116076 кв.м, з них власні -  

116076 кв.м. Навчальні площі, які здаються в оренду -  444 кв.м.

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна 

академія будівництва та архітектури» створений в 1994 році на базі 

Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту, який засновано 

23 березня 1930 року Постановою Ради Народних Комісарів УРСР.

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна 

академія будівництва та архітектури» -  заклад державної форми власності, 

відомчої приналежності Міністерству освіти і науки України. Ректором 

академії є Большаков Володимир Іванович -  доктор технічних наук, 

професор, заслужений діяч в галузі науки і техніки, лауреат Державної премії 

України.

Навчальну інфраструктуру ПДАБА складають: 4 інститути; 

6 факультетів; 38 кафедр, серед яких 25 випускових; науково-методичний 

центр заочної і дистанційної освіти; науково-технічна бібліотека; 

інформаційно-обчислювальний центр; науково-дослідна частина; навчально- 

науковий європейський центр та інші. Відокремлені структурні підрозділи 

відсутні.

В академії працюють 3 Спеціалізовані вчені Ради за 10 спеціальностями. 

Для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук працює спеціалізована вчена рада К 08.085.04 за спеціальностями 08.00.03

-  економіка та управління національним господарством; 08.00.04 -  економіка 

та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.05 -  

розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).
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В академії функціонує докторантура і аспірантура. Підготовка 

кандидатів наук в академії здійснюється в докторантурі за 5 спеціальностями 

та в аспірантурі за 9 спеціальностями.

Контингент студентів станом на 01.10.2017 р. становить на денному 

відділенні -  2956 осіб, в т.ч. за освітніми рівнями підготовки: «бакалавр» -  

2239 осіб, «спеціаліст» -  64 особи, «магістр» -  653 особи; на заочному 

відділенні -  1219 осіб, в т.ч. за освітніми рівнями підготовки: «бакалавр» -  

851 осіб, «магістр» -  368 особи.

ПДАБА має розвинену матеріально-технічну базу, в тому числі: три 

навчальних корпуси, науково-дослідний полігон, вісім студентських 

гуртожитків, актова зала на 810 місць, оздоровчо-спортивний табір на 

300 місць.

Підготовка фахівців зі спеціальності «Облік і аудит» (071 «Облік і 

оподаткування») розпочато у 1997 році, акредитована вперше у 2003 році, 

чим підтверджено III рівень акредитації. Остання акредитація зі 

спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«Магістр» проводилася в червні 2012 року (наказ Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України № 1834л від 16.05.2012 p.).

Фізичне виховання та медична допомога.

На кафедрі фізичного виховання працюють: три заслужені тренери 

України, один Майстер спорту міжнародного класу, вісім Майстрів спорту 

України, три судді Національної категорії, які культивують сімнадцять видів 

спорту. Навчання ведеться в основних, підготовчих, спеціальних медичних 

групах. Таким чином, можна зробити висновок, що фізичне виховання в 

академії здійснюється під керівництвом висококваліфікованих фахівців на 

високому рівні.

Обов'язковим для всіх студентів академії є проходження щорічного 

медичного огляду, профілактичних щеплень, ФГОГК, тощо. Всі ці заходи 

відповідають вимогам Наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження заходів, спрямованих на реформування системи фізичного
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виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах України» 

(№1078 від 27.11.2008 р.).

Медичне обслуговування студентів проводиться у міській 

поліклініці №18 м. Дніпро за адресою вул. Гусенко, 14. В академії працюють

2 медичні пункти: у гуртожитку №9 (при санаторії-профілакторії ПДАБА) 

та у приміщенні плавального басейну (за адресою: вул. Чернишевського 24). 

Оздоровлення студенти проходять в санаторії-профілакторії академії.

Висновки. В цілому діяльність ДВНЗ «Придніпровська державна 

академія будівництва та архітектури» проводиться у відповідності до 

вимог чинних нормативних актів і забезпечує необхідний рівень 

підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»».

2.1. Дані про науково-педагогічний персонал випускової та інших кафедр 

Експертною комісією після перегляду первинних документів відділу 

кадрів ПДАБА перевірено достовірність наведеної в матеріалах самоаналізу 

інформації щодо якісного складу науково-педагогічного персоналу 

випускової та інших кафедр академії, який забезпечує навчальний процес за 

освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування».

За підсумками експертизи документів і матеріалів, поданих навчальним 

закладом, співбесіди з керівниками, спеціалістами і викладачами академії 

встановлено наступне.

Підбір та підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється на 

системній основі згідно із чинним законодавством України: Законом України 

«Про вищу освіту», нормативними та інструктивними документами 

Міністерства освіти і науки України, зокрема наказом Міністра освіти і науки 

України про застосування Закону України «Про вищу освіту» за №1556-УІІ 

від 01.07.2014 р., «Положення про порядок наймання та звільнення

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців
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педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній 

власності» (затверджене наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 

1993 р. №293 та інструктивного листа від 19.11.1993 р. №1/9-89 (про 

механізм виконання цього наказу) в тій частині, що не суперечить Закону 

України «Про вищу освіту»).

До підготовки фахівців освітнього рівня «магістр» за освітньо- 

професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» з дисциплін циклу загальної та професійної 

підготовки залучаються провідні фахівці ПДАБА таких кафедр: кафедра 

економічної теорії та права (підготовку магістрів здійснює 1 штатний 

викладач, кандидат наук, доцент); кафедра філософії і політології (підготовку 

магістрів здійснює 1 штатний викладач, кандидат наук, доцент); кафедра 

міжнародної економіки (підготовку магістрів здійснює 1 штатний викладач, 

доктор наук, професор); кафедра фінансів та маркетингу (підготовку 

магістрів здійснює 1 штатний викладач, доктор наук, професор); кафедра 

обліку, економіки та управління персоналом підприємства (підготовку 

магістрів здійснюють 8 штатних викладачів, з них: доктор наук, професор -

1, докторів наук, доцентів -  2, кандидатів наук, доцентів -  5); кафедра 

інтенсивного навчання іноземним мовам (підготовку магістрів здійснює 

1 штатний викладач, кандидат наук, доцент).

Частка науково-педагогічних працівників (НІ 111) з науковими 

ступенями та вченими званнями, які забезпечать викладання лекційних годин 

фахових дисциплін навчального плану за освітньо-професійною програмою 

«Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

(% від кількості годин), складає 100%; у тому числі на постійній основі -  

100%. Зі складу науково-педагогічних працівників частка докторів наук або 

професорів, які викладають дисципліни фахового спрямування навчального 

плану спеціальності складає 30,3%, що на 5,3% вище вимог.

Загальна чисельність НІШ, який забезпечує підготовку магістрів, 

складає 13 фізичних осіб, з яких:
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-  докторів наук, професорів -  3 (23,1%);

-  докторів наук, доцентів -  2 (15,4%);

-  кандидатів наук, доцентів -  8 (6,2%);

-  зайнятих на постійній основі та на засадах внутрішнього 

сумісництва -  13 (100,0%);

-  викладачів пенсійного віку -  1 (7,1%).

Усі викладачі мають науково-педагогічну кваліфікацію, яка відповідає 

дисциплінам, що вони викладають.

На випусковій кафедрі обліку, економіки і управління персоналом 

підприємства працюють 20 штатних викладачів, які і забезпечують 

підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Із загальної 

чисельності штатних викладачів: доктор наук і професор -  1; докторів наук і 

доцентів -  2; кандидатів наук, доцентів -  17. Частка викладачів пенсійного 

віку складає 5%.

За період з 2012-2017 рр. на посади було прийнято 9 осіб, з яких:

1 доктор економічних наук, професор; 5 -  кандидати наук, доценти; 3 -  

асистенти. Було звільнено з посад з різних причин 10 осіб: 1 -  доктор 

економічних наук, професор; 4 кандидати наук, доценти; 1 старший 

викладач; 3 асистенти.

З липня 2016 р. виконувачем обов’язків завідувача кафедри є доктор 

економічних наук, доцент Левчинський Дмитро Львович. В 2011 р. отримав 

наукове звання доцента кафедри обліку, економіки і управління персоналом 

підприємства. Загальний науково-педагогічний стаж складає понад 10 років.

Левчинський Д.Л. є членом спеціалізованої вченої ради К 08.085.04 у 

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

(м. Дніпро) з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук зі спеціальності 08.00.03 -  «Економіка та управління 

національним господарством».

З 2001 р. по теперішній час Левчинський Д.Л. призначений
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академічним радником Придніпровського центру МІА та обраний членом- 

кореспондентом Академії будівництва України. У 2012 р. призначений член- 

кореспондентом Міжнародної Інженерної Академії.

В 2017 р. Левчинський Д.Л. отримав сертифікат з англійської мови -  

Test of English (Upper Intermediate CEF B2).

З 2007 р. доц. Свічкар Н.М. є сертифікованим бухгалтером-практиком 

CAP (Certified Accounting Practitioner), з 2015 p. -  дипломований спеціаліст за 

міжнародною кваліфікацією СІМА «Управління ефективністю бізнесу» 

Інституту присяжних бухгалтерів з управлінського обліку (Великобританія) 

(СІМА diploma in performance management in Russian (UnitedKingdom)).

2.2. Підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу, який 

забезпечує навчальний процес за освітньо-професійною програмою «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітніми 

рівнями «бакалавр» та «магістр» здійснюється відповідно до планів з цього 

напрямку роботи.

Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється: у вищих навчальних 

закладах: ДВНЗ «Дніпропетровська державна фінансово-економічна академія» -  

доц. Бородін М.О.; Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна -  проф. Верхоглядова H. І., 

доц. Кононова О. C.; ДВНЗ «Національний гірничий університет» -  

доц. Кононова І. В.; ДВНЗ «Університет митної служби та фінансів» -  доц. 

Загорельська Т. Ю., доц. Свічкар H. М., доц. Судакова О. І.; ДВНЗ «Дніпро

петровський державний аграрно-економічний університет» -  

доц. Макарова Г. С., доц. Турко М. О.; Дніпропетровський університет ім. 

Альфреда Нобеля -  доц. Онищенко B.C.; ДВНЗ «Національна металургійна 

академія України» -  доц. Фісуненко П. А., доц. Герасимова О. Л.; 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» -  доц. 

Ступнікер Г. Л. (період стажування -  6 місяців), доц. Щеглова О. Ю.; в 

професійних організаціях -  ТОВ Аудиторська фірма «Каупервуд» -
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доц. Левчинський Д. Л.; в державних органах влади -  департаменті 

промисловості Дніпропетровської обласної державної адміністрації -  

проф. Каховська О. В.; шляхом захисту кандидатської дисертації -  

доц. Іваницька Т. Є., доц. Морозова Є. П., доц. Спірідонова К. О., 

доц. Примуш Ю. С.

В 2018 р. Левчинський Д.Л. планує отримати наукове звання 

професора.

За результатами стажування, перепідготовки викладачі отримують 

сертифікати або посвідчення.

Під час формування документів з акредитаційної справи в звіті 

кафедри економічної теорії та права була надана інформація, щодо доц. 

Лаухіна Л.М. проходила підвищення кваліфікації в 2012 р., але під час 

роботи експертної комісії з акредитації підготовки магістрів за освітньо- 

професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» була представлено доц. Лаухіной Л.М. звіт про 

підвищення кваліфікації в ДВНЗ «Національний гірничий університет» на 

кафедрі цивільного та господарського права з 20.02.2017 р. по 20.04.2017 р.

Протягом 5 років підвищення кваліфікації НПП кафедри складає 100%.

Експертами було перевірено наявність програм стажування викладачів 

за останні п’ять років, і було встановлено, що система підвищення 

кваліфікації науково-педагогічного персоналу кафедри обліку, економіки і 

управління персоналом підприємства налагоджена.

2.3. Робота аспірантури та докторантури.

За останні п’ять років на кафедрі обліку, економіки і управління 

персоналом підприємства захистилося 9 викладачів, що здобули науковий 

ступінь кандидата економічних наук.

Значйа увага в розвитку кафедри обліку, економіки і управління 

персоналом підприємства приділяється резерву науково-педагогічного 

персоналу, що формується з молодих викладачів та здобувачів кафедри. 

Планується підготовка докторів економічних наук: у 2019 р. -
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доц. Кононова І. В. за спеціальністю 051 «Економіка»; у 2020 р. -  

Фісуненко П. А. за спеціальністю 051 «Економіка»; у 2021 р. -  Свічкар Н. М. 

за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Наукова-дослідна робота 

викладачів кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства 

органічно інтегрується у навчальний процес, має прикладний характер у 

вигляді методичних розробок і рекомендацій.

Висновки. Підводячи підсумки, експертна комісія констатує, що 

якісний склад науково-педагогічних працівників забезпечує підготовку 

магістрів за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» 

зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та відповідає ліцензійним 

умовам.

3. Матеріально-технічна база

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна 

академія будівництва та архітектури» має необхідну матеріально-технічну 

базу для провадження освітньої діяльності й забезпечення підготовки 

фахівців освітнього ступеня магістра за освітньо-професійною програмою 

«Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Приміщення, що використовуються в освітньому процесі, відповідають 

санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони 

праці та нормативним документам, що регламентують організацію освітньої 

діяльності.

Академія розміщена у трьох корпусах загальною площею 95774,2 кв.м, 

має наукову бібліотеку загальною площею 1963 кв.м, навчально-науково- 

дослідний полігон загальною площею 9032 кв.м, вісім студентських 

гуртожитків на 2500 місць, спортивно-оздоровчий табір на 300 місць.

Навчальна площа у розрахунку на одного студента денної форми 

навчання становить близько 10,5 кв.м. Створено умови для безперешкодного 

доступу до навчальних приміщень осіб, які відносяться до маломобільних 

груп населення.
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Кафедра обліку, економіки і управління персоналом підприємства , яка 

є випусковою за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» 

зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», розташована в навчальному 

корпусі, санітарно-технічний стан й умови експлуатації якого у цілому 

відповідають встановленим вимогам.

Кафедра обліку, економіки і управління персоналом підприємства має 

достатню матеріально-технічну базу для підготовки магістрів за вказаною 

спеціальністю.

Забезпеченість власними навчальними площами кафедри обліку, 

економіки і управління персоналом підприємства складає 377,8 кв.м. 

Кафедрою постійно здійснюється робота щодо облаштування приміщень 

сучасним обладнанням та засобами навчання.

Робочі місця викладачів і навчально-допоміжного персоналу обладнані 

сучасними меблями, комп'ютерами і всім необхідним для праці. Щорічно 

кафедра отримує сучасні комп’ютери, які використовуються для здійснення 

науково-дослідницьких робіт викладачів та аспірантів кафедри.

НКМЦ Академії оснащено комп’ютерною технікою та відповідним 

спеціалізованим програмним забезпеченням. Станом на 01.09.2017 р. 

загальна кількість комп’ютерів складає 1140 одиниць, з яких сучасних -  748. 

В Академії обладнано та діє 26 комп’ютерних класів, в яких загальна 

кількість робочих місць складає 436. Всі комп’ютерні класи мають вихід до 

Інтернет, в Академії працює Wi-Fi. В управлінні Академією задіяні 

252 комп’ютери. В комп’ютерних класах здійснюється установка тільки 

ліцензійних продуктів.

Всі іногородні студенти, які навчаються за освітньо-професійною 

програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» забезпечені місцями проживання в гуртожитку №3. 

Гуртожиток має власну кімнату для самостійного навчання та виховної 

роботи, обладнаний сучасними системами опалення та водопостачання.

Отже, наявні лабораторії, обладнання та стан соціально-побутових
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умов відповідають меті й завданням підготовки фахівців сучасного рівня і 

проведення наукових досліджень. Приміщення навчальних лабораторій, 

навчальних аудиторій, їх оснащення навчальним обладнанням, приладами, 

обчислювальною технікою та іншими технічними засобами відповідають 

сучасним вимогам.

Висновки. Експертна комісія констатує, що у ДВНЗ 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

створена необхідна матеріально-технічна база та бібліотечний фонд для 

ефективного проведення навчально-виховного процесу за освітньо- 

професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування», які відповідають ліцензійним умовам та 

дозволять в необхідному обсязі та якісно забезпечити підготовку 

магістрів.

З метою забезпечення належного рівня вищої освіти випускників 

Академії та досягнення ними встановлених результатів навчання 

(компетентностей), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня 

вищої освіти, Академією розроблено та затверджено Вченою радою Стандарт 

вищого навчального закладу СВО-ПДАБА-07ІМ-2016.

На підставі Стандарту розроблено навчальний план підготовки 

фахівців за освітнім ступенем магістра за освітньо-професійною програмою 

«Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», що 

визначає перелік та обсяг нормативних та вибіркових навчальних дисциплін 

у кредитах ЄКТС, послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних 

занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми підсумкового 

контролю (копія додається).

Підготовка фахівців включає вивчення передбачених навчальним 

планом дисциплін циклу загальної та професійної підготовки, базові та 

вибіркові дисципліни, практики -  виробничу та переддипломну, підготовку 

та захист магістерської дипломної роботи.

4. Навчально-методичне забезпечення
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Зміст підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за освітньо- 

професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» відповідає державним вимогам, потребам ринку 

праці, спрямований на формування професійної й загальної культури 

випускників та всебічний розвиток особистості.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний 

навчальний рік складається робочий навчальний план, що визначає порядок 

їх викладання з урахуванням структурно-логічної схеми підготовки, форми 

та терміни поточного контролю.

4.1. Навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу 

підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Облік і 

оподаткування» зі спеиіальності 071 «Облік і оподаткування».

Експертна комісія проаналізувала навчально-методичні комплекси 

дисциплін (НМКД) спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Аналіз 

показав, що усі позиції цих комплексів методично забезпечені. Експертами 

встановлено, що вся робоча навчально-методична документація затверджена 

відповідно до встановлених вимог.

Експертна комісія констатує, що за період 2012-2017 рр. колективом 

кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства з метою 

навчально-методичного забезпечення навчання за освітньо-професійною 

програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» було видано 3 підручники з грифом МОНУ та 6 навчальних 

посібників, а також 8 монографій в т.ч. З в іноземних виданнях, більше 

150 статей.

За період 2012-2017 рр. викладачі кафедри обліку, економіки і 

управління "персоналом підприємства розробили та випустили понад 80 

методичних рекомендацій та вказівок для студентів економічних 

спеціальностей ПДАБА.

На кафедрі обліку, економіки і управління персоналом підприємства
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існує і постійно діють методичний і науковий семінари. На засіданнях 

семінарів обговорюються або корегуються всі види методичної роботи 

викладачів кафедри, розглядаються відкриті лекції та практичні заняття.

4.2. Методичне забезпечення підготовки курсових робіт.

Згідно з навчальним планом підготовки магістрів зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» заплановано виконання курсових робіт з 

дисциплін: «Податковий облік» (1 семестр); «Організація бухгалтерського 

обліку» (2 семестр), «Облік та звітність за міжнародними стандартами» 

(2 семестр). Методичні вказівки до виконання курсових робіт видано і 

знаходяться у достатній кількості та в електронному вигляді на кафедрі 

обліку, економіки і управління персоналом підприємства та у бібліотеці 

ПДАБА. Тематика курсових робіт відповідає вимогам сьогодення, 

затверджується на засіданні кафедри обліку, економіки і управління 

персоналом підприємства. Експерти відзначають, що методичне 

забезпечення виконання курсових робіт зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» відповідає вимогам акредитації.

4.3. Методичне забезпечення підготовки дипломних робіт.

Магістерська дипломна робота завершує процес підготовки магістра за

освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування». Для виконання студентами магістерських 

дипломних робіт викладачами випускової кафедри обліку, економіки і 

управління персоналом підприємства розроблено та видано методичні 

рекомендації.

Експерти відзначають, що методичне забезпечення виконання 

магістерських дипломних робіт за освітньо-професійною програмою «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» відповідає 

вимогам акредитації. Усі студенти забезпечені методичними рекомендаціями

4.4. Відомості про програми практичної підготовки.

Практична підготовка студентів проводиться відповідно до

на 100%.
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навчального плану та графіку навчального процесу згідно з наскрізної 

програмою практичної підготовки студентів за освітньо-професійною 

програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування». Базами практики є сучасні підприємства міста та області, 

компанії будівельної галузі, аудиторські та консалтингові компанії, які 

відповідають нормативним вимогам практики. Практична підготовка 

здійснюється на основі укладених договорів на проходження виробничої та 

переддипломної практики та передбачає подальше працевлаштування 

випускників. Експертна комісія констатує, що методичне забезпечення 

практичної підготовки магістрів зі спеціальності за освітньо-професійною 

програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» відповідає ліцензійним умовам.

4.5. Відомості про державну атестацію.

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється на підставі Стандарту 

ПДАБА МР-01-15 «Положення про державну атестацію студентів».

Згідно з навчальним планом формою атестації випускників освітнього 

ступеня магістра за освітньо-професійною програмою «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» є захист 

магістерської дипломної роботи. Керівництво магістерськими дипломними 

роботами та методичний супровід щодо їх підготовки забезпечується 

викладачами випускової кафедри обліку, економіки і управління персоналом 

підприємства .

Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо- 

професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» викладачами кафедри розроблено та видано 

методичні рекомендації щодо написання, оформлення та захисту 

магістерської дипломної роботи.

Експертна комісія відзначає, що методичне забезпечення щодо 

написання та захисту магістерської дипломної роботи за освітньо- 

професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071
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«Облік і оподаткування» відповідає ліцензійним умовам. Методичні 

рекомендації знаходяться у достатній кількості на кафедрі обліку, економіки

і управління персоналом підприємства та у бібліотеці ПДАБА і 100% 

забезпечують студентів.

Висновки. Наведені дані свідчать, що навчально-методичне 

забезпечення організації навчального процесу магістрів за освітньо- 

професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування відповідає державним вимогам з освітньої 

діяльності.

Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» базується на 

концепції безперервної комп’ютерної підготовки протягом усього періоду 

навчання. Викладачами кафедри обліку, економіки і управління персоналом 

підприємства сумісно з фахівцями щодо нових інформаційних технологій 

постійно проводиться моніторинг ринку програмного забезпечення. Серед 

програмних засобів, які застосовуються у навчальному процесі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування», є пакети ліцензованих прикладних програм 

(111ill) Microsoft© Office, Парус-Підприємство; 1C: Бухгалтерія; Project 

Expert.

На економічному факультеті створено локальні комп'ютерні мережі, які 

об'єднані в корпоративну мережу академії з виходом в Internet. Впроваджені 

у навчальний процес заходи поліпшують якість навчання, підвищують 

ефективність використання робочого часу аудиторних занять.

Висновки. Експертна комісія констатує, що інформаційне 

забезпечення організації навчального процесу магістрів за освітньо- 

професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування відповідає ліцензійним умовам.

5. Інформаційне забезпечення
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6. Якісні характеристики підготовки фахівців

У ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури» діє ефективна система контролю за рівнем підготовки 

студентів, яка складається з вхідного, поточного, підсумкового семестрового 

контролю, перевірки залишкових знань та атестації.

Успішність студентів на кожному етапі контролю оцінюється за 

100-бальною системою з обов’язковим переведенням оцінок до національної 

шкали та шкали ЕСТБ.

1. Вхідний контроль знань проводиться для студентів першого курсу в 

вигляді контрольних робіт з фундаментальних дисциплін.

2. Поточний контроль знань студентів здійснюється з метою перевірки 

рівня підготовки студента до виконання конкретної роботи протягом 

навчального семестру шляхом:

-  оцінювання знань студентів протягом навчального семестру з 

фіксацією результатів поточного контролю в кафедральних відомостях та 

загальноакадемічній системі «СИГМА»;

-  вибіркового проведення контролю з дисциплін у вигляді виконання 

ректорських контрольних робіт (РКР) на 11 тижні кожного навчального 

семестру.

Дисципліни, які підлягають поточному контролю, та строки 

проведення РКР визначаються заздалегідь і вносяться в робочі навчальні 

плани кожного семестру теоретичного навчання.

3. Підсумковий семестровий контроль проводиться з метою оцінки 

результатів навчання на окремих його завершених етапах (семестрах 

теоретичної підготовки).

4. Перевірка залишкових знань студентів проводиться на підставі 

Положення ПДАБА про комплексні контрольні роботи. Згідно з цим 

Положенням з усіх базових навчальних дисциплін розроблені пакети 

комплексних контрольних робіт (ККР) та з вибіркових навчальних дисциплін 

завдання для післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь, які
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постійно вдосконалюються. Контроль здійснюється з дисциплін, вивчення 

яких було закінчено в попередньому семестрі та формою підсумкового 

контролю був екзамен, або диференційований залік.

Нижче наведені результати останнього (2016-2017 н. р.) планового 

проведення ККР для студентів, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування».

Показники успішності за результатами виконання студентами 

комплексних контрольних робіт (ККР) відповідають ліцензійним умовам:

-  з дисциплін циклу загальної підготовки абсолютна успішність 

становить 100,0%, якісний показник успішності дорівнює 88,9%, середній 

бал -  4,33;

-  з дисциплін циклу професійної підготовки абсолютна успішність 

становить 100,0%, якісний показник -  100,0%), середній бал -  4,78.

Результати останньої екзаменаційної сесії при цьому складали:

-  з дисциплін циклу загальної підготовки абсолютна успішність 

становить 100,0%), якісний показник успішності дорівнює 100,0%, середній 

бал -  4,67;

-  з дисциплін циклу професійної підготовки абсолютна успішність 

становить 100,00%, якісний показник -  100,0%, середній бал -  5,00.

5. Атестація рівня підготовки фахівців проводиться після закінчення 

теоретичного та практичного курсу навчання і передбачає виконання та 

публічний захист дипломної роботи на отримання другого (магістерського) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо- 

професійною програмою «Облік і оподаткування».

Перед початком виконання магістерської дипломної роботи випускова 

кафедра обліку, економіки і управління персоналом підприємства формує 

тематику дипломних робіт з урахуванням замовлень підприємств, тематики 

науково-дослідницької роботи кафедри. Видається наказ про затвердження 

тем магістерських дипломних робіт. Випускова кафедра має достатнє 

організаційно-методичне забезпечення для проведення дипломування.
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Керівниками дипломних робіт призначаються висококваліфіковані 

фахівці кафедри -  доктори економічних наук, професори.

Для оцінювання знань студентів створюється екзаменаційна комісія, 

склад якої затверджується наказом ректора. Організація і робота 

екзаменаційної комісії здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Висновки. Наведені дані свідчать, що якісні характеристики 

підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

відповідають державним вимогам з освітньої діяльності. Аналіз 

результатів заліково-екзаменаційної сесій, виконання студентами 

комплексних контрольних робіт, захисту курсових робіт, підсумків 

проходження практик, засвідчив, що студенти мають достатньо високий 

рівень знань, сформовані уміння і навички, а якість підготовки 

магістрів за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» 

зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в ДВНЗ «Придніпровська 

державна академія будівництва та архітектури» відповідає ліцензійним 

умовам.

7. Наукова діяльність і міжнародні зв’язки випускової кафедри

Наукову діяльність ПДАБА координує науково-дослідна частина під 

керівництвом проректора з наукової роботи проф., д.т.н. Савицького М.В.

Тематика наукових досліджень визначається бюджетними програмами 

фундаментальних та прикладних розробок, а також кафедральними 

тематичними планами. Науковці ПДАБА є співвиконавцями цілої низки 

науково-технічних програм, затверджених урядовими постановами та 

рішеннями місцевих органів влади.

Наукові дослідження кафедри пов’язані з проблемами удосконалення 

обліково-аналітичного забезпечення управління розвитком соціально- 

економічної системи.

Завідувач кафедри доктор економічних наук, доцент Левчинський 

Дмитро Львович захистив у 2012 році дисертацію на здобуття наукового
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ступеня доктора економічних наук за темою: «Державне регулювання 

інвестиційного процесу відтворення житлового фонду». Результати його 

роботи отримали розвиток в діяльності підприємств будівельної галузі 

Дніпропетровського регіону.

Левчинським Д.Л. опубліковано за останні п’ять років 20 наукових 

робіт, 2 навчальних посібники з грифом МОНУ, 3 монографії (в т.ч. в

2 іноземних виданнях), всі публікації за профілем кафедри. 5 наукових робіт 

опубліковано за тематикою обліку, аудиту та оподаткування у фахових 

періодичних виданнях Він бере участь у виконанні держбюджетної тематики.

До наукової роботи кафедри обліку, економіки і управління 

персоналом підприємства ПДАБА залучено 100% професорсько- 

викладацького складу, а також аспірантів.

За останні 5 років викладачі кафедри захистили наступні дисертації:

1) Кононова О.Є. (Россіхіна О.Є.) у 2012 р. захистила кандидатську 

дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі 

спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)» та отримала вчене звання доцента. Тема роботи: 

«Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю 

будівельних підприємств»;

2) Кононова І.В. у 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)» та отримала вчене звання доцента. Тема роботи: «Управління 

стійкістю функціонування будівельних підприємств»;

3) Макарова Г.С. у 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)» та отримала вчене звання доцента. Тема роботи: «Оцінка 

економічного потенціалу будівельного підприємства»;

4) Турко М.О. у 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на
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здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)» та отримала вчене звання доцента. Тема роботи: «Оцінка ризику 

діяльності будівельного підприємства»;

5) Загорельска Т.Ю. у 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» та отримала вчене звання доцента. Тема 

роботи: «Механізм управління фінансовою безпекою підприємства»;

6) Спірідонова К.О. у 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)» та отримала вчене звання доцента. Тема роботи: «Оцінка 

ефективності використання аутсорсингу на будівельних підприємствах»;

7) Примут Ю.С. у 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)» за темою: «Оцінка стадій життєвого циклу будівельного 

підприємства»;

8) Іваницька Т.Є. у 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)» за темою: «Забезпечення ефективності управління ресурсами 

будівельних підприємств з використанням логістичних критеріїв»;

9) Морозова Є.П. у 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)» за темою: «Аутсорсинг в інноваційній діяльності підприємств 

будівельної галузі».

Результати наукових досліджень регулярно доповідаються на 

Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях та
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публікуються в фахових виданнях з економіки.

За 2012-2017 рр. викладачі кафедри обліку, економіки і управління 

персоналом підприємства опублікували 3 підручники з грифом МОНУ та

6 навчальних посібників, 8 монографій в т.ч. З в іноземних виданнях, а також 

більше 150 статей у фахових періодичних виданнях в т.ч. 66 статей за 

тематикою обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.

До наукової роботи кафедри залучено 100% студентів спеціальності 

071 «Облік і оподаткування».

Відповідальною за наукову роботу кафедри та наукову роботу зі 

студентами є доц. Кононова О.Є., під її керівництвом студенти беруть участь у 

конкурсах наукових робіт та конференціях. Також активно керують науковою 

роботою студентів проф. Верхоглядова Н.І., проф. Каховська О.В., доц. 

Левчинський Д.Л., доц. Кононова І. В., доц. Загорельська Т. Ю., 

доц. Свічкар Н. М., доц. Кононова О. Є., доц. Макарова Г. С.

За останні 5 років студентами виконано 8 дипломних робіт за 

тематикою наукової роботи кафедри, 17 подяк та грамот за участь у 

конференціях та олімпіадах. За цей період зі студентами було опубліковано 

38 наукових робіт у фахових наукових виданнях.

В 2016 р. студентка групи ОАз-15 Зоц Ю. В. отримала диплом III ступеня 

на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів навчальних закладів 

освіти зі спеціальності «Облік і аудит» (науковий керівник -  

доц. Загорельська Т. Ю.).

У січні 2011 р. було обрано тему наукової роботи кафедри 

«Використання обліково-аналітичної інформації в управлінні економічними 

процесами» та складено план на наступні 5 років. Науковий керівник -  

проф. Верхоглядова H. І.

Науково-дослідна робота здійснювалась у напрямках рішення проблем 

використання обліково-аналітичної інформації в управлінні економічними 

процесами, що вимагало розгляду таких питань: управлінська звітність як 

інформаційний базис оцінки ефективності процесу злиття та поглинання
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корпорацій; особливості обліку засобів інформаційних технологій; еколого- 

економічна безпека будівельного підприємства; функції обліку та аналізу в 

інформаційному забезпеченні діяльності підприємства; удосконалення 

процесів формування та використання обліково-аналітичної інформації; 

методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств; система 

управління ризиками будівельного підприємства; механізм оцінки 

економічного потенціалу будівельного підприємства; забезпечення 

ефективності управління будівельними підприємствами з використанням 

логістичних критеріїв; удосконалення системи управління стійкістю 

функціонування підприємства; система управління життєвим циклом 

будівельного підприємства як фактор підвищення його капіталізації; 

ефективність управління трудовим потенціалом будівельного підприємства в 

умовах кризи; механізм удосконалення інвестиційної діяльності 

підприємства, орієнтований на результат і ліквідність; встановлення цінової 

асиметрії об’єктів на регіональних ринках житлової нерухомості; управління 

витратами підприємства при реконструкції житлової забудови; діагностика 

економічної безпеки підприємства в сучасних умовах; вдосконалення 

системи прийняття рішень в управлінні; вдосконалення системи 

ціноутворення в будівництві; вдосконалення інформаційно-аналітичного 

забезпечення системи управління економічною безпекою підприємства; 

оцінка державного регулювання інвестиційних процесів відтворення житла в 

Україні та їх ефективність; ефективність розвитку торгівельних мереж в 

системі національного господарства; управління інноваційним потенціалом 

будівельного підприємства.

У січні 2016 р. було обрано чергову тему наукової роботи кафедри 

«Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком соціально- 

економічної Системи» та затверджено план наукової роботи на 2016-2020 рр. 

Науковий керівник -  проф. Левчинський Д.Л.

В науково-дослідній роботі пропонується ефективне управління 

підприємством та економікою в цілому вирішувати за допомогою володіння
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інформаційним полем, що намагається відтворити реальну картину стану 

речей. Світова економічна криза змусила власників шукати шляхи 

вдосконалення роботи в усіх напрямках своєї діяльності.

В науково-дослідній роботі ця проблема розглянута ширше також з 

погляду на аспекти підвищення економічної безпеки сучасного підприємства 

і особливості будівельної індустрії України.

За останні 5 років на кафедрі були виконанні такі госпдоговірні роботи: 

у 2012 році «Розробка проектно-кошторисної документації з улаштування 

привантаження будівлі РВ-3. Узгодження документації з проектною або 

спеціалізованою організацією»; у 2013-2014 роках «Діагностика виробничого 

потенціалу підприємства».

Частка штатних викладачів, які займаються вдосконаленням 

навчально-методичного забезпечення, науковими дослідженнями, 

підготовкою підручників та навчальних посібників складає 100%.

На кафедрі обліку, економіки і управління персоналом підприємства 

кожного семестру проводяться наукові семінари викладачів за матеріалами 

дисертацій, держбюджетної тематики.

В науково-дослідній роботі кафедри обліку, економіки і управління 

персоналом підприємства беруть активну участь студенти спеціальності 

071 «Облік і оподаткування». Вони взяли участь і виступили з 11 доповідями 

на міжнародних та всеукраїнських конференціях у містах: Дніпро, Харків, 

Одеса. Серед цих конференцій були такі: Міжнародна науково-практична 

конференція «Національні особливості та світові тенденції управління та 

адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки», VI студентська 

науково-практична конференція іноземними мовам «Будівництво, 

архітектура та економіка», II Міжнародна конференція «Сучасні тенденції 

економічного" розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти: 

матеріали», Всеукраїнська науково-практичної конференція студентів, 

аспірантів та молодих учених «Сучасні напрямки розвитку економіки і 

менеджменту на підприємствах України».
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Так, загалом за останні 5 років викладачами кафедри обліку, економіки

і управління персоналом підприємства спільно зі студентами було 

опубліковано понад 38 статей та тез доповідей.

Кафедра обліку, економіки і управління персоналом підприємства веде 

активну роботу щодо здійснення міжнародних зв'язків з фахівцями у галузі 

обліку, оподаткування, аудиту та економіки. Налагоджені наукові зв’язки з 

вченими Франції (м. Jle-Ман), Польщі (м. Новий Сонч), Сполучених Штатів 

Америки (м. Мірамар), Німеччини (м. Фрайберг), Швеції (м. Трольхаттен), 

Болгарії (м. Варна) щодо дослідження проблем розвитку системи 

оподаткування, управлінського обліку, глобальних та регіональних ринків та 

підприємництва, а також удосконалення якості освітнього процесу.

Студенти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», викладачі 

кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства активно 

беруть участь у міжнародних конференціях та публікують статті англійською 

та французькими мовами.

Для подальшого розвитку міжнародних зв’язків доц. Свічкар (Пирець)

Н.М., доц. Кононова І.В., доц. Макарова Г.С., доц. Турко М.О., 

доц. Бородін М.О., доц. Фісуненко П. А., доц. Спірідонова К.О. відвідують 

заняття з французької мови для викладачів ПДАБА.

У 2013 році економічний факультет ПДАБА також розпочав підготовку 

фахівців за програмою співпраці з університетом м. Ле-Ман (Франція). 

Навчання студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» здійснюється 

французькою мовою із залученням найкращих викладачів. Метою проекту є 

підготовка сучасних фахівців міжнародного рівня, які володіють міцними 

професійними знаннями з престижної спеціальності ПДАБА, двома 

іноземними ~ мовами, комп'ютерною технікою, і здатні добре 

працевлаштуватися в умовах мінливого попиту на ринку праці. Так завдяки 

цій європейській програмі підготовки економістів студенти мають 

можливість отримати 2 диплома в Україні (бакалавра та магістра) та

Голова експертної комісії
26

С. В. Гушко



2 диплома Франції (бакалавра та магістра).

Суть проекту полягає в поглибленому вивченні французької мови, 

починаючи з першого курсу, а також в проведенні занять з носіями 

французької мови.

В 2017 р. завдяки французькому проекту студентка Каракаш К. 

отримала диплом бакалавра «Le diplôme de Licence de DROIT, ECONOMIE, 

GESTION, mention ECONOMIE ET GESTION» в університеті Франції (м. Jle- 

Ман).

З вересня 2017 р. студентка Смирнова М. навчається в університеті 

м. Ле-Ман для отримання диплому бакалавра «Le diplôme de Licence de 

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION, mention ECONOMIE ET GESTION».

На цей час в Академії існують ще два аналогічних проекти з інших 

спеціальностей (1 франкомовний і 1 англомовний). Для здійснення 

викладання дисциплін іноземними мовами створено кафедру інтенсивного 

навчання іноземним мовам, яка здійснює мовну підготовку студентів 

проектних груп і викладачів Академії. Зокрема у січні 2017 року доценти 

кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства успішно 

пройшли стажування в Університеті в м. Анже, Франція (Université 

catholique de l'Ouest).

Також налагоджено співпрацю з Опольським Державним 

Університетом (м. Ополе, Польща). Результатом співпраці з Опольським 

Державним Університетом є розробка програми для здобуття диплому 

магістра у Польщі для студентів спеціальності «Облік і оподаткування», з 

можливістю навчання англійською або польською мовами.

Викладачі кафедри постійно проводять роботу щодо пошуку 

інформації та участі у міжнародних програмах, проектах, конференціях та 

семінарах для молодих вчених, аспірантів, студентів.

Висновки: Науково-дослідна і міжнародна діяльність випускової 

кафедри сприяє якісній підготовці фахівців, які здобувають освіту за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною
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програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування». Наявний науковий потенціал, науково-педагогічний 

рівень колективу випускової кафедри, значний накопичений досвід 

дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців за освітнім ступенем 

магістра за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

8. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів та 

заходи щодо їх усунення

Під час попередньої акредитації спеціальності 8.03050901 «Облік і 

аудит» експертною комісією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України (наказ №1834л від 16.05.2012 р.) були надані наступні рекомендації:

1. Активізувати формування україномовного бібліотечного фонду 

ПДАБА з підручників, навчальних посібників, іншої додаткової літератури 

зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит».

2. Підвищити якість професійно-орієнтаційної роботи щодо 

збільшення залучення вступників до магістратури зі спеціальності 

8.03050901 «Облік і аудит».

3. Рекомендувати випусковій кафедрі активізувати роботу з видання 

підручників і навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України.

4. Підвищити вимоги щодо кількості публікацій в збірниках наукових 

праць для магістрів та їх участі в наукових конференціях та семінарах 

молодих вчених.

5. Сформувати договірні відносини з Українською асоціацією 

сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА) для здійснення 

інформаційної взаємодії щодо обміну інформацією, знаннями, практичним 

досвідом, а також надання даних щодо вакансій бухгалтерів, аудиторів та 

спеціалістів фінансово-економічного напряму на ринку праці.

6. Продовжувати роботу щодо постійного удосконалення кадрової
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складової та подальшого підвищення п якості через навчання викладачів в 

аспірантурі, участь в наукових семінарах, стажування, тощо.

Експертна комісія встановила, що з метою підвищення якості 

підготовки фахівців з напряму підготовки за освітнім ступенем магістра за 

освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» та усунення недоліків в освітній діяльності 

здійснені наступні заходи:

1. Відповідно до зауваження експертної комісії щодо формування 

україномовного бібліотечного фонду ПДАБА з підручників, навчальних 

посібників, іншої додаткової літератури зі спеціальності «Облік і 

оподаткування» керівництвом ПДАБА були закуплені україномовні 

підручники та навчальні посібники з дисциплін: «Організація обліку», 

«Стратегічний аналіз», «Звітність підприємств», «Організація і методика 

аудиту» в достатній кількості для забезпечення студентів.

2. Для підвищення якості професійно-орієнтаційної роботи щодо 

збільшення залучення вступників до магістратури були здійснені такі заходи:

-  проводяться щорічно зустрічі студентів з бухгалтерами, аудиторами, 

працівниками фіскальної служби та іншими представниками даної 

спеціальності у форматі «круглого столу»;

-  відбуваються щорічні зустрічі з успішними випускниками даної 

спеціальності, які працюють за фахом;

-  починаючи з 1 курсу, на кураторських годинах проводились бесіди 

на теми: «Перспективи та можливості, конкурентні переваги спеціальності 

«Облік і оподаткування»»; «Бухгалтер -  яке майбутнє цієї професії?» та ін., 

зміст яких через студентів доводився до учнів старших класів тих шкіл, в 

яких навчались студенти;

-  організовано гурток бухгалтера «791», до якого залучаються учні 

10-11 класів для участі в семінарах з основ економіки та податків, проведені 

виїзні лекції та практичні заняття в школах викладачами кафедри;
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-  розроблено веб-сайт кафедри, на якому висвітлено наукове, творче 

та соціальне життя кафедри; проводиться активна робота в соціальних 

мережах;

-  між ПДАБА та середніми загальноосвітніми школами №88, 72, 139 

укладено договори щодо створення економічних класів. Згідно з цим 

договором керівництво школи зобов’язується збільшити кількість 

навчальних годин з економічних дисциплін. Викладачі економічного 

факультету зобов’язуються проводити заняття з основ економіки та податків.

-  завдяки укладеним договорам між кафедрою та Українською 

асоціацією сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА) та освітнім 

центром «Елькон» була проведена рекламна кампанія щодо залучення 

магістрів серед бухгалтерів-практиків та інших працівників фінансово- 

економічного напрямку, які не мають диплома другого (магістерського) рівня 

вищої освіти.

Як результат проведених заходів в 2017 р. в магістратуру за освітньо- 

професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» було прийнято 40 студентів.

3 .3а 2012-2017 рр. на кафедрі було видано 3 підручники з грифом 

МОНУ та 6 навчальних посібників, а також 8 монографій в т.ч. З в іноземних 

виданнях.

4 .3а  2012-2017 рр. студентами освітнього ступеня «Магістр» зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» було опубліковано 38 наукових 

робіт у фахових наукових виданнях, прийнято участь у 7 міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях та отримано 17 подяк та 

грамот за участь у конференціях та олімпіадах.

Щорічно студенти беруть участь у Всеукраїнській студентській 

олімпіаді з фахових дисциплін, Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» та 

«Облік і оподаткування».

В 2016 р. студентка групи ОАз-15 Зоц Ю. В. отримала диплом III ступеня
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на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів навчальних закладів 

освіти зі спеціальності «Облік і аудит» (науковий керівник -  

доц. Загорельська Т. Ю.).

5. В 2017 р. між кафедрою обліку, економіки і управління персоналом 

підприємства ПДАБА та Українською асоціацією сертифікованих 

бухгалтерів і аудиторів (УАСБА) було укладено договір про співпрацю.

Так доц. Свічкар H. М. в рамках підвищення кваліфікації спільно з 

експертами УАСБА розробила та провела бізнес-тренінг «Бюджетування 

діяльності підприємства: практичний аспект».

Студенти після закінчення магістратури для успішного 

працевлаштування проходять незалежне тестування за фахом бухгалтера та, 

у випадку успішного його складання, отримають сертифікат від УАСБА. Це 

збільшує шанси студентів отримати престижне місце роботи.

Також УАСБА регулярно надає інформацію щодо вакансій бухгалтерів, 

аудиторів та спеціалістів фінансово-економічного напряму на ринку праці. 

Завдяки цієї співпраці були працевлаштовані 5 випускників.

6. За останні 5 років 9 викладачів кафедри захистили кандидатські 

дисертації з економічних спеціальностей, 6 з них отримали вчене звання 

доцента кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства. 

Доцент Кононова І. В. є докторантом зі спеціальності 051 «Економіка» та в 

2019 р. планує захист дисертації для отримання наукового ступеня доктора 

економічних наук.

У січні 2017 року доценти кафедри обліку, економіки і управління 

персоналом підприємства успішно пройшли стажування в Університеті 

в м. Анже, Франція (Université catholique de l'Ouest).

9. Загальні висновки і пропозиції

На підставі поданих на акредитацію матеріалів ДВНЗ «Придніпровська 

державна академія будівництва та архітектури» та перевірки результатів 

діяльності на місці щодо підготовки магістрів за освітньо-професійною
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програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» експертна комісія дійшла висновків:

-  освітньо-професійна програма, навчальний план підготовки 

фахівців та показники, що характеризують забезпечення їх виконання, в 

цілому відповідають ліцензійним умовам і гарантують якість вищої 

освіти;

-  кадрове забезпечення навчально-виховного процесу відповідає 

ліцензійним умовам і забезпечує державну гарантію якості вищої освіти;

-  навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне 

забезпечення навчально-виховного процесу в цілому відповідають 

встановленим вимогам до названого рівня підготовки і можуть 

забезпечити державну гарантію якості вищої освіти;

-  освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та умови її здійснення в 

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 

в цілому відповідають встановленим вимогам до рівня підготовки і 

можуть забезпечити державну гарантію якості вищої освіти.

В той же час комісія вважає зробити такі пропозиції, які не 

впливають на вищенаведені висновки:

-  збільшити обсяг публікацій наукових праць з обліку, аналізу, 

контролю та оподаткування в міжнародних наукометричних базах наукових 

видань, зокрема Scopus та Web of Science в т.ч. на іноземних мовах у 

співавторстві з іноземними колегами;

-  рекомендовано внести зміни щодо навчального плану за освітньо- 

професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування», а саме замінити навчальну дисципліну 

«Автоматизація обліку» на «Управлінські інформаційні системи» та 

відповідно розробити навчально-методичний комплекс;

-  в магістерській програмі зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» рекомендовано реалізувати сертифікаційні програми з
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обліку, аудиту, управління бізнесом;

-  розгорнути електронний репозитарій в ДВНЗ «Придніпровська 

державна академія будівництва та архітектури»;

-  поліпшити якісний склад кафедри в частині наукових ступенів та 

вчених звань зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та участі в 

міжнародних наукових семінарах, стажуваннях, грантах зокрема за 

програмами Європейського Союзу «Горизонт 2020», ERASMUS тощо.

На підставі вказаного вище експертна комісія Міністерства освіти і 

науки України зробила висновок про можливість акредитації освітньо- 

професійної програми зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Висновки містять 5 додатків.

Голова комісії:
Перший заступник директора з науково- 
педагогічної і навчальної роботи, професор 
кафедри обліку і оподаткування 
Криворізького економічного інституту 
Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

університет імені Вадима Гетьмана», доктор 
економічних наук, професор, голова комісії С. В. Гушко

Член комісії:
Завідувач кафедри бухгалтерського обліку 
Львівського торговельно-економічного 
університету, кандидат економічних наук, 
професор

17 січня 2018 р.

З висновками ознайомлен
Ректор ДВНЗ «Придніпров(Ш 
державна академія будівниад 
та архітектури», \
доктор технічних наук, професо^^ іи ^ . В\ І. Большаков
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Додаток 1

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДОТРИМАННЯ КАДРОВИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ВИМОГ ЩОДО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО 
ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ОБЛІК І 
ОПОДАТКУВАННЯ» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності

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

+ +

2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів вищої 
освіти, тимчасової робочої групи (проектної групи) 
з науково-педагогічних працівників, на яку 
покладено відповідальність за підготовку 
здобувачів вищої освіти за певною спеціальністю

три особи, 
що мають 
науковий 
ступінь та 

вчене 
звання, з них 
один доктор 

наук або 
професор

чотири 
особи, що 

мають 
науковий 
ступінь та 

вчене 
звання, з 
них один 
доктор 
наук, 

професор

+1/-

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

+ + -

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

- - -

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

+ +

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

50 100 +50
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Продовження додатку 1

1 2 3 4
2) які мають науковий ступінь доктора наук або 
вчене звання професора

25 30,3 +5,3

3) які мають науковий ступінь доктора наук та 
вчене звання

- - -

5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що 
забезпечують формування професійних 
компетентностей, науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, які є визнаними 
професіоналами з досвідом роботи за фахом 
(мінімальний відсоток визначеної навчальним 
планом кількості годин):
1) дослідницької, управлінської, інноваційної або 
творчої роботи за фахом

15 78,8 +63,8

2) практичної роботи за фахом - - -

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

підпункти 
1-16 пункту 
5 приміток

+

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

- + -

2) з науковим ступенем та вченим званням + - -

3) з науковим ступенем або вченим званням - - -

8. Наявність трудових договорів (контрактів) з 
усіма науково-педагогічними працівниками та/або 
наказів про прийняття їх на роботу

+ +

2. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
Започаткування провадження освітньої діяльності
2.1. Забезпеченість приміщеннями для проведення 
навчальних занять та контрольних заходів (кв. 
метрів на одну особу для фактичного контингенту 
студентів та заявленого обсягу з урахуванням 
навчання за змінами)

2,4 2,7 +0,3

2.2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням 
для одночасного використання в навчальних 
аудиторіях (мінімальний відсоток кількості 
аудиторій)

ЗО 30

2.3. Наявність соціально-побутової інфраструктури
1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + -

2) пунктів харчування + + -

3) актового чи концертного залу + + -
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Продовження додатку 1

1 2 3 4
4 ) спортивного залу + + -

5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + -

6) медичного пункту + + -

2.4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)

70 100 +30

Провадження освітньої діяльності
2.5. Забезпеченість комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідними для виконання 
навчальних планів

+ +

3. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності
Започаткування провадження освітньої діяльності
3.1. Наявність опису освітньої програми + + -

3.2. Наявність навчального плану та пояснювальної 
записки до нього

+ +

Провадження освітньої діяльності
3.3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ + “

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

+ +

3.5. Наявність програми практичної підготовки, 
робочих програм практик

+ + -

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

+ +

3.7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів

+ + -

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

не менш як 
п ’ять 

наймену- 
ваннь

14
наймену

вань

+9

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

+ +

Провадження освітньої діяльності
3.3. 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)

+ +
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Продовження додатку 1

1 2 3 4
3.4. 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 70 + 10

* Примітка:
1. Із загальної кількості 358 лекційних годин з навчальних дисциплін навчального плану 

спеціальності, що забезпечують формування професійних компетентностей, визнаними 
професіоналами з досвідом дослідницької роботи за фахом враховані д.е.н., проф. 
Верхоглядова Н. І. (ЗО години), д.е.н., проф. Іванов С. В. (26 годин), д.е.н., доцент 
Левчинський Д. Л. (44 годин), к.е.н., доцент Свічкар (Пирець) Н. М. (44 години), 
к.е.н., доцент Кононова І. В. (84 годин), к.е.н., доцент Загорельська Т. Ю. (54 годин). 
Всього 282 годин (78,8 %).

2. Розрахунок здійснено на наявний та заявлений ліцензований обсяг за спеціальностями 
освітніх ступенів бакалавра та магістра ((2235 бак.) х 4 + (1455 маг.) х 2 + (105 асп. д.ф.н.) 
х 4) = 12270 особи. 33517,9 м2 / 12270 = 2,7 м2.

Голова комісії:
Перший заступник директора з науково- 
педагогічної і навчальної роботи, професор 
кафедри обліку і оподаткування 
Криворізького економічного інституту 
Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана», доктор 
економічних наук, професор, голова комісії

Член комісії:
Завідувач кафедри бухгалтерського обліку 

Львівського торговельно-економічного 
університету, кандидат економічних наук, 
професор

17 січня 2018 р.

С. В. Гушко

В. І. Бачинський

Голова експертної комісії С. В. Гушко

З висновками ознайомлений:

Ректор ДВНЗ «П 
державна академія 
та архітектури», 
доктор технічних наук,



Додаток 2

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
відповідності стану забезпечення навчального закладу 

акредитаційним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 
Державний вищий навчальний заклад 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
(назва вищого закладу освіти)

МАГІСТР
(освітній ступінь)

071 «Облік і оподаткування»
(спеціальність)

07 «Управління та адміністрування»
(галузь знань)

Назва показника (нормативу)

Значення показника 
(нормативу) за освітнім 

ступенем
МАГІСТР

Н
ор

м
ат

ив
не

зн
ач

ен
ня

Ф
ак

ти
чн

о

В
ід

хи
ле

нн
я

1 2 3 4
6. Якісні характеристики підготовки фахівців

Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти
1. Виконання навчального плану за показниками: перелік 
навчальних дисциплін, години, форми контролю, % 100 100 -

2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу за 
останні 5 років, % 100 100 -

3. Чисельність науково-педагогічних (педагогічних) 
працівників, що обслуговують спеціальність і працюють у 
навчальному закладі за основним місцем роботи, які 
займаються вдосконаленням навчально-методичного 
забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою 
підручників та навчальних посібників, %

100 100 -

Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менше,%
4. Рівень знань студентів з дисциплін загальної підготовки:

• успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10
• якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і

«4»),%  “ 50 66,7 +16,7

5. Рівень знань студентів з природничо-наукової та 
загальноекономічної підготовки:

Цикл дисциплін 
відсутній в 

навчальному 
плані 

спеціальності

• успішно виконані контрольні завдання, % 90
• якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і

«4»), % 50
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Продовження додатку 2

1 2 3 4
6. Рівень знань студентів з дисциплін професійної 
підготовки:

• успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10
• якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і

«4»), %
50 100 +50

Організація наукової роботи 100 100 -
7. Наявність у структурі навчального закладу наукових 
підрозділів

+ + -

8. Участь студентів у науковій роботі (наукова робота на 
кафедрах та в лабораторіях, участь в наукових 
конференціях, конкурсах, виставках, профільних 
олімпіадах тощо)

+ +

Голова комісії:
Перший заступник директора з науково- 
педагогічної і навчальної роботи, професор 
кафедри обліку і оподаткування 
Криворізького економічного інституту 
Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана», доктор 
економічних наук, професор, голова комісії

Член комісії:
Завідувач кафедри бухгалтерського обліку 

Львівського торговельно-економічного 
університету, кандидат економічних наук, 
професор

17 січня 2018 р.

С. В. Гушко

В. І. Бачинський
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З висновками ознайомлений:/'

Ректор ДВНЗ 
державна академія буді 
та архітектури», 
доктор технічних наук,



УЗГОДЖЕНО
Голова експертної комісії

. . / 7 /
*_______ С. В. Гушко ольшаков

ГРАФІК
проведення комплексних контрольних робіт для перевірки залишкових знань студентів освітнього ступеня магістра 

за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Назва дисципліни Група Чисельність
студентів

Дата Час
проведення

Аудиторія Викладач Експерт

Дисципліни циклу загальної підготовки
Глобальна економіка ОА-16м 3 16.01.2018 11-00 В-404 проф. Орловська Ю.В. Гушко С. В.

Дисципліни циклу професійної підготовки
Бухгалтерський облік в 

управлінні 
підприємством

ОА-Ібм 3 15.01.2018 13-00 В-404 доц. Кононова І.В. Бачинський В. І.

Податковий облік ОА-Ібм 3 16.01.2018 9-30 В-404 доц.Загорельська 
Т.Ю.

Гушко С. В.

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи 

Начальник навчального відділу 

Голова експертної комісії

H. І. Верхоглядова

I. В. Тріфонов 

С. В. Гушко



Результати виконання комплексних контрольних робіт під час проведення акредитаційної експертизи
за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» 

зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Додаток 4

Назва дисциплін Група
Кількість
студентів,

осіб

З’явились 
на ККР

3 них одержали оцінки Абсолютна
успішність,

%

Якість
успішності,

%

Середній
бал

«5» «4» «3» «2»

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

1. Дисципліни циклу загальної підготовки
Глобальна економіка 0  А-16м 3 3 100,0 - - 2 66,7 1 33,3 - - 100,0 66,7 3,67

Разом за циклом: 3 3 100,0 - - 2 66,7 1 33,3 - - 100,0 66,7 3,67
2. Дисципліни цикл’у професійної підготовки

Бухгалтерський облік 
в управлінні 
підприємством

ОА-16м 3 3 100,0 2 66,7 1 33,3 - - - - 100,0 100,0 4,67

Податковий облік ОА-Ібм 3 3 100,0 2 66,7 1 33,3 - - - - 100,0 100,0 4,67
Разом за циклом: 6 6 100,0 4 66,7 2 33,3 - - - - 100,0 100,0 4,67

Декан економічного факультету

Ректор

Голова експертної комісії

П. А. Фісуненко

В. І. Большаков

С. В. Гушко



Додаток 5

Результати виконання перевірки звітів з переддипломної практики 
під час проведення акредитаційної експертизи 

за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування»
зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Назва дисциплін Г рупа
Кількість
студентів,

осіб

З’явились 
на ККР

3 них одержали оцінки Абсолютна
успішність,

%

Якість
успішності,

%

Середній
бал

«5» «4» «3» «2»

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

Переддипломна
практика ОА-Ібм 3 3 100,0 2 66,7 1 33,3 - - - - 100,0 100,0 4,67

Разом 3 3 100,0 2 66,7 1 33,3 - - - - 100,0 100,0 4,67

Декан економічного факультету

Ректор

Голова експертної комісії

П. А. Фісуненко

В. І. Большаков

С. В. Гушко


