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висновок
експертної комісії щодо акредитації підготовки бакалаврів 

за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» 
у ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій»

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», 
постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 978 «Про 
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів» (зі 
змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2015 р. № 
1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти», наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 
2003 року № 847 «Ліцензійні умови надання освітніх послугу сфері вищої 
освіти» (зі змінами), наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту 
України від 13.06.2012 р. № 689 «Про затвердження Державних вимог до 
акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального 
закладу» та на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 
18.06.2018 р. № 1281-л експертна комісія у складі: 

голови комісії:
Сіренко Наталі Миколаївни -  завідувача кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Миколаївського національного аграрного 
університету, доктора економічних наук, професора; 

члену комісії:
Олійник Ольги Степанівни -  заступника декана з навчально- 

методичної роботи економічного факультету Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка, кандидат економічних наук

у період з 25 по 27 червня 2018 року провела безпосередньо на місці в 
навчальному закладі чергову акредитаційну експертизу діяльності
Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та 
технологій» ТОВ (надалі -  Інститут) щодо підготовки бакалаврів напряму 
підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

Комісія провела безпосередньо у навчальному закладі експертне 
оцінювання відповідності освітньої діяльності цього вищого навчального 
закладу державним вимогам щодо акредитації спеціальності.

Під час роботи комісія проаналізувала кількісні та якісні показники 
щодо складу науково-педагогічного персоналу Інституту, перевірила 
навчально-методичне, наукове та інформаційне забезпечення навчально- 
виховного процесу, вивчила стан матеріально-технічної бази тощо.За 
результатами проведеної роботи встановлено наступне:

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» зареєстровано 

Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, від 23.06.1995 
р., свідоцтво № 025225. Інститут створено на базі Київського народного 
університету технічного прогресуЛїформованого протягом попередніх 30-ти
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років, який і став основою інтелектуального і матеріального потенціалу ПВНЗ 
«Київський інститут бізнесу та технологій».

Повні юридичні та поштові реквізити Інституту
Місце розташування: 04078, Україна, м. Київ, провулок Зоряний 1/5.
Юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 18а.
Телефон: 430-15-77,432-75-55
Ідентифікаційний код: 23497925.
Електронна адреса: info@kibit.edu.ua
\¥еЬ -сторінка: kibit.edu.ua
В даний період ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» 

здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії від 05.08.2014 р. (у 
паперовому вигляді АЕ № 458744 від 05.08.2014 р.) на надання освітніх послуг 
навчальними закладами, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні 
кваліфікаційних вимог до бакалавра та магістра. До ліцензії внесені 
відокремлені структурні підрозділи Інституту.

У ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ведеться підготовка 
бакалаврів за спеціальностями: «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська 
справа та страхування», «Менеджмент», «Психологія», «Публічне управління 
та адміністрування»; та магістрів за спеціальностями «Економіка», «Фінанси, 
банківська справа та страхування».

В структурі Інституту діє видавництво, яке забезпечує освітній процес 
необхідною навчально-методичною та науковою літературою.

Освітній процес в базовому навчальному закладі забезпечують чотири 
кафедри: кафедра психології, кафедра гуманітарних та фундаментальних 
дисциплін, кафедра економіки та підприємництва, кафедра комп’ютерних 
технологій, які належним чином укомплектовані науково-педагогічними 
працівниками.

Достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки 
України ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» разом із заявою про 
акредитацію була перевірена на підставі оригіналів відповідних 
документів:

-  нова редакція статуту, зареєстрованого 29 березня 2018 р.;
-  свідоцтва про державну реєстрацію, виданого Печерською 

районною в м. Києві державною адміністрацією, від 23 червня 
1995 р. серія А00№ 025225;

-  витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;
-  ліцензій, що стосуються попередніх періодів діяльності Інституту;
-  чинної переоформленої ліцензії розміщеної на сайті Міністерства 

освіти і науки України від 12.05.2017 р. (у паперовому вигляді АЕ 
№ 458744 від 05.08.2014 р.) із зазначенням відокремлених 
структурних підрозділів;

-  сертифікатів про акредитацію за зазначеними вище 
спеціальностями;

-  свідоцтва серії КВ № 8801 про державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації (поновлено Наказом Міністерства 
освіти і науки України 1604 від 22.12.2016 р.);

г  /  )
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-  висновок санітарно-епідеміологічної експертизи 05-2/3367 від 
20.03.2017 р.;

-  висновок протипожежного стану 26-7261/261 від 25.05.2016 р.;
-  договір оренди № 11000/16 від 15.06.2016 р.;
-  договір купівлі-продажу будинку б/н від 15.11.2013 р. (в реєстрі 

№2219);
-  договір послуги тимчасового розміщення (гуртожиток);
-  договір оренди спортивного залу.

ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» започатковано у 1992 
р. як Український християнський університет бізнесу та технологій, а у 1995 
р. на його основі створено новий вищий навчальний заклад - Київський 
інститут бізнесу та технологій.

Частина із 58 докторів та 246 кандидатів наук, які працювали на 
факультетах КНУТП, виявили бажання співпрацювати з Українським 
християнським університетом бізнесу та технологій (УХУБіТ) надалі 
впроваджувати свій творчий та професійний потенціал при навчанні студентів 
університету. Крім них, зважаючи на специфіку нових напрямків підготовки 
фахівців для ринкових умов, залучався професорсько-викладацький склад 
відповідного рівня за конкурсом. Для викладання нових спецкурсів та 
проведення семінарів запрошувалися закордонні фахівці: з Нідерландів (Вища 
реформаторська школа професійного навчання в м. Зволле), навчальний центр 
Української комісії в м. Хаттем, асоціація роботодавців та працівників в м. 
Нуншпеел, з Німеччини, США, з якими Університет мав певний досвід 
співробітництва. У 1995 році Український християнський університет бізнесу 
та технологій змінює назву: 23.06.1995 Печерським райвиконкомом був 
зареєстрований новий навчальний заклад — Київський інститут бізнесу та 
технологій (КІБіТ) свідоцтво №23497925, засновниками якого виступили 
Український християнський університет бізнесу та технологій і Українська 
лабораторія проблем освіти та промислового розвитку (НАН України). У 2011 
році відбулось святкування 50-річчя існування навчального закладу.

Інститут засновано як вищий навчальний заклад недержавної форми 
власності.

ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» для організації своєї 
діяльності (враховуючи філії) використовує як власні, так і орендовані площі. 
Власні площі становлять 10 180,7 м2 і 1 122,9 м2 - орендовані.

Бібліотека КІБіТ має фонд понад 40 000 примірників (з них 18 371 
примірників у базовому закладі).

Загальна характеристика ПВНЗ «Київського інституту бізнесу та 
технологій» представлена в таблицях 1, 2.

Таблиця 1
Загальна характеристика ПВНЗ «Київського інституту бізнесу та

технологій»
№
п/п Показники діяльності Кількісні

показники

1.
Сукупний ліцензійний обсяг прийому студентів (підготовка та 
перепідготовка фахівців) ^ 1490

У т.ч. за формами навчання:
Голова експертної комісії /7  ^  _ Н.М. Сіренко
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-  денна 1045
-  вечірня -

-  заочна 445

2.

Кількість спеціальностей, за якими ведеться підготовка фахівців 
разом: 5

У т. ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
-  молодшого спеціаліста 4
-  бакалавра 5
-  магістра 2

3. Кількість кафедр, разом: 4
з них випускних: 3

4. Кількість факультетів, разом: 3

5.

Загальні навчальні площі, (кв.м.) вцілому 
(базовий навчальний заклад)

11303,6
(1860,0)

з них:
-  власні: 10180,7
-  орендовані: 1122,9

6 . Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв.м.): 929,01

Таблиця 2
Загальний контингент студентів 

ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» 
(разом із структурними підрозділами) станом на 04.04.2018

Галузь знань Напрям та спеціальність

Ліцензійний
обсяг
прийому

Фактичний
контингент

Денна Заочна Денна Заочна

Магістр
05 «Соціальні та 
поведінкові науки»

051 Економіка 200 43 27

0305 «Економіка і 
підприємництво»

8.03050801 фінанси і 
кредит

10 0

Бакалавр
05 «Соціальні та 
поведінкові науки»

053 Психологія ПО 89 73

0301 «Соціально- 
політичні науки»

6.030102 психологія 50 60 43 44

07 «Управління та 
адміністрування»

071 Облік і оподаткуванню1 260 4 16

0305 «Економіка і 
підприємництво»

6.030509 облік і аудит 160 100 2 5

07 «Управління та 
адміністрування»

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування

250 28 20

0305 «Економіка і 
підприємництво»

6.030508 фінанси і кредит 125 125 6 20

07 «Управління та 
адміністрування»

073 Менеджмент 280 135 65

0306 «Менеджмент і 
адміністрування»

6.030601 менеджмент 210 160 32 43

28 Публічне управління 
та адміністрування

281 Публічне-управління та 
адм і ніструванця/

90 1 1
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Молодший спеціаліст
07 «Управління та 
адміністрування»

5.03050802 оціночна 
діяльність

120 8

07 «Управління та 
адміністрування»

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування

120 83

0501 «Інформатика та 
обчислювальна техніка»

5.05010201 обслуговування 
комп'ютерних систем і 
мереж

ЗО 33

12 «Інформаційні 
технології»

123 Комп’ютерна інженерія зо 69

07 «Управління та 
адміністрування»

5.03060101 організація 
виробництва

80 17

07 «Управління та 
адміністрування»

073 Менеджмент 80 123 9

0101 «Педагогічна 
освіта»

5.01010601 соціальна 
педагогіка

60 16

23 «Соціальна робота» 231 Соціальна робота 60 47 5
Всього 779 328
Разом 1107

Відповідно до рішень ДАК від 22.02.2005 р., 19.04.2005 р., 21.06.2005 р., 
20.12.2005 р. була ліцензована діяльність Житомирської, Луганської, 
Вінницької та Білоцерківської філій за спеціальностями, що акредитовані у 
базовому навчальному закладі. У 2011 році ліцензовано Економіко- 
технологічний коледж Київського інституту бізнесу та технологій за 5 
спеціальностями підготовки молодшого спеціаліста.

Висновок: надана Інститутом інформація до Міністерства освіти і 
науки України є достовірною. Установчі документи надані комісії в оригіналі 
і повністю відповідають матеріалам справи та підтверджують правові 
підстави для здійснення освітньої діяльності Інститутом відповідно до 
ліцензійного обсягу.

2. Формування контингенту студентів

Дані щодо контингенту було надано в акредитаційній справі та 
безпосередньо на місці перевірено експертною комісією. Нижче наведено 
опис формування контингенту студентів напряму підготовки 6.030508 
«Фінанси і кредит» освітнього рівня бакалавр.

Студентський контингент базового навчального закладу ПВНЗ 
«Київський інститут бізнесу та технологій» (м. Київ) формується з числа 
української молоді, що має загальну середню, професійно-технічну або 
неповну вищу освіту.

Набір до Інституту здійснює Приймальна комісія, що знаходиться за 
адресою: м. Київ, провулок Зоряний 1/5.

Соціальна програма, що створена у ЗВО із 1998 року, направлена на 
надання студентам знижок в оплардзагнавчання за умов успішності протягом 
року (що стимулює постійно підтверджувати свій рівень).

/ І/ і  / )
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Таблиця З
Показники формування контингенту студентів 

за спеціальністю 6.030508 «Фінанси і кредит» станом на 04.04.2018 р.
№
з/п

Показник Роки
2015 2016 2017 2018

1 . Ліцензований обсяг підготовки 
(осіб)

125/1^5 125/125 125/125 125/125

2. Прийнято на навчання, всього 
(осіб)
6.030508 Фінанси і кредит
072 Фінанси, банківська справа та
страхування

13/1 3
4/5 14/9 -

3. Подано заяв на одне місце 
6.030508 Фінанси і кредит 

072 Фінанси, банківська справа 
та страхування

28/1 6
53/1 49/24

-

4. Загальний контингент на всіх 
курсах
6.030508 Фінанси і кредит 
072 Фінанси, банківська справа 
та страхування

34/50 19/35
25/15

5/64
30/28

6/20
28/20

З метою впровадження новітніх підходів щодо проведення 
профорієнтаційної роботи викладачі кафедр економічного циклу підготували 
мультимедійну презентацію та інформаційні ролики, що знайомлять 
потенційних абітурієнтів з майбутнім фахом.

Навчальний заклад постійно проводить профорієнтаційну роботу серед 
потенційних абітурієнтів у Києві та Київській області. При цьому інститут 
прагне охопити студентський контингент і з ряду регіонів України, у тому 
числі Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської областей. 
Періодично відбуваються зустрічі з керівниками середніх шкіл, професійно- 
технічних училищ, технікумів тощо. Працівники інституту з метою 
проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців міста зустрічаються з 
батьками школярів під час батьківських зборів у школах.

Значна увага приділяється формуванню у студентів І-ІІ курсів 
загальнонавчальних умінь та навичок під час організації самостійного 
навчання та запровадження елементів дистанційного навчання.

Профорієнтаційна робота включає акції, які з одного боку дають змогу 
вирішити питання правильності вибору спеціальності, з іншого боку - для 
найкращих надає можливість отримати значні знижки та пільги при вступі та 
й у навчанні.

Гуманізація та демократизація навчального процесу, диференційований 
та індивідуальний підхід у процесі навчання, застосування різноманітних 
форм і методів навчально-виховної роботи створює в колективі Інституту 
атмосферу доброзичливості, взаємодоВіри, співробітництва між викладачами 
і студентами.

І /  / ]
Голова експертної комісії ( Н.М. Сіренко
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Висновок: показники формування контингенту здобувачів вищої освіти 
за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітнього рівня 
бакалавр, рівень профорієнтаційної роботи, яку здійснює Інститут та 
випускова кафедра економіки та підприємництва відповідають
рекомендаціям та вимогам Міністерства освіти і науки України, дозволяють 
здійснювати освітньо-виховний процес згідно зі встановленими
нормативами. Формування контингенту студентів за напрямом підготовки
6.030508 «Фінанси і кредит» відповідають ліцензійному обсягу, 
підтвердженому чинною ліцензією.

3. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Забезпечення якісного викладання і належного методичного 
супроводження професійно-орієнтованих дисциплін при підготовці 
бакалаврів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» в Інституті 
здійснює кафедра економіки та підприємництва. Окрім того, до підготовки 
зазначених фахівців залучені досвічені працівники інших кафедр. Експертна 
комісія перевірила інформацію про науково-педагогічний персонал кафедри 
економіки та підприємництва за трудовими книжками, документами про 
наявність вищої освіти, наукового ступеня, вченого звання. Всі відповідні 
накази про зарахування на посади зафіксовані в трудових книжках, контракти 
оформлені відповідно до чинного законодавства, є необхідні документи про 
вищу освіту, науковий ступінь і вчене звання.

Якісний склад педагогічних та науково-педагогічних працівників, які 
забезпечують підготовку фахівців у ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та 
технологій» становить 54 особи. З них 16 докторів наук, 6 -  на штатних 
засадах; 27 кандидатів наук, з них 14 -  на штатних засадах, 27 викладачів з 
вченими ступенями.

В базовому навчальному закладі створено 4 кафедри, склад яких 
відповідає нормативним вимогам:

1. кафедра економіки та підприємництва складається з 12 осіб, з них 
6 -  штатних, з числа штатних -  6 мають науковий ступінь, вчене 
звання; 1 -  доктор наук, старший науковий співробітник.

2. кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін складається 
з 19 осіб, з них 10 -  штатні, з числа штатних -  4 мають науковий 
ступінь, 2 з них і вчене звання; 2 -  доктора наук.

3. кафедра комп’ютерних технологій складається з 10 осіб, з них 2 -  
штатних, з числа штатних -  1 доктор наук, доцент.

4. кафедра психології складається з 13 осіб, з них 8 -  штатних, з 
числа штатних -  5 мають науковий ступінь і 3 з них -  вчене звання, 
2 доктори наук.

Підготовку фахівців за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і 
кредит» забезпечують 26 педагогічних та науково-педагогічних працівники 
Інституту. Викладачі, які мають науковий ступінь або вчене звання становлять 
88%, 9 докторів наук. На штатних засадах, з тих, хто проводить підготовку

Голова експертної комісії Н.М. Сіренко
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бакалаврів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», працює 5 
докторів наук, 9 кандидатів наук, доцентів.

Так, частка педагогічних працівників які мають науковий ступінь та/або 
вчене звання, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану 
спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за основним місцем 
роботи (% від кількості годин для кожного циклу дисциплін навчального 
плану) (пункт 2.4.1 Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої 
освіти) за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем бакалавр складає 59%. Частка педагогічних 
працівників які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання 
професора та працюють у даному навчальному закладі за основним місцем 
роботи (% від кількості годин для кожного циклу дисциплін навчального 
плану) (пункт 2.4.1 Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої 
освіти) складає 22%.

Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється за 
строковим трудовим договором, укладенням контракту. Кандидатури 
викладачів розглядаються на засіданні кафедри і вченої ради Інституту, які 
вносять пропозиції ректору про укладання контракту або трудової угоди.

Певна частина викладачів залучається до роботи в Інституті на умовах 
погодинної оплати праці. Це висококваліфіковані фахівці-практики, вчені, 
педагоги провідних ЗВО України.

В Інституті створена і діє система управління охороною праці, служба 
охорони праці та комісія з питань охорони праці. Своєчасно проводиться 
оперативний контроль за станом охорони праці та пожежної безпеки з метою 
профілактики травматизму і створення безпечних умов праці, призначені 
відповідальні особи по виробничих підрозділах та відділеннях.

Важливим завданням Київський інститут бізнесу та технологій вважає 
виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного психічного, 
фізичного, соціального здоров'я і здоров'я оточуючих, як найвищої 
індивідуальної і суспільної цінності. Фізичну культуру викладає майстер 
спорту, досвідчений педагог, який активно сприяє розвитку валеологічної 
освіти, формуванню фізичної культури, пропаганді здорового способу життя.

Науково-дослідна діяльність у Київському інституті бізнесу та 
технологій реалізується згідно з «Концепцією організації науково-дослідної 
роботи» та є невід’ємною складовою освітнього процесу. Вона здійснюється 
на підставі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», статуту 
інституту, нормативних актів щодо організації науково-дослідної роботи у 
закладах вищої освіти.

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників Інституту є 
такою ж обов’язковою частиною їх діяльності, як і освітня, методична та 
виховна. Науково-дослідна робота в КІБіТ спрямована на:

підвищення кваліфікації викладачів з обраної спеціальності, 
включаючи виконання дисертаційних робіт; 
зростання творчого потенціалу викладачів; 
забезпеченні ія найновіших досягнень з
дисциплін, я дачі;

Голова експертної комісії Н.М. Сіренко
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-  органічне поєднання змісту освіти та програм наукової діяльності;
-  формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, 

підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень 
науки;

-  залучення студентів до творчої роботи, навчання їх пошуку 
ефективних рішень проблем, набуття досвіду роботи з обраної 
спеціальності;

-  розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі 
міжнародної) з установами, організаціями, як безпосередньо, так і 
шляхом організації наукових семінарів, конференцій, олімпіад, 
конкурсів тощо.

Однією з основних форм підвищення наукового потенціалу кафедр і 
Інституту в цілому є залучення молодих науковців до дослідження актуальних 
проблем, що пов’язані з профільними напрямами наукової діяльності кафедр 
(їхніми науковими темами), а також сприяння й активізація пошукової 
діяльності студентів старших курсів.

За 2017-2018 роки доповіді 187 учасників міжнародної конференції 
«Студент-Дослідник-Фахівець» були опубліковані у спецвипуску Вісника 
Київського інституту бізнесу та технологій. З 22.12.2016 р. журнал «Вісник» 
(серія «Економіка» №1604) зараховано (продовжено) до переліку фахових 
видань України, а з 24.10.2017 р. до переліку фахових видань входить 
«Вісник» Київського інституту бізнесу та технології серії «Психологія» 
(№1413).

Науково-педагогічні працівники активно обговорюють та
популяризують свої наукові досягнення. Науково-педагогічні працівники і 
молоді науковці також беруть активну участь у проведенні та організації 
наукових заходів, які проходять на базі Інституту.

За останні 3 роки наукових досліджень на кафедрі економіки та 
підприємництва в Інституті підготовлено і видано 8 монографій, серед яких - 
Мокринська 3. «Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних 
банків», Селіверстова Л.С. «Фінанси корпорацій», Селіверстова Л.С. 
«Розробка методичного підходу з формування проектів інвестиційних бізнес- 
планів розвитку підприємств легкої промисловості з урахуванням орієнтирів 
структурно-інноваційної політики» колективна монографія, Коваленко Ю.М. 
«Управління банківськими інвестиціями», Карпова Т.С. «Механизм 
взаимообусловленного развития малого бизнеса и социальной сферы», понад 
80 методичних рекомендацій з різних дисциплін, за два останні роки у 
наукових журналах та збірниках видано понад 90 статей і тез доповідей.

У Київському інституті бізнесу та технологій важливого значення 
надається вдосконаленню професійної майстерності викладачів, підвищенню 
їх кваліфікації, відповідальності за якість освіти. Впроваджена система 
фінансування стажування, участі в республіканських і міжнародних 
симпозіумах, наукових конференціях, видання наукових і методичних праць, 
тощо, що сприяє оволодінню науково-педагогічними працівниками новітніми 
освітніми та інформаційними технологіями, обміну досвідом та ідеями.
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Експертна комісія констатує, що кількісний та якісний склад кафедри 
економіки та підприємництва та науково-педагогічного персоналу, який 
забезпечує в Інституті підготовку бакалаврів за спеціальністю 6.030508 
«Фінанси і кредит», відповідає акредитаційним вимогам щодо кадрового 
забезпечення освітньої діяльності за освітнім ступенем бакалавр.

Висновок: науковий та професійний рівень викладачів, які 
забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки
6.030508 «Фінанси і кредит» освітнього рівня бакалавр відповідає вимогам та 
критеріям, що висуваються до науково-педагогічних працівників, які 
здійснюють підготовку зазначеного освітнього рівня та має достатній 
науковий потенціал для підготовки фахівців акредитованої спеціальності.

4. Матеріально-технічне забезпечення освітньо-виховного
процесу

Матеріально-технічна база ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та 
технологій» в цілому складається з власних та орендованих приміщень, які 
використовуються для організації освітньо-виховного процесу та технічного 
оснащення цих приміщень. Базовий навчальний заклад (м. Київ) має власне 
приміщення площею 737,1 м2. та орендує приміщення загальною площею 
690,9 м2. Зазначені площі знаходяться за адресами: орендоване приміщення м. 
Київ, вул. Білицька, 41/43 (площа 690,9 м2), частина середньої школи № 68 з 
окремим входом; власне приміщення (площею 737,1 м2) за адресою м. Київ, 
пров. Зоряний 1/5.

Аудиторний фонд Інституту по вул. Білицькій 41/43 складається з 5 
аудиторій (4 з них з мультимедійним обладнанням) та 2-х комп’ютерних 
класів, по пров. Зоряному 1/5 складається з 6 аудиторій (з мультимедійним 
обладнанням) та 1-го комп’ютерного класу, в яких навчання відбувається в дві 
зміни. Всі навчальні приміщення Інституту відповідають санітарним нормам 
та правилам, державним будівельним нормам ДБН В2.2-3-97 «Будинки та 
споруди навчальних закладів». В розпорядженні науково-педагогічних 
працівників -  10 комп'ютерів, 3 ксерокси, 2 мультимедійні центри, телефони, 
факси та інша офісна техніка.

За адресою пров. Зоряний, 1/5 знаходиться бібліотека Інституту і 
читальний зал на 19 посадкових місць з підключенням до Ігйегпеї;. Читальний 
зал, що знаходиться за адресою вул. Білицька, 41/43 також обладнано на 15 
робочих місць з підключенням до Метеї;. Бібліотечний фонд становить 18 371 
примірників наукової, навчальної, методичної і періодичної літератури. Також 
у базовому навчальному закладі (м. Київ) діють лабораторії та робочі кабінети.

Інститут має власну поліграфічну базу для видання методичних 
матеріалів, розроблених викладачами. Також Інститут має власне друковане 
періодичне видання, що включено до Переліку наукових фахових видань з 
економіки України: «Вісник Київського інституту бізнесу та технологій» 
(витяг з наказу Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 р.). 
З 24.10.2017 р. до переліку фахових видань входить «Вісник» Київського 
інституту бізнесу та технології берії «Психологія» (№1413).
Голова експертної комісії Ґ  __—р Н.М. Сіренко
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Для проведень занять з фізичної культури використовується спортивні 
майданчики ЗСШ №68, що знаходяться безпосередньо біля навчального 
корпусу, та орендований спортивний зал, за адресою вул. Б.Хмельницького, 
16-22А. Документи щодо відповідності приміщень санітарним та пожежним 
нормам перевірено та внесено в ЄДЕБО.

Студенти і співробітники Інституту користуються їдальнею і буфетом 
школи, та кафе в приміщенні Інституту за адресою пров. Зоряний, 1/5.

Для надання невідкладної медичної допомоги в Інституті функціонує 
медичний пункт площею 17,6 м2, яким, при нагальній потребі, користуються 
усі студенти.

Для проживання вітчизняних та іноземних студентів Інститутом 
укладено угоду з «Санаторієм-профілакторієм «Славутич», що знаходиться за 
адресою Пуща Водиця, вул. Миколи Юнкерова 38. Студентам надається місце 
для проживання за встановленою нормою.

Висновок: матеріально-технічна база Інституту, її санітарний стан 
загалом та випускової кафедри зокрема, відповідають нормативним показникам 
акредитаційних вимог щодо забезпечення якісної професійної підготовки 
бакалаврів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

5. Зміст підготовки фахівців та організаційне, навчально- 
методичне та інформаційне забезпечення освітньо- 

виховного процесу підготовки бакалаврів

Експертна комісія перевірила документи, що відображають зміст 
підготовки бакалавра за заявленим напрямом підготовки.

Зміст підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.030508 
«Фінанси і кредит» освітнього рівня бакалавр 2017-2018 навчального року 
визначено тимчасовими стандартами вищого навчального закладу, які 
затверджені рішенням вченої ради (протокол №12 від 22.06.2017 р.) та ректором 
Інституту, що відповідає чинному законодавству. Експертна комісія 
розглянула план, за яким будуть навчатися бакалаври у наступному 
навчальному році, пояснювальну записку до нього та ОПП, затверджені 
рішенням вченої ради (протокол №8 від 29.03.2018 р.) та ректором Інституту.

На основі встановлених вимог, з врахуванням нормативно-розпорядчих 
документів щодо впровадження Європейської кредитно-трансферної системи 
навчання розроблені та затверджені в установленому порядку навчальні плани 
підготовки бакалаврів та освітньо-кваліфікаційна характеристика, які 
відповідають вимогам у сфері вищої освіти.

Освітній процес в Інституті організований відповідно до Закону України 
«Про вищу освіту», Статуту Інституту, Положення про організацію освітнього 
процесу у ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» й, затверджений, 
іншими нормативними документами Міністерства освіти і науки України, а 
також відповідно до графіку навчального процесу на підставі навчальних 
планів, робочих навчальних планів^ та забезпечений необхідним навчально- 
методичним комплексом та роз;
Голова експертної комісії
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Експертної комісією проаналізовані навчальні плани підготовки 
бакалаврів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», які 
розроблені з урахуванням вимог наказів Міністерства освіти і науки України 
та в установленому порядку затверджені на предмет їх відповідності 
стандартам вищої освіти.

Розглянуті також комплекси навчально-методичного забезпечення з 
кожної навчальної дисципліни, зокрема конспекти лекцій та плани практичних 
занять, методичні розробки з підготовки до практичних робіт, до самостійної 
роботи, питання, задачі, кейси для поточного та підсумкового контролю знань 
та вмінь студентів, комплексних контрольних робіт за окремими 
дисциплінами. В Інституті розроблені навчальні та робочі програми з усіх 
нормативних і вибіркових дисциплін. Робочі навчальні програми з кожної 
дисципліни містять у собі виклад конкретного змісту дисципліни, 
послідовність, організаційні форми її вивчення. У кожній з робочих програм 
наведено опис навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, 
програма та структура навчальної дисципліни, теми семінарських 
(практичних, лабораторних) занять, завдання до самостійної роботи, 
індивідуальні завдання, методи контролю, схема нарахування балів, 
рекомендована література (основна і допоміжна), інформаційні ресурси в 
Інтернеті. Навчально-методичний комплекс дисциплін відповідає 
акредитаційним вимогам. В Інституті запроваджено європейську форму 
організації самостійної роботи студента -  «Силабус», що дозволяє викладачу 
оперативно відслідковувати результати навчання, переважна частина 
викладачів використовує on-line платформу «Google Classroom».

Експертна комісія перевірила наявність програми практичної 
підготовки та розглянула методичні вказівки щодо проходження практики. 
Було зафіксовано, що з заявленої спеціальності є перелік баз практик та 
згідно з ними є відповідно укладені угоди.

Існують розроблені відповідно до «Положення про організацію 
навчального процесу у «Київському інституті бізнесу та технологій» критерії 
оцінювання знань і вмінь студентів, схвалені рішенням вченої ради Інституту 
та затверджені ректором.

Основними документами, що регламентують освітній процес, є розклади 
занять та екзаменаційно-залікових сесій, що розроблюються на основі робочих 
навчальних планів. Освітній процес проходить по розробленому розкладу на 
семестр, який розміщується у доступних місцях як для студентів, так і 
викладачів, та в інформаційній системі Інституту, яка розміщена на 
офіційному веб-сайті Інституту.

В Інституті впроваджено автоматизовану систему управління 
навчальним закладом. Контроль за виконанням та якістю проведення 
навчального процесу забезпечується плановими та неплановими перевірками, 
як з боку керівництва Інституту, так і за рахунок взаємного відвідування занять 
викладачами кафедр. Штатні викладачі протягом семестру проводять взаємні 
відвідування занять, що зафіксовано у відповідному журналі 
взаємовідвідувань. /  )

Голова експертної комісії Н.М. Сіренко
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Організація освітньо-виховного процесу в Інституті та його навчально- 
методичне забезпечення здійснюється згідно з Законом України «Про вищу 
освіту» і «Про мови» та іншими державними стандартами вищої освіти 
України, включаючи освітньо-професійну програму затверджену згідно з 
вимогами.

Всі дисципліни навчального плану забезпечено робочими планами, 
програмами, методичними рекомендаціями для проведення семінарських, 
практичних занять та самостійної роботи ЗВО.

Одним з джерел інформаційного забезпечення освітнього процесу є база 
даних, яка зберігається на електронних носіях. В Інституті створена медіатека. 
Це дозволяє накопичувати в електронному вигляді підручники, посібники, 
пакети прикладних програм, законодавчі, інструктивні, нормативні, довідкові, 
методичні й інші матеріали та ефективно використовувати їх у навчальному 
процесі.

Є можливість використовувати в освітньому процесі сучасні технічні 
засоби навчання, а саме мультимедійні проектори, он-лайн платформи. 
Локальна комп’ютерна мережа Інституту об’єднує комп’ютери різних 
структурних підрозділів, що дозволяє інтенсифікувати організацію і контроль 
навчального процесу.

Приміщення для науково-педагогічного і допоміжного персоналу 
оснащені необхідною сучасною оргтехнікою (комп’ютери, принтери, 
сканери). Всі співробітники і студенти Інститут мають вільний доступ до 
мережі ІЩегпеІ;.

Напрям економіки та фінансів представлений у бібліотеці такою 
періодикою за 2016-2018 рр.: Економіка. Фінанси. Право, Економіка України, 
Економіст, Фінанси України, Финансист, Фінансовий ринок України, Все про 
бухгалтерський облік.

Навчально-методична література бібліотеки Інституту активно 
використовується студентами. Рівень забезпечення студентів підручниками і 
навчальними посібниками відповідає чинним вимогам (наявність 
щонайменше одного підручника на трьох здобувачів відповідно до списку 
основної літератури).

Бібліотечний фонд Інституту щорічно поповнюється новими виданнями. 
Так, на комплектування навчального фонду у 2017-2018 роках інститутом 
виділено 89 290,00 грн.

Висновок: зміст підготовки бакалаврів за напрямом підготовки
6.030508 «Фінанси і кредит» у  КІБіТ відповідає акредитаційним вимогам, 
потребам ринку праці і регламентується відповідною документацією, 
затвердженою в установленому порядку. Стан навчально-методичного та 
інформаційного забезпечення відповідає даним, наведеним у звіті про 
самоаналіз та дозволяє здійснювати підготовку бакалаврів напряму 
підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», у відповідності до сучасних вимог. 
Методична література наявна у  достатній кількості і є всі умови для її 
використання студентами відповідно-дєкосвітніх потреб.

Голова експертної комісії Н.М. Сіренко
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6. Науково-дослідна діяльність

Наукова діяльність випускової кафедри економіки та підприємництва 
організована та здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу 
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту Інституту, 
Положення про наукову діяльність. Керівні документи з організації науково- 
дослідної діяльності на кафедрі -  в наявності та відпрацьовуються у повному 
обсязі.

З 2004 р. Інститут видає науково-практичний журнал «Вісник 
Київського інституту бізнесу та технологій». У статтях «Вісника» 
відображаються результати наукових досліджень студентів і викладачів. Із 
22 грудня 2016 р. журнал включено до переліку фахових періодичних видань, 
у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття 
наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук.

Викладачі інституту (проф. Пішеніна T. L, проф. Язиніна Р.О., доц. 
Ігнатенко О. В., та ін.) є науковими керівниками виконання студентами 
індивідуальних і групових дослідницьких проектів, та підготовки наукових 
статей з економіки до публікації у фаховому виданні «Вісник Київського 
інституту бізнесу та технологій». У 2016-2017 н.р. 10 студентів оприлюднили 
статті, присвячені науковим проблемам бізнесу й економіки (серед них -  
Біленко Г. О., Вострова О. Ю. Леснік О. М., Марченко М. С., 
Покровська О. В., Ярчак М. І. та ін.).

Викладачі інституту проводили тренінги й майстер-класи з ораторської 
майстерності (проф. Пішеніна T. І.), з управління особистими фінансами (доц. 
Карпова T. С.) тощо.

У 2018 році відбулася XXII щорічна Міжнародна науково-практична 
конференція «Студент-дослідник-фахівець». Тези та матеріали доповідей було 
опубліковано у спецвипуску «Вісника». У конференції взяли участь близько 
200 учасників, модераторами секцій були фахівці та запрошені професори з 
провідних дослідницьких Інститутів Києва.

Інститутом також встановлено наукові зв’язки із зарубіжними 
університетами та громадськими організаціями, що приділяють увагу 
організації освіти, опікуються процесами входження в загальноєвропейський 
освітній простір.

Активною є співпраця з міжнародними організаціями, діяльність яких 
зокрема, пов’язана з освітою у галузі економіки та бізнесу: CEUME 
(Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні). Інститут є 
членом кількох асоціацій: Української асоціації з розвитку менеджмент- та 
бізнес-освіти (УАРМБО), ректор -  д-р філос. наук О. В. Яковлева є дійсним 
головою цієї асоціації, Центрально- та Східноєвропейської асоціації розвитку 
менеджменту (CEEMAN).

Тісні наукові зв’язки підтримує Інститут із Київським національним 
економічним університетом імені Вадима Гетьмана, Інститутом світової 
економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України, 
Національним університетом ім. Тараса Шрвченка, Національним технічним 
університетом «КПІ».
Голова експертної комісії ( ^  Н.М. Сіренко
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Викладачі кафедри співпрацюють з різними державними й 
недержавними установами в якості наукових і практичних консультантів. 
Серед таких установ варто відмітити Головне управління промислової, 
науково-технічної та інноваційної політики й Управління організаційної 
роботи Київської державної адміністрації, Торгово-промислову палату 
України, НДІ соціально-економічного розвитку міста, Комунальне 
підприємство «Регіональний центр матеріально-технічних ресурсів та 
маркетингу», Київський бізнес-центр та ін.

Завідувач та викладачі кафедри економіки та підприємництва постійно 
беруть участь в наукових і науково-практичних конференціях, круглих 
столах. До участі в цих заходах неодмінно долучаються студенти Інституту. 
Серед останніх конференцій, у яких брали участь співробітники кафедри та 
студенти Інституту, варто зазначити «Форум бізнес-інновацій -  BIF Ukraine 
2017», «INTAX FORUM 2018».

Висновок: наукова діяльність науково-педагогічних працівників, які 
забезпечують підготовку бакалаврів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і 
кредит» відповідає вимогам і критеріям, що висуваються до науково- 
педагогічних працівників, які здійснюють підготовку за освітнім рівнем 
«бакалавр» та має достатній науковий і практичний потенціал для 
підготовки фахівців спеціальності, що акредитується.

Вивчення організації освітньо-виховного процесу в Інституті та його 
навчально-методичного забезпечення дозволяє констатувати, що підготовка 
фахівців в Інституті здійснюється згідно з Законами України «Про вищу 
освіту», «Про освіту» та ін. на основі освітньо-професійної програми.

Експертна комісія перевірила наявність і наповнення навчально- 
методичного комплексу підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030508 
«Фінанси і кредит», та навчально-методичних комплексів дисциплін, що їм 
відповідають.

Відповідність змісту підготовки фахівців особливостям професійної 
діяльності і вимогам та потребам регіону забезпечується: структурою 
навчального плану, переліком навчальних дисциплін і обсягом часу на 
їх вивчення, змістом і спрямованістю теоретичних занять, самостійної 
роботи, практики, виконанням курсових робіт.

Експертна комісія перевірила наявність і якість робочих програм. За 
структурою і за змістом програми відповідають нормативним вимогам.

Для курсових робіт розроблено тематику, вимоги щодо змісту та 
методичні вказівки до виконання.

Навчальним планом передбачено проходження студентами навчальної 
та виробничої практик. Концепція практичної підготовки студентів визначена 
Положенням про організацію проведення практики студентів Інституту і 
робочими програмами практ””

7. Якісні характеристики підготовки фахівців, їх
працевлаштування

Голова експертної комісії Н.М. Сіренко
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Експертами перевірено інформацію про навчально-методичну 
літературу бібліотеки Інституту, що використовується студентами. Рівень 
забезпечення студентів підручниками і навчальними посібниками відповідає 
чинним вимогам. Навчально-методична література бібліотеки Інституту 
активно використовується студентами.

З метою контролю поточної успішності та самостійної роботи фахівців 
двічі на семестр проводяться атестації студентів з усіх дисциплін, які 
вивчаються у даному семестрі. Для проведення атестацій використовуються 
результати планових контрольних робіт, оцінки за практичні та семінарські 
заняття, виконання домашніх завдань, тощо. Заліки проводяться відповідно до 
навчальних програм та переліків питань, які виносяться на залік, в усній або 
письмовій формі, при необхідності - з використанням ІТ методів. Екзамени 
проводяться за білетами, розробленими у відповідності до робочих 
навчальних програм і містять як теоретичні питання, так і практичні завдання 
та задачі. Білети затверджуються на засіданні кафедри.

Нижче, у таблицях представлено результати контрольних вимірювань 
залишкових знань студентів, проведених експертною комісією напряму 
підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Показники успішності студентів 
подані у таблиці 4, абсолютна успішність складає 100%, якість навчання 
становить 82,75%, середній бал 4,37.

Комісія вибірково оцінила курсові роботи з дисциплін «Фінанси», 
«Гроші та кредит» та «Економіка підприємства» за 2016 -  2018 роки (таблиця 
5). Розбіжності між результатами захисту і результатами перевірки немає.

Голова експертної комісії Н.М. Сіренко
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Таблиця 4

Результати виконання комплексних контрольних робіт (ККР)
ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій», 

напряму підготовки «6.030508 Фінанси і кредит», заочної форми навчання

№
п/
п

Найменуванн 
я дисципліни

Усього
студентів

З’явились 
на іспит Групи

3 них одержали оцінки Абсолютна
успішність,

%

Якість
навчаші

я,%

Середній
бал

(Само
аналіз)

Серед
ній
бал

відмінно добре задовільно неза-
довіл.

кіль
к % кільк % кільк % кільк %

Цикл гуманітарної підготовки

1 Українська
мова

10
5

10
5

15Фз
16Фз 9 60 5 33 1 7 - - 100 93 4,7 4,5

Цикл природничо-наукової та загально-економічної підготовки
2 Мікроекономік

а
10
5

10
5

15Фз
16Фз 9 60 4 26 2 14 - - 100 86 4,8 4,6

Цикл професійної та практичної підготовки
3 Фінанси 10

5
10
5

15Фз
16Фз 7 46 5 33 3 21 - - 100 79 4,3 4,2

4 Інвестування - Т 0 -
5 5

15Фз
16Фз 8 53 3 20 4 27 - - 100 73 4,0

Всього : _____ ' З л Х і ____ 28 17,3 100 82,75 4,5 4,37

Голова комісії
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Таблиця 5

Результати перевірки курсових робіт

№
п/п

Прізвище, ім’я, 
по- батькові, 
студента

Тема курсової роботи Рік Оцінка
комісії

Експертна
оцінка

Дисципліна «Фінанси»
1 Балашова Ганна 

Вікторівна
«Нематеріальні ресурси 
підприємства, їх формування 
та ефективність використання»

2018 добре добре

2 Боженко Яна 
Анатоліївна

«Формування і регулюванш 
фінансових інвестицій»

і 2018 відмінно відмінно

3 ДергуноваІлона 
Сергіївна

«Шляхи економії матеріальних 
ресурсів підприємства»

2018 добре добре

4 Івановська
Людмила
Григорівна

«Прибутковість підприємства 
та шляхи її збільшення»

2018 добре добре

5 Мойсак Надія 
Вікторівна

«Фінансове планування на 
підприємстві: стан та напрями 
його удосконалення»

2018 добре добре

6 Михайленко 
Анна Сергіївна

«Зміст і форми фінансової 
діяльності підприємства»

2018 задовільно задовільно

7 Панченко Марія 
Михайлівна

«Розподіл прибутку і 
дивідендна політика 
підприємства»

2018 відмінно відмінно

8 ТельцоваІрина 
Володимирівна

«Лізинг як форма оновленн, 
технічної бази виробництва

я
»

2018 добре добре

9 Фрідріх Ольга 
Валентинівна

«Оцінка фінансово- 
економічного стану 
підприємства»

2018 добре добре

10 Широкова 
Анастає і я 
Сергіївна

«Оборотні кошти підприємства 
і їх роль у підвищенні 
ефективності діяльності 
підприємства»

2018 задовільно задовільно

Дисципліна «Гроші та кредит»
1 Білоус Катерина 

Юріївна
«Формування попиту і 
пропозиції грошей: тендени 
та забезпечення необхідної 
рівноваги»

ії
2018 задовільно задовільно

2 Канай Анастасія 
Михайлівна

«Світовий досвід і перспективи 
розвитку електронних грошей 
в Україні»

2018 добре добре

3 Негрій Дар'я 
Ігорівна

«Грошовий ринок і 
взаємозв’язок його окремих 
сегментів»

2018 задовільно задовільно

4 Тимошенко
Наталія
Миколаївна

«Перспективи розвитку 
системи гарантування вкладів 
фізичних осіб з огляду 
міжнародної практики»

2018 добре добре

5 Янчук Денис 
Сергійович

«Сутність валютного курсу 
необхідність і методи його 
регулювання»

2018 задовільно задовільно

Дисципліна «Економіка підприємства»——О

Голова експертної комісії Н.М. Сіренко
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1 Аксьоненко

Катерина
Борисівна

«Фінансове планування на 
підприємстві: стан та напрями 
його удосконалення»

2018 задовільно задовільно

2 Бабенков
ВладиславІгорович «Підвищення ефективності 

діяльності підприємства шляхом удосконалення 
маркетингової діяльності 
підприємства»

2018 відмінно відмінно

3 Гаркушина Анна 
Вадимівна

«Оборотні кошти підприємства 
і їх роль у підвищенні 
ефективності діяльності 
підприємства»

2018 добре добре

4 Павлусенко
Тетяна
Романівна

«Практика здійснення та 
ефективність реструктуризації 
підприємств»

2018 добре добре

Аналіз результатів складання випускниками Інституту державних 
кваліфікаційних екзаменів за останні чотири роки визначив високий рівень 
якості знань (71 %-73%-77%) при абсолютній успішності 100%.

В Інституті працює бюро з проходження практики і працевлаштування. 
Одним з основних напрямків діяльності Інституту є підбір такого місця 
проходження практики, яке по закінченню навчання може виступити, як місце 
можливої роботи випускника. Результати практики позитивні, про що свідчить 
відсоток запрошення студентів для подальшого працевлаштування.

Висновок: якісні характеристики підготовки бакалаврів напряму 
підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» відповідають акредитаційним 
вимогам.

8. Аналіз внутрішньої системи забезпечення якості освітньої
діяльності

Робота у сфері внутрішньої системи забезпечення якості освіти ПВНЗ 
«Київський інститут бізнесу та технологій» спрямована на: здійснення 
освітньої діяльності відповідно до державної політики та стандартів у сфері 
вищої освіти, визначеній Кабінетом Міністрів України; постійне вивчення 
потреб ринку у фахівцях з вищою освітою; сприяння працевлаштуванню 
студентів, а також кадрів вищої наукової кваліфікації; забезпечення 
інноваційного характеру освітніх послуг, а саме: фундаментальних принципів 
функціонування освіти, її випереджувального характеру та індивідуалізації 
навчального процесу; забезпечення органічної єдності змісту освіти і 
досягнень сучасної економічної науки та передових технологій та 
використання їх в навчальному процесі, інтеграції вузівської, академічної та 
галузевої науки; сприяння всебічному розвитку та ефективному використанню 
потенціалу Інституту.

Опис внутрішньої системи забезпечення якості у ПВНЗ «Київський 
інститут бізнесу та технологій» та його структурних підрозділів містить: 
аналіз результативності науково^юяідної роботи в закладі вищої освіти та 
використання її здобутків в /освітньому процесі; використання локальної

Голова експертної комісії Н.М. Сіренко



системи управління якістю та стандартів вищого навчального закладу; схему 
функціонування внутрішньої системи забезпечення якості та розподіл 
відповідальності між структурними підрозділами та посадовими особами; 
результативність системи забезпечення якості, її моніторинг та 
вдосконалення. Оцінювання системи внутрішнього забезпечення якості в 
ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» для її підзвітності, 
ефективного функціонування і вдосконалення здійснюється за допомогою 
моніторингу.

Моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості проводиться 
відповідно до програми моніторингу, що визначає мету, завдання, принципи, 
зміст, об’єкти, суб’єкти, критерії, методи, умови проведення моніторингу, а 
також терміни та форми узагальнення його результатів, інформування про 
них.

Висновок: експертна комісія вважає, що якість внутрішньої системи 
забезпечення освітньої діяльності підготовки бакалаврів за напрямом 
підготовки «Фінанси і кредит» у ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та 
технологій» відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації.

9. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів та
заходи з їх усунення

За результатами попередньої акредитаційної експертизи напряму 
підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», проведеної у 2013 році, не виявлено 
суттєвих порушень у діяльності Інституту, які б негативно вплинули на 
освітньо-виховний процес у закладі. Зауваження та рекомендації попередньої 
експертизи усунені, дані подано у таблиці 6.

Таблиця 6
Перелік зауважень попередньої акредитаційної експертизи
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№
п/п

Зауваження Заходи щодо усунення Стан
виконання

1. Ширше використовувати 
новітні, інтерактивні 
технології у навчальній 
роботу та наукових 
дослідженнях. 
Удосконалити зміст 
індивідуальної роботи зі 
студентами.

На сьогодні в ПВНЗ «Київський 
інститут бізнесу та технологій» має 
достатню базу для того аби проводити 
заняття з задіянням інтерактивних 
засобів освіти. Є три комп’ютенні 
класи, які оснащені всім необхідним, 
зокрема, для демонстрації та 
унаочнення матеріалів. Також, 
більшість кабінетів, в яких проходять 
як теоретичні так і практичні заняття 
оснащені проекторами. Майже всі 
викладачі Інституту задіюють в 
процесі викладання всі можливі 
інтерактивні засоби, що проявляється в 
підготовлених презентаціях до 
більшості існуючих дисциплін та 
курргв. А тако>Н розміщення посилань

Виконано

у
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на додаткові ресурси у 
GoogleClassrom.______

2 . Розширити перелік баз 
практики з врахуванням 
особливостей спеціальностей.

На сьогодні день усунено в повному 
обсязі. Для забезпечення напряму 
підготовки 6.030508 «Фінанси і 
кредит» було укладено договори з 
наступними підприємствами на базі 
яких студенти проходять практику: 
ПриватБанк, Філія Головного 
управління по м. Києву та Київської 
обл. АТ «Ощадбанк»ТВБВ 126/104, 
Асоціація «Всеукраїнський союз 
виробників будівельних матеріалів та 
виробів», ТОВ «Ред Юкрейн», 
Продовольча компанія «Екопродукт», 
ТОВ «Комфортна вежа», ПрАТ 
«Київводо канал».

Виконано

3. Активізувати роботу 
науково-педагогічних 
працівників щодо 
вдосконалення методів 
перевірки якості знань 
студентів.

Починаючи з 2016/17 навчального 
року в Київському інституті бізнесу і 
технологій активно впроваджується 
робота викладачів з Google Classroom, 
та відповідно відбувається 
удосконалення не лише системи 
викладання, але й системи оцінювання. 
Модернізація освітнього процесу 
стосується всіх спеціальностей за 
якими навчаються студенти КІБІТ, та 
напряму підготовки 6.030508 «Фінанси 
і кредит» зокрема. Робота НПП з 
Google Classroom дозволяє швидко та 
ефективно проводити будь-які форми 
контролю, а також оперативно їх 
перевіряти. Відповідно, студенти 
мають можливість моніторингу за 
своїми оцінками, а також, повного 
контролю за своєю успішністю._______

Виконано

За результатами попередньої експертизи поданих матеріалів акредитаційної 
справи напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (вх. №719-ас від 4 
червня 2018р.) вказано ряд зауважень. Результати перевірки вказаних 
зауважень приведені у таблиці 7.

Таблиця 7
Результати перевірки зауважень попередньої експертизи 

______ акредитаційних матеріалів від 04.06.2018 року.___________
Зауваження експерта Результати перевірки

1. Звертаємо увагу, згідно додатку 3.2 
Ліцензійних умов, для кожного 
викладача вказується науковий 
ступінь, шифр і найменування 
наукової спеціальності, тема 
дисертації, вчене звання, за якою 
кафедрою (спеціальністю) 
присвоєно.

Голова експертної комісії

Перевірена інформація щодо зазначених 
зауважень та уточнені дані наведено у 
додатку 2.

Н.М. Сіренко
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2. Звертаємо увагу, рівень наукової та 

професійної активності кожного 
викладача засвідчується 
виконанням за останні 5 років на 
менше 3-х умов, зазначених у 
пунктів 5 приміток до Ліцензійних 
умов. Недостатній рівень наукової 
та професійної активності у 
викладачів: Гаук А.І., Карпова 
Т.С., Куланхін О.С., Клименко
о.в.

Дані щодо виконання додатку 12 
Ліцензійних умов наведені у додатку 3.

3. З’ясувати фахову відповідність 
викладачів до дисциплін: Язиніна 
Р.О. -  Безпека життєдіяльності, 
Основи охорони праці, Терехова 
Л.В. -  Екологія. Екологічна етика, 
Никифорук О.І. -  Лізинг, Ігнатенко 
-  Управління персоналом, Зварич 
В.М. -  Економічна безпека.

Комісія перевірила фахову відповідність 
викладачів та встановила, що: Язиніна Р.О., 
доктор географічних наук, кандидат 
економічних наук, має посвідчення про 
проходження навчання для викладачів з 
охорони праці у 2016 році за № 103-14-16, та 
має навчально-методичний посібник з 
означеного предмету. Терехова Л.В., 
кандидат філософських наук, асистент 
Язиніної Р.О., доктора географічних наук, 
розробляли разом навчально-методичний 
посібник з означеного предмету -  Екологія. 
Екологічна етика,
Никифорук О.І., доктор економічних наук, 
с.н.с. завудуюча відділом розвитку 
виробничої інфраструктури у Інституті 
економіки та прогнозування, розробила курс 
та підготувала навчально-методичний 
посібник з дисципліни «Лізинг»,
Ігнатенко О.В. кандидат психологічних наук, 
бізнес тренер, має практику консультування 
компаній більше 10 років та має значний 
доробок статей з управління персоналом, 
Зварич В.М. доктор технічних наук зі 
спеціальності 05.13.05 Комп’ютерні системи 
та компоненти, розробив курси Кібербезпека 
та Економічна безпека, в Інституті читає 
останній курс.
(Додаток 3)

4. Звертаємо увагу, кількість 
студентів, які виконували ККР не 
відповідають даним ЄДЕБО

ККР, що наведені у матеріалах 
акредитаційної справи писали студенти 3-го 
курсу. А ККР, що були проведені під час 
роботи експертної комісії, - студенти 3-го та 
4-го курсів заочної форми навчання. 
(Результати наведені у висновку)

5. З’ясувати забезпеченість студентів 
гуртожитком

Для проживання ЗВО Інститутом укладено 
угоду з «Санаторієм-профілакторієм 
«Славутич», що знаходиться за адресою м. 
Київ, Пуща Водиця, вул. Миколи Юнкерова 
38, в якому надається місце для проживання 

_да встановленою нормою. Договір №1 з 
29.)08.2017 до 28.08.2019. (Додаток 4)

/  А
Голова експертної комісії Н.М. Сіренко
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6. З ’ясувати наявність медичного В Інституті обладнано під медичний пункт

пункту. приміщення площею 17,6 м2 для 
користуються ЗВО. Забезпечено набір 
медикаментів першої необхідності, які 
призначені для загального користування.

Висновок: Експертна комісія перевірила роботу з усунення зауважень 
та констатує, що всі зауваження своєчасно та повністю усунені, що 
відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у  сфері вищої освіти 
та Державним, вимогам до акредитації.

10. Загальні висновки і пропозиції
Експертна комісія з акредитації підготовки бакалаврів напряму 

підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітнього рівня бакалавр загалом 
позитивно оцінює роботу Інституту та випускової кафедри економіки та 
підприємництва.

Вважаємо за необхідне висловити також зауваження, які не входять до 
складу обов'язкових і не впливають на рішення про акредитацію, але дають 
змогу поліпшити якість підготовки фахівців:
1. Продовжити роботу з питань комплектування кафедри кваліфікованими 

науково-педагогічними кадрами.
2. Посилити співпрацю з науково-педагогічними працівниками провідних 

вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти і наукових установ з 
метою обміну науковим досвідом і проходження наукового стажування.

3. З метою активізації студентської мобільності здійснювати викладання 
базових фахових дисциплін іноземною (англійською) мовою.

4. Посилити контроль за виконанням плану підвищення кваліфікації НПП 
Інституту.

Висновок: на підставі вказаного вище експертна комісія МОН України 
зробила висновок про спроможність ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та 
технологій» здійснювати підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 
6.030508 «Фінанси і кредит».
Голова експертної комісії:
завідувач кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування Миколаївського 
національного аграрного університету, 
доктор економічних наук, професор

Член експертної комісії:
заступник декана з навчально-методичної 
роботи економічного факультету 
Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка, 
кандидат економічних наук

З висновками ознайомлена і один пр

Ректор ПВНЗ «Київський інститут бізн 
доктор філософських наук 
27 червня 2018

Н.М.Сіренко

О.С.Олійник

.В. Яковлева

Голова експертної комісії Н.М. Сіренко
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ДОДАТКИ

до висновків експертної комісії Міністер 

про підсумки акредитаційн 

підготовки бакала 

напряму підготовки 6.030508 

у ПВНЗ «Київському інституті біз

ства освіти і науки України 

ої експертизи 

врів

«Фінанси і кредит» 

несу та технологій»
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Додаток 1

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
відповідності стану забезпечення навчального закладу 

Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері неповної 
вищої освіти та державним вимогам до акредитації 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного

значення
показника

від
нормативно

го
КАДРОВІ ВИМОГИ

щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
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/або вчене 
звання

Куланхін О.С. 
к.е.н.,

Никифорук
О.І.

д.е.н.,с.н.с., 
Гапонюк 

М.О. к.е.н., 
проф.

-

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 59 +9

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

10 22 +12

3) які мають науковий ступінь доктора наук та 
вчене звання

Голова експертної комісії ^  ‘ У Н.М. Сіренко



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
2) практичної роботи за фахом 10 ЗО +20
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 1 + + -

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

+ -1-

ТЕХНОЛОГИИ 
щодо матеріально-технічного забезпечення о

І ВИМОГИ
світньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
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 2,4 -

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

ЗО 90 +60

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

2) пунктів харчування + + -

3) актового чи концертного залу | + + -

4 ) спортивного залу 1 + + -

5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + -

6) медичного пункту | + + -

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 70 70 -

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

+ + -

І\Голова експертної комісії Н.М. Сіренко



27

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність опису освітньої програми + + -

2. Наявність навчального плану та пояснювальної 
записки до нього

+ + -

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

+ + -

4. Наявність комплексу навчально-методичного 
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

+ + -

ТЕХНОЛОГІЧН 
щодо інформаційного забезпечення освіт

І ВИМОГИ
ньої діяльності у сфері вищої освіти

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

не менш як 
чотири 

найменуванн 
я

6 +2

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)

+ + -

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)

50 50 -

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
1. Умови забезпечення державної гарантії якості 
вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за показниками: 

перелік навчальних дисциплін, години, форми 
контролю, %

100 100

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, %

І 00 100 -
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1.3. Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що обслуговують 
спеціальність і працюють у навчальному 
закладі за основним місцем роботи, які 
займаються вдосконаленням навчально- 
методичного забезпечення, науковими 
дослідженнями, підготовкою підручників та 
навчальних посібників, %

100 100

Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців) не менше, %
1.4. Рівень знань студентів з гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки:
1.4.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
1.4.2. Якісно виконані контрольні завдання 

(оцінки «5» і «4»), %
50 93 +43

1.5. Рівень знань студентів з природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:

1.5.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10
1.5.2. Якісно виконані контрольні завдання 

(оцінки «5» і «4»), %
50 86 +36

1.6. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) 
підготовки:

1.6.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10
1.6.2. Якісно виконані контрольні завдання 

(оцінки «5» і «4»), %
50 76 +26

2. Організація наукової роботи
2.1. Наявність у структурі навчального закладу 

наукових підрозділів
- + -

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

+

Наявність органів студентського самоврядування | + + -

Голова експертної комісії:

завідувач кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування Миколаївського

у/
доктор економічних наук, професор

Член експертної комісії:

заступник декана з навчально-методичної 
роботи економічного факультету 
Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка, 
кандидат економічних наук

З висновками ознайомлена і один

Ректор ПВНЗ «Київський інститут 
доктор філософських наук 
27 червня 2018

Н.М.Сіренко

О.С.Олійник

О.В. Яковлева
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