
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 

«Право» зі спеціальності 081 Право за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти у Хмельницькому кооперативному торговельно-

економічному інституті

31 травня 2019 р. м. Хмельницький

Відповідно до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р., Закону 
України «Про вищу освіту» в редакції від 01.01.2019 р., постанови Кабінету 
Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978, Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності (постанова КМУ від 30.11.2015 №1187 із змінами, 
внесеними згідно з постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»), наказу Міністерства 
освіти і науки України (МОН) № 689 від 13.06.2012 р., наказу МОН від 14 
січня 2002 року № 16 та наказу МОН №653-Л від 16.05.2019 р. експертна 
комісія у складі:
голова комісії -  Нікітенко Олександр Іванович -  завідувач кафедри

публічно-правових дисциплін Білоцерківського 
національного аграрного університету, доктор юридичних 
наук, професор, Заслужений юрист України; 

член комісії -  Курило Володимир Іванович -  завідувач кафедри
адміністративного та фінансового права національного 
університету біоресурсів і природокористування України, 

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, 
розглянула подану Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним 
інститутом акредитаційну справу та провела безпосередньо в навчальному 
закладі у період з 29 по 31 травня 2019 року включно експертне оцінювання 
відповідності освітньої діяльності закладу вищої освіти державним вимогам 
щодо первинної акредитації освітньо-професійної програми «Право» зі 
спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти.

У ході перевірки експертна комісія ознайомилася з організацією 
освітнього процесу, його навчально-методичним забезпеченням, оцінила 
рівень знань студентів з циклу загальної та професійної підготовки 
навчального плану, проаналізувала кадрове забезпечення освітнього процесу, 
перевірила стан матеріально-технічної бази інституту.

Для експертної перевірки були подані основні документи з організації 
навчального процесу, на підставі яких здійснюється освітня діяльність.

Під час перевірки були розглянуті такі документи:
- Статут Хмельницького кооперативного торговельно-економічного 

інституту, прийнятий загальними зборами трудового колективу 07 листопада 
2016 року, протокол №5;

- копії установчих та реєстраційних документів;
освітньо-професійну програму «Право», спеціальності 081 Право
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галузі знань 08 «Право» за першим (бакалаврським) рівнем;
навчальний план підготовки бакалаврів спеціальності 081 Право 

галузі знань 08 «Право»;
навчальні програми дисциплін згідно навчального плану; 
комплексні контрольні роботи;
відомості про кадрове, навчально-методичне, матеріально- 

технічне та інформаційне забезпечення навчальної діяльності бакалаврів 
спеціальності 081 Право галузі знань 08 «Право» та соціальну інфраструктуру 
інституту;

- порівняльну таблицю відповідності стану забезпечення 
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту вимогам 
до акредитації бакалаврів спеціальності 081 Право галузі знань 08 «Право», які 
навчаються за освітньо-професійною програмою «Право»;

- порівняльну таблицю відповідності якісних характеристик 
підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 081 
Право галузі знань 08 «Право», які навчаються за освітньо-професійною 
програмою «Право» у Хмельницькому кооперативному торговельно- 
економічному інституті державним вимогам до акредитації, а також інші 
документи.

На підставі вивчення навчально-методичного, інформаційного, 
матеріально-технічного, кадрового забезпечення та визначення якісного рівня 
підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Право» зі 
спеціальності 081 Право, експертною комісією встановлено наступне: 
надані документи відповідають інформації, поданій в акредитаційній 
справі, та підтверджують право Хмельницького кооперативного 
торговельно-економічного інституту на підготовку фахівців за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 081 Право галузі 
знань 08 «Право», які навчаються за освітньо-професійною програмою 
«Право».

1. Загальна характеристика Хмельницького кооперативного 
торговельно-економічного інституту і спеціальності 081 Право
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 

створений відповідно до постанов правління Хмельницької облспоживспілки 
від 11 березня 2008 року № 107, від 01.04.2008 р № 139 та постанови Правління 
Укоопспілки за № 74 від 18 березня 2008 року на базі Хмельницького 
торговельно-економічного коледжу, історія якого налічує 58 років. Статут 
інституту прийнято загальними зборами трудового колективу 07 листопада 
2016 року, протокол №5.

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 
внесено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, 
про що свідчить виданий виконавчим комітетом Хмельницької міської ради 
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців, серія АБ № 41269 від 31.01.2013 р. (первинна реєстрація 
24.03.2008 р.). Навчальний заклад внесено до Державного реєстру вищих
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навчальних закладів України (довідка № 23-1-363 від 29.07.2008 р. 
Міністерства освіти і науки України).

Для забезпечення ступеневої вищої освіти в структурі інституту 
функціонує Хмельницький кооперативний коледж ХКТЕІ, який діє на основі 
Положення про Хмельницький кооперативний коледж ХКТЕІ. Хмельницький 
кооперативний коледж внесено до Єдиного державного реєстру підприємств 
та організації України, про що свідчить довідка АА №1724406 від 
28.10.2008р., видана Головним управлінням статистики у Хмельницькій 
області. Загальна характеристика Хмельницького кооперативного 
торговельно-економічного інституту наведена в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1
Загальна характеристика

Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту 
___________________ (станом на 01.04.2019 року)___________________

№
з/п

Показники діяльності Кількісні
параметри

1 2 3

1

Кількість студентів, усього 1377
У т.ч. за формами навчання:
• Денна 1151
• Вечірня -

• Заочна 226

2
Кількість студентів, які навчаються на контрактній основі:
• всього; 1377
• % до загальної кількості. 100,0

3

Кількість напрямів підготовки (спеціальностей), за якими ведеться підготовка 
фахівців, усього

21

У т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
• молодшого спеціаліста; 8
• бакалавра; 7
• спеціаліста; -

• магістра. 6
4 Кількість кафедр, разом: 6

з них випускних: 5
5 Кількість факультетів (відділень): 2(3)
6 Загальна чисельність науково-педагогічних працівників та наукових (педагогічних) 

працівників, усього: 
в. т.ч.:

95

штатних; 84
сумісників. 11

7 Серед них:
докторів наук, професорів; 10
кандидатів наук, доцентів; 35
викладачів вищої категорії. 13

8
Кількість наукових спеціальностей, з яких відкрито аспірантуру, усього -
у т.ч. з тих, що відповідають ліцензованим спеціальностям підготовки фахівців. -

9 Кількість спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій -

10
Кількість монографій, підручників, навчальних посібників, виданих за останні 3 
років:
• назв; 23
• друкованих аркушів. 297,4

11 Кількість зарубіжних закладів освіти, з якими налагоджено співробітництво 5
12 Середня вартість одного року навчання на заявленому освітньому ступені, грн. 14900
13 Використання коштів за кошторисом, %

• на заробітну плату науково-педагогічному персоналу; 100,0
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Продовження таблиці 1.1
1 2 3

• на навчально-методичне забезпечення; 100,0
• на створення і розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти. 100,0

14 Загальна площа будівель, м2: 15260,6
в т.ч.:
навчального корпусу; 7198,5
спортивних приміщень; 1305,1
гуртожитку. 6757,0

Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АЕ № 527293 
від 02.10.2014 р., витягів з рішення Акредитаційної комісії від 27.01.2015 року 
протокол № 113, від 28.06.2015 року протокол № 116, від 30.06.2015 року 
протокол № 117, від 17.11.2015 року протокол № 119, акту узгодження 
спеціальностей, затверджених МОН України від 10.12.2015р. інститут 
здійснює підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання за 
освітніми ступенями магістр, бакалавр, освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» за спеціальностями:

075 Маркетинг;
072 Фінанси, банківська справа та страхування;
071 Облік і оподаткування;
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
073 Менеджмент;
241 Готельно-ресторанна справа;
081 Право;
123 Комп’ютерна інженерія.
Освітня програма спеціальності 081 Право освітнього ступеня бакалавр 

акредитується вперше. Підготовку фахівців освітнього ступеня бакалавр 
спеціальності 081 Право було розпочато з 01.09.2017 р. Ліцензований обсяг 
прийому -  50 осіб.

Для забезпечення освітнього процесу в інституті функціонує два 
факультети (економіки та підприємництва, управління та права) та шість 
кафедр: права, загальноекономічної та соціально-гуманітарної підготовки, 
фінансів, обліку та аудиту, маркетингу та менеджменту, готельно- 
ресторанного бізнесу, підприємництва, товарознавства, митної справи.

Підготовку фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальності 081 
Право здійснюють 19 науково-педагогічних працівників, серед яких чотири 
доктори наук, професори (21,0 %), усі штатні (100,0 %), дванадцять кандидатів 
наук, доцентів (63,2 %), з них 11 працюють за основним місцем роботи 
(91,7%) (табл. 1.2.).

Випусковою кафедрою є кафедра права, яка нараховує 6 науково- 
педагогічних працівників, серед яких один доктор наук, професор (16,7 %), 
який працює за основним місцем роботи (100,0%), чотири кандидати наук 
(66,7 %), з них троє працюють за основним місцем роботи (75,0 %).

Реалізації освітніх завдань сприяє потужна матеріально-технічна база, 
яка відповідає стандартам, нормативним вимогам і забезпечує високу якість 
освітнього процесу, -наукової роботи та соціально-побутових умов студентів і
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працівників інституту. Навчальний заклад розміщений у трьох власних 
навчально-адміністративних корпусах. Усі будівлі розміщені на відстані 70- 
100 м, що утворює єдиний навчальний комплекс. Загальна площа приміщень 
-  15260,6 м2, в т.ч.: навчальний корпус -  7198,5 м2; спортивний комплекс -  
1305,1 м2; гуртожиток -  6757 м2. Будівлі та споруди знаходяться на балансі 
інституту.

Таблиця 1.2

Склад кафедр і характеристика науково-педагогічного складу, що 
забезпечують підготовки фахівців спеціальності 

______________________  081 Право___________________________

№
з/п Назва кафедри Викладацький 

склад, осіб %

3 них
докторів наук, 

професорів, кандидатів наук

всього 
осіб, %

в т.ч. на 
постійні 

й
основі, 
осіб, %

всього
осіб,

%

в т.ч. 
на

постій
ні

основі, 
осіб, %

1 2 3 4 5 6 7

1. Права 6
31,5 %

1
16,7 %

1
100 ,0 %

4
6 6 ,7%

3
75,0  %

2 .
Підприємництва, 

товарознавства, митної 
справи

3
15,8 %

2
66,7  %

2
100,0 %

- -

3. Маркетингу та 
менеджменту

1
5,3 %

1
100,0 %

1
100,0 %

- -

4 .
Загальноекономічної та 
соціально-гуманітарної 

підготовки

5
26,3 % - - 4

80,0 %

4
100,0

%

5 .
Фінансів, обліку та 

аудиту
3

15,8 %
- -

3
100,0

%

3
100,0

%

6 .
Г отельно-ресторанного 

бізнесу
1

5,3 % - -
1

100,0
%

1
100,0

%

Разом по інституту 19
100,0 %

4
2 1 ,0 %

4
100,0 %

12
63 ,2  %

11
9 1 ,7 %

Ректор інституту -  Коваль Людмила Миколаївна, доктор економічних 
наук, доцент кафедри підприємництва, товарознавства, митної справи, 
заслужений працівник освіти України. Освіта вища: в 1980 році закінчила 
Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і 
організація торгівлі продовольчими товарами», у 1989 році -  педагогічний 
факультет Полтавського кооперативного інституту за спеціальністю 
«Професійне навчання», здобула кваліфікацію викладача маркетингу та 
організації комерційної діяльності. В грудні 2009 року захистила кандидатську
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дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» 
на тему «Формування регіональних програм державної підтримки малого 
підприємництва» (диплом кандидата економічних наук: ДІ< № 057551 від 
10.03.2010 р.). У 2014 році Коваль Л.М. присвоєно звання доцента кафедри 
комерційної діяльності та підприємництва (атестат доцента 12 ДЦ № 040255 
від 31.10.2014 р.). У лютому 2016 року захистила дисертацію на здобуття 
наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 
«Економіка та управління національним господарством» на тему «Механізм 
функціонування ринків економічних ресурсів в аграрному секторі економіки 
України» (диплом доктора економічних наук ДД № 005208 від 25.02.2016 р.).

Трудову діяльність Коваль Л.М. розпочала в липні 1980 року на посаді 
заступника голови правління з торгівлі Ружичнянського споживчого 
товариства Хмельницької облспоживспілки, працювала старшим 
товарознавцем Хмельницької універсальної бази Хмельницької 
райспоживспілки. Загальний стаж роботи складає понад 38 років, з них 
педагогічний стаж у вищій школі -  31 рік.

Педагогічну діяльність розпочала у травні 1988 року в Хмельницькому 
кооперативному технікумі на посаді майстра виробничого навчання, 
працювала викладачем, заступником директора з навчально-виробничої 
роботи. З листопада 2003 року призначена на посаду директора навчального 
закладу за результатами виборів трудового колективу. В Хмельницькому 
кооперативному торговельно-економічному інституті обіймала посади 
завідувача кафедри товарознавства і торговельного підприємництва, першого 
проректора. Відповідно до постанови № 3 правління Хмельницької 
облспоживспілки від 22.01.2016 р. призначена на посаду ректора 
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту.

Коваль Л. М. нагороджена Почесною трудовою відзнакою «Знак 
пошани» Центральної спілки споживчих товариств України (2008 рік), знаком 
«Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України (2010 рік), 
нагрудним знаком «За наукові досягнення» (2012 рік). У 2013 році Коваль 
Л.М. присвоєно Почесне звання «заслужений працівник освіти України».

Висновок: експертна комісія констатує, що підготовка фахівців за 
першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 081 Право галузі знань 08 
«Право», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» 
відповідає типу й статусу навчального закладу.

2. Формування контингенту студентів
Професійна орієнтація, життєві плани майбутнього фахівця в багатьох 

випадках залежать від інформації, яку він отримує на складному етапі 
самовизначення.

З цією метою в інституті профорієнтаційна робота триває протягом 
усього навчального року. Щорічно затверджується план такого виду 
діяльності. Профорієнтаційна робота -  один із пріоритетних напрямів

Голова експертної комісії д.ю.н., проф., Заслужений юрист України 
О. І. Нікітенко



діяльності навчального закладу, що спрямований на формування сталого 
інтересу молоді до навчального закладу.

З цією метою:
-  забезпечено виготовлення оголошень про прийом студентів до 

інституту, проспектів із питань організації навчання та відпочинку студентів 
навчального закладу, їх розповсюджено у загальноосвітніх школах, закладах 
професійно-технічної освіти, ЗВО І-ІІ р.а. Хмельницької області, на 
підприємствах споживчої кооперації;

-  здійснюється співпраця із засобами масової інформації, зокрема:
• розміщуються оголошення про прийом студентів в обласних 

газетах «Подільські вісті», «Проскурів», «Газета Є»;
• транслюються передачі по телебаченню «Поділля-Центр», радіо 

«Контакт», радіо «Місто» про прийом студентів на денну та заочну форми 
навчання, про зустріч випускників ювілейних років, про проведення Днів 
відкритих дверей, про прийом на підготовчі курси;

-  організовуються екскурсії учнів шкіл міста і області по інституту в 
рамках «Тижня абітурієнта»;

-  проводиться інтерактивний професійний квест «Фахівець-універсал» 
для ознайомлення учнів шкіл міста із спеціальностями, за якими здійснюється 
підготовка у навчальному закладі;

-  проводяться тренінгові заняття з усіх спеціальностей у бізнес-школі;
-  проводяться маркетингові дослідження серед випускників

загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, ЗВО І-ІІ рівнів 
акредитації на тему «Моя майбутня кар’єра» з метою виявлення інтересів 
майбутніх вступників до певних спеціальностей;

-  навчальний заклад бере участь у міжнародних виставках навчальних 
закладів «Сучасна освіта в Україні», міських та обласних виставках, які 
організовує Департамент освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької 
облдержадміністрації;

-  навчальний заклад бере участь у роботі «Ярмарку професій», який 
організовує обласний та міський центри зайнятості, міське управління освіти;

-  виготовляється власна рекламна продукція.
В інституті проводиться систематична робота інноваційної

спрямованості щодо удосконалення освітньої діяльності в контексті вимог 
Болонського процесу. Робота спрямовується на подальше впровадження 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу, метою якого є 
підвищення якості освіти як цілісної сукупності знань, які здобувають 
студенти, використовують їх, визначають їх компетентність і дозволяють мати 
певну соціальну цінність і фінансові доходи та забезпечення на цій основі 
конкурентоспроможності випускників.

Набір студентів здійснюється у межах ліцензованого обсягу. Показники 
формування та динаміка зміни контингенту студентів спеціальності 081 Право 
наведено у таблицях 2.1, 2.2. Для збереження контингенту студентів в 
інституті створена .належна матеріально-технічна база, науково-методичне

Голова експертної комісії.— д.ю.н.,  проф., Заслужений юрист України
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забезпечення, організована позааудиторна робота, проводиться індивідуальна 
робота зі студентами та їх батьками.

Таблиця 2.1

Показники формування контингенту студентів 
спеціальності 081 Право

Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту
№ Показник Роки
з/п 2017-2018 2018-2019

1 2 3 4
1. Ліцензований обсяг 

підготовки, всього (осіб) 50 50
в т.ч:
денна форма навчання 40 ЗО
заочна форма навчання 10 20

2 Прийнято на навчання, 
всього (осіб)

19 38

в т.ч.:
2.1 денна форма всього, в т.ч.:

- на базі повної загальної
14 23

середньої освіти 
- на базі ОКР «молодший

6 3

спеціаліст» 8 20
2.2 заочна форма:

- на базі ОКР «молодший 5 15
спеціаліст»

3. Подано заяв за формами 
навчання, всього (осіб)

63 64

- денна 55 42
- заочна 8 22

4. Конкурс вступників на 1 
місце:
- денна форма навчання 1,4 1,4
- заочна форма навчання 0,8 1,1

Враховуючи розвиток бізнесу в Хмельницькій області, зокрема у сфері 
торгівлі, готельного та ресторанного бізнесу, Хмельницький кооперативний 
торговельно-економічний інститут -  це єдиний заклад вищої освіти, що 
здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальності 081 
Право зі спрямуванням на заклади торговельної та готельно-ресторанної 
сфери регіону та підприємства системи споживчої кооперації області, що 
підтверджується результатами моніторингу ринку праці та концепцією 
розвитку Хмельницького регіону.

Голова експертної комісії Л.ю.н., проф., Заслужений юрист України 
О. І. Нікітенко



Таблиця 2.2
Динаміка змін контингенту студентів

спеціальності 081 Право у розрізі форм навчання

№
з/п

Роки навчання

Показник 2017-2018 2018-2019
І II І II

1 2 3 4 5 6
1 Всього студентів за спеціальністю станом 19 - 38 19

на 01 квітня 2019 р., в т.ч.: -
кількість студентів, які навчаються 14 - 23 14
за денною формою
кількість студентів, які навчаються 5 15 5
за заочною формою

2 Кількість студентів, яких відраховано 
(всього) в т.ч.:

“ “ “ “

-  за невиконання навчального плану - - - -
-  за власним бажанням - - - -
-  у зв’язку з переведенням до інших ЗВО - - - -
-  інші причини - - - -

3 Кількість студентів, які зараховані на - - - -
- переведених із інших ЗВО - - - -
- поновлених на навчання - - - -
- переведення з: 
а) денної форми; .
б) заочної форми - - - -

Висновок: комісія, розглянувши питання формування контингенту 
студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 081 Право галузі 
знань 08 Право, які навчаються за освітньо-професійною програмою 
«Право», зазначає, що Хмельницький кооперативний торговельно- 
економічний інститут дотримується нормативних вимог прийому 
студентів. З урахуванням тенденції останніх років щодо демографічної 
кризи в регіоні система профорієнтаційної роботи сприятиме 
формуванню якісного складу студентів.

3. Результати освітньої діяльності

З метою діагностування рівня досягнень у навчанні студентів денної 
форми навчання спеціальності 081 Право у другому навчальному семестрі 
2018-2019 навчального року були проведені комплексні контрольні роботи з 
окремих дисциплін, які формують загальні та фахові компетентності, знання і 
навички з яких мають визначальний вплив на професійну якість майбутніх 
бакалаврів права.

Голова експертної коміфт д.ю.н., проф., Заслужений юрист України 
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нормативних дисциплін та дисциплін вільного вибору студента:
I. Д и с ц и п л ін и , я к і  ф о р м ую т ь за га л ь н і к о м п ет ен т н о ст і:

1. Ділова іноземна мова.
II. Д и с ц и п л ін и , я к і  ф о р м ую т ь п р о ф ес ій н і к о м п ет ен т н о ст і:

1. Податкова система.
2. Основи римського приватного права.
3. Міжнародне публічне право.
До виконання контрольних робіт було залучено студентів першого та 

другого курсів (груп П (скб)-11, П (скб)-21) денної форми навчання освітнього 
ступеня бакалавр спеціальності 081 Право, які навчаються за скороченим 
терміном (на основі ОКР «молодший спеціаліст»), у кількості 28 осіб.

Зведені показники контрольних вимірювань залишкових знань 
освітнього ступеня бакалавр спеціальності 081 Право представлені в табл. 3.1, 
розбіжність між результатами сесійного контролю та контрольними 
вимірюваннями залишкових знань студентів відповідає вимогам акредитації.

Відповідно до навчального плану підготовки фахівців освітнього 
ступеня бакалавр спеціальності 081 Право передбачено написання і захист 
курсових робіт. Комісією було проаналізовано вісім курсових робіт. Оцінки за 
курсові роботи обґрунтовані, в рецензіях вказані позитивні сторони і недоліки. 
Відхилення результатів експертної перевірки відібраних курсових робіт від 
результатів оцінок комісій навчального закладу із захисту курсових робіт 
становить - 0,12 бали та відповідає нормам.

Результати аналізу курсових робіт наведені у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2
Оцінка якості виконання курсових робіт студентів спеціальності 
___________ __________ 081 Право_______________________________

№
з/п

Прізвище
студента

Група Тема курсової роботи Оцінка
Викладач Експерт

1 2 3 4 5 6
1. Дашевський Р. О. П (скб)-21 Принципи міжнародного 

трудового права
3

(задовільно)
3

(задовільно)
2. Дашевський О. О. П (скб)-21 Правове регулювання 

діяльності профспілок в 
Україні та закордоном.

3
(задовільно)

3
(задовільно)

3. Карнаух С. І. П (скб)-21 Поняття та загальна 
характеристика режимів 
робочого часу

5
(відмінно)

5
(відмінно)

4. Малімон А. С. П (скб)-21 Поняття, характеристика 
та наслідки законних та 
незаконних страйків

3
(задовільно)

3
(задовільно)

5. Молотай А. В. П(скб)-21 Загальна характеристика 
трудових правовідносин з 
державними службовцями

4
(добре)

4
(добре)

Голова експертної комісії Д.ю.н., проф., Заслужений юрист України 
О. І. Нікітенко



Продовження таблиці 3.2
1 2 3 4 5 6

6. Параскевич 0. В. П (скб)-21 Найгірші форми 
дитячої праці та 
міжнародні правові 
стандарти щодо 
заборони їх 
застосування

4
(добре)

3
(задовільно)

7. Старцун С. Р. П(скб)-21 Загальна 
характеристика 
договору про 
позикову (лізингову) 
працю

4
(добре)

4
(добре)

8. Стукан К. С. П (скб)-21 Сучасні моделі 
розгляду 
індивідуальних 
трудових спорів

4
(добре)

4
(добре)

Середній бал 3,75 3,63
Відхилення -0,12

Практика є невід’ємною складовою підготовки фахівців у 
Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті. Члени 
комісії перевірили звіти з виробничої практики студентів. Слід відзначити, що 
форма представлених звітів відповідає програмам практики. До звітів з 
практики долучено щоденники та календарно-тематичні плани. Терміни 
проходження практики збігаються з робочим навчальним планом підготовки 
бакалаврів права.

Результати порівняльного аналізу оцінювання звітів з виробничої 
практики наведені у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3
Оцінка якості виконання звітів з виробничої практики студентів 
__________ ______ спеціальності 081 Право ____________________

№
з/п

Прізвище
студента

Група База практики Оцінка
Викладач Експерт

1 2 3 4 5 6
1. Дашевський Р.О. П (скб)-21 Адвокат Полянська О.А. 3

(задовільно)
3

(задовільно)
2. Дашевський 0 .0 . П (скб)- 21 Адвокат Полянська О.А. 3

(задовільно)
3

(задовільно)
3. Карнаух С.І. П (скб)-21 Хмельницьке 

територіальне 
відділення АМКУ

5
(відмінно)

5
(відмінно)

4. Молотай А.В. П (скб)-21 Адвокат Терлич В.Г. 4
(добре)

4
(добре)

5. Параскевич О.В. П (скб)- 21 Хмельницька обласна 
профспілкова 
організація підприємств

3
(задовільно)

3
(задовільно)

Голова експертної комісії д.ю.н., проф., Заслужений юрист України 
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Продовження таблиці 3.3.
1 2 3 4 5 6

6. Старцун С.Р. П(скб) -21 Адвокат Чухась Д.О. 4
(добре)

3
(задовільно)

7. Стукай К.С. П (скб)-21 Адвокат Чухась Д.О. 4
(добре)

4
(добре)

8. Ерназарова
М.Р.

П (зскб)-21 Адвокат Хорошенюк О.В 5
(відмінно)

5
(відмінно)

9. Г одлевська 
А.А.

П (зскб)-21 Дунаєвецький відділ 
поліції ГУНП в 
Хмельницькій області

5
(відмінно)

4
(добре)

Середній бал 4,00 3,78
Відхилення - -0,22

За результатами захисту студентами звітів з виробничої практики 
середній бал (4,00) свідчить про достатній професійний рівень. При цьому 
відхилення -0,22 є не значним та допустимим.

Висновок: експертна комісія вважає, що аналіз якості підготовки 
фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальності 081 Право галузі 
знань 08 Право та рівня їх успішності, які навчаються за освітньо- 
професійною програмою «Право» у Хмельницькому кооперативному 
торговельно-економічному інституті свідчить про її відповідність 
вимогам Міністерства освіти і науки України.

Голова експертної комісії н., проф., Заслужений юрист України 
О. І. Нікітенко



Таблиця 3.1
Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами спеціальності 081 Право__________

№
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%
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осіб % осіб % осіб % осіб %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ц икл дисциплін, я к і ф орм ую т ь проф есійні ком пет ент ност і

1.
Ділова

іноземна
мова

081
Право

П(скб)-11 20 20 100 5 2 5 , 0 7 35,0 8 40,0 - - 100,0 60,0 3,85 100,0 0 60,0 0

П(скб)-21 8 8 100 - - 5 62,5 3 37,5 - - 100,0 62,5 3,63 100,0 0 62,5 0

Всього по дисциплінах циклу 28 28 100 5 17,8 12 42,9 11 39,3 - - 100,0 60,7 3,79 100,0 0 60,7 0
Ц икл дисциплін, я к і ф орм ую т ь проф есійні ком пет ент ност і

1.
Основи

римського
приватного

права

081
Право

П(скб)-11 20 20 100 3 15,0 9 45,0 8 40,0 - - 100,0 60,0 3,75 100,0 0 60,0 0

П(скб)-21 8 8 100 1 12,5 4 50,0 3 37,5 - - 100,0 62,5 3,75 100,0
0 62,5 0

2.
Міжнародне

публічне
право

П(скб)-11 20 20 100 3 15,0 8 40,0 9 45,0 100,0 55,0 3,70 100,0 0 60,0 -5,0

П(скб)-21 8 8 100 1 12,5 4 50,0 3 37,5 - - 100,0 62,5 3,75 100,0 0 62,5 0

3. Податкова
система

П(скб)-11 20 20 100 2 10,0 10 50,0 7 35,0 1 5,0 95,0 60,0 3,65 95,0 0 65,0 -5,0

П(скб)-21 8 8 100 - - 4 50,0 4 50,0 - - 100,0 50,0 3,50 100,0 0 62,5 -12,5

Всього по дисциплінах циклу 84 84 100 10 11,9 39 46,4 34 40,5 1 1,2 98,8 58,3 3,69 98,8 0 62,0 -3 ,7

Голова експертної комісії .н., проф., Заслужений юрист України 
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4. Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої
діяльності

Для побудови та реалізації ефективної внутрішньої системи 
забезпечення якості освітньої діяльності в Хмельницькому кооперативному 
торговельно- економічному інституті відповідно до «Стандартів і 
рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти» ухвалою вченої ради навчального закладу затверджено відповідну 
програму заходів.

Опис внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Хмельницькому 
кооперативному торговельно-економічному інституті та його структурних 
підрозділів містить: аналіз результативності науково-дослідної роботи в 
навчальному закладі та використання її здобутків у навчальному процесі; 
представлення локальної системи управління якістю та стандартів закладу 
вищої освіти; схему функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 
та розподіл відповідальності між структурними підрозділами та посадовими 
особами; залучення студентів до забезпечення якості освіти; результативність 
системи забезпечення якості, її моніторинг та вдосконалення.

Програма заходів із забезпечення якості в інституті, окрім моніторингу 
багатьох кількісних показників, спрямована на підтримку системи цінностей, 
традицій та норм (як загальноінститутського рівня, так і структурних 
підрозділів -  коледжу, факультетів, кафедр), які визначають ефективність 
функціонування навчального закладу.

В програмі передбачені конкретні заходи, які спрямовані на:
- удосконалення навчальних планів та програм;
- підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників і забезпечення їх вмотивованості;
- вдосконалення методів викладання і підвищення рівня об’єктивності 

оцінювання;
- удосконалення системи формування контингенту студентів;
- встановлення зворотних зв’язків між учасниками освітнього 

процесу;
- розширення присутності ЗВО в національних і міжнародних 

програмах підготовки фахівців з вищою освітою;
- удосконалення наявних інформаційних систем та забезпечення 

публічності інформації.
До кожного розділу (пункту) заходів передбачені відповідальні за 

розробку і впровадження та визначено критерії ефективності. Звіти щодо 
стану реалізації конкретних пунктів заходів програми розглядаються на 
засіданнях методичної ради, ректорату, вченої ради.

Висновок: експертна комісія зазначає, що у Хмельницькому 
кооперативному торговельно-економічному інституті здійснюється 
системна робота щодо побудови внутрішньої системи забезпечення якості 
освітньої діяльності відповідно до вимог акредитації. Для гарантування 
якості та професіоналізації освіти кафедра права активно залучає до 
формування освітньо-професійної програми, навчальних та робочих
Голова експертної комісії-— проф. ,  Заслужений юрист України
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планів фахівців у сфері права.

5. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи щодо їх
усунення

За період провадження Хмельницьким кооперативним торговельно- 
економічним інститутом освітньої діяльності за спеціальністю 081 Право на 
першому (бакалаврському) рівні (надано ліцензію згідно рішення засідання 
Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2017 р. 
Протокол № 51/1), зауважень (приписів) органів, що здійснюють контроль за 
дотриманням ліцензійних умов та скарг юридичних і фізичних осіб не 
надходило.

Попередня експертиза поданої акредитаційної справи зауважень не мала.

6. Організаційне та навчально-методичне забезпечення 
освітнього процесу

В організації освітнього процесу Хмельницький кооперативний 
торговельно-економічний інститут орієнтується на новітні технології 
навчання, комп’ютеризацію навчального процесу та на реалізацію власних 
програм безперервної підготовки (професійної, комп’ютерної та ін.), які 
відображені в навчальних планах.

Навчальний план та робочі навчальні плани підготовки фахівців 
освітнього ступеня бакалавр спеціальності 081 Право складені відповідно до 
освітньо-професійної програми та затверджені в установленому порядку. У 
навчальному плані визначено перелік нормативних дисциплін та дисциплін на 
вибір студентів, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення 
навчальних занять (лекції, практичні, індивідуальні заняття, консультації) та 
їх обсяг, графік навчального процесу, обсяг часу, передбачений на самостійну 
роботу, форми і засоби проведення поточного і підсумкового контролів. При 
побудові навчального плану враховано структурно-логічну схему 
послідовності викладання навчальних дисциплін.

Загальний обсяг навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 
081 Право становить7200 годин (240 кредитів).

З метою забезпечення якісної підготовки фахівців освітнього ступеня 
бакалавр зі спеціальності 081 Право науково-педагогічними працівниками 
інституту створені навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, 
передбачених навчальним планом. Навчально-методичне забезпечення 
дисциплін включає в себе навчальні програми, робочі навчальні програми, 
тексти лекцій, завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів 
з методичними рекомендаціями, тестові завдання, екзаменаційні білети, 
комплексні контрольні роботи, критерії оцінювання, методичні рекомендації 
з проходження виробничої практики.

Голова експертної комісії д.ю.н., проф., Заслужений юрист України
О. І. Нікітенко



Робочі навчальні програми дисциплін розроблені науково- 
педагогічними працівниками інституту на основі навчального плану та 01111 
спеціальності, розглянуті і погоджені на засіданнях кафедр та затверджені 
першим проректором інституту.

У робочих навчальних програмах кожної дисципліни навчального 
плану спеціальності 081 Право відображені конкретний зміст навчальних 
дисциплін, послідовність та організаційно-методичні форми їх вивчення, 
обсяги часу за різними видами навчальної роботи, засоби і форми поточного 
та підсумкового контролю, перелік рекомендованої навчально-методичної 
літератури, нормативно-законодавчих документів, технічних засобів навчання 
тощо. Робочі програми щорічно переглядаються викладачами, зміни та 
доповнення обговорюються на засіданнях кафедр і затверджуються 
завідувачами кафедр та деканом факультету управління та права.

За структурою і змістом навчальні і робочі програми кожної дисципліни 
навчального плану фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальності 081 
Право відповідають освітньо-професійній програмі підготовки та сучасному 
рівню розвитку науки і практики.

Практичні заняття відповідно до навчального плану на 100% 
забезпечені методичними матеріалами та завданнями для їх виконання.

З усіх дисциплін розроблені завдання для самостійної роботи студентів 
за різноманітними формами і методами, які віддзеркалюють предмет і методи 
вивчення конкретної дисципліни.

Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у тому числі з 
використанням інформаційних технологій) становить 100% від потреби і 
полягає у методичних матеріалах опрацювання питань, що виносяться на 
самостійне вивчення; перевірка рівня знань для оцінювання самостійної 
роботи студентів здійснюється за допомогою тестових завдань.

Усі дисципліни навчального плану на 100% забезпечені навчально- 
методичними розробками.

У робочих програмах навчальних дисциплін, окрім анотації дисципліни 
і структури навчального процесу, подаються критерії оцінювання знань і вмінь 
студентів.

Структура пакетів комплексних контрольних робіт (ККР) з дисциплін 
навчального плану фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальності 081 
Право містить: навчальну програму дисципліни, анотацію, ситуаційні 
завдання, зразок відповіді на контрольні завдання, критерії оцінювання, 
рецензії, перелік довідкової літератури.

При здійснені підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр 
спеціальності 081 Право викладачами використовуються пакети прикладних 
програм: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft 
Access, Abby Lingvo, Microsoft Paint for Windows, TestReader, Microsoft Internet 
Explorer 9.0, Комп’ютерно-правова система “ЛІЕА:ЗАКОН”, правові 
інформаційно-пошукові системи “Нормативні акти України”, “Законодавство

Голова експертної комісії д.ю.н., проф., Заслужений юрист України 
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України”, “Експерт Юрист”, “Консультант-Плюс”, “Юрисконсульт”, Faces 
3 .0.

Підсумковий семестровий контроль може проводитись у формі 
екзамену та диференційованого заліку. Завданням підсумкового контролю є 
перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 
взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчо використовувати 
накопичені знання, уміння сформулювати своє ставлення до певної проблеми 
навчальної дисципліни. Форма проведення підсумкового контролю (усне 
опитування письмові відповіді, тестування, модульна контрольна робота 
тощо) визначається відповідною кафедрою.

Організація практичної підготовки за спеціальністю 081 Право в 
Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті 
здійснюється на підставі:

-  освітньо-професійної програми «Право» освітнього ступеня бакалавр;
-Положення про проведення практики студентів вищих навчальних

закладів України, затвердженого Міністерством освіти України від 08.04.1993 
р-;

-  Положення про проведення практики студентів Хмельницького 
кооперативного торговельно-економічного інституту (затверджено рішенням 
Вченої ради, протокол № 3 від 27.12.2014 р.);

-Н аскрізної програми практики для спеціальності 081 Право 
(розглянуто на засіданні кафедри права, протокол № 1 від 31.08.2018 р.).

Відповідно до навчального плану цикл практичного навчання 
(виробнича практика) складає 16,5 кредитів (495 год.).

Організація проведення практичної підготовки студентів покладається 
на викладачів кафедри права, які мають освіту за фахом та певний досвід 
роботи.

Кафедрою права розроблені та затверджені програми проходження, 
виробничої практики, які регламентують мету, завдання, порядок організації, 
проведення та підведення підсумків практичної підготовки студентів. 
Методичні рекомендації щодо проходження практики розроблені кафедрою і 
допомагають студентам у своєчасному та належному оформленні звітів.

Виробнича практика організовується на робочих місцях, що 
відповідають переліку первинних посад, передбачених освітньо- 
кваліфікаційною характеристикою. З усіма базами практики укладені 
відповідні договори на проходження практики, щорічно проводиться їх 
паспортизація.

Завершальним етапом навчального процесу підготовки фахівців 
освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 081 Право є підсумкова 
атестація, яка проходить у вигляді складання комплексного екзамену за фахом. 
Завдання для підсумкової атестації розроблені відповідно до освітньої 
програми бакалавра спеціальності 081 Право з метою здійснення комплексної 
перевірки теоретичних знань, практичних вмінь та навичок, що дає
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можливість зробити висновки про готовність випускника до роботи з даного 
фаху.

Зміст комплексних завдань дозволяє зробити висновок про освітній 
рівень теоретичної та практичної підготовки студентів, готовність їх 
виконувати обов’язки фахівця в умовах сучасної ринкової економіки.

Для забезпечення освітнього процесу навчальною літературою в 
інституті функціонує бібліотека.

Для забезпечення навчального процесу придбано і функціонують 
сучасний пакет програм «Бібліограф», програма «Електронна бібліотека», 
сформований електронний каталог.

За допомогою електронного каталогу здійснюється пошук необхідної 
літератури, забезпечується доступ до повнотекстових документів, ведеться 
облік книгозабезпечення навчального процесу, автоматизована книга 
сумарного обліку, книга інвентарного обліку, наукова обробка літератури.

Станом на 01.04.2019 року фонд бібліотеки нараховує понад 90,9 
примірників книг, в тому числі навчальної літератури -  79,88 тис., наукової -  
9,6 тис. примірників, 1,5 тис. -  художньої літератури, 2,5 тис. -  електронних 
видань, 145 найменувань періодичних видань.

Щорічне оновлення фонду бібліотеки інституту новою літературою 
дозволяє належним чином забезпечити навчальний процес і наукові 
дослідження.

Площа читальних залів бібліотеки становить 930,5 м2, загальна кількість 
робочих місць - 130. Електронна читальна зала налічує 30 комп’ютеризованих 
робочих місць та забезпечує доступ до електронного фонду бібліотеки, 
світових інформаційних ресурсів через мережу Ігйетеї.

До складу електронного фонду бібліотеки увійшли повнотекстові базові 
підручники, навчально-методичні комплекси дисциплін, розроблені 
викладачами інституту, база даних українського законодавства «Ліга. Закон». 
Фонд електронної бібліотеки складається з 1250 примірників документів, які 
використовуються викладачами і студентами у спільній навчальній діяльності.

За допомогою електронного каталогу здійснюється пошук необхідної 
літератури, забезпечений доступ до повнотекстових документів, ведеться 
облік книгозабезпеченості процесу, автоматизовано функції обробки 
літератури та інвентаризації.

У розпорядженні студентів та викладачів також є книжковий фонд 
Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки.

Висновок: експертна комісія констатує, що організаційне,
навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу у 
Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті 
відповідають вимогам і забезпечують належний професійний рівень 
підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальності 081 Право 
галузі знань 08 «Право», які навчаються за освітньою програмою 
«Право». Дисципліни навчального плану забезпечені необхідними 
підручниками, навчальними посібниками, опорними конспектами
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лекцій, у тому числі підготовленими викладачами кафедри права. 
Наявність навчально-методичного та інформаційного забезпечення 
дисциплін складає 100% від навчального плану.

7. Кадрове забезпечення освітнього процесу

Розвиток ринкових економічних відносин, подальше зміцнення 
міжнародних, культурних зв’язків між країнами, удосконалення процесів 
інтеграції, розвиток інноваційних технологій, комп’ютеризація навчального 
процесу зумовлюють необхідність удосконалення змісту і форм підготовки 
фахівців у закладах вищої освіти. Це насамперед забезпечується кадровим 
потенціалом закладу вищої освіти.

Система добору кадрів і призначення їх на роботу у Хмельницькому 
кооперативному торговельно-економічному інституті здійснюється 
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та Положення 
«Про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників 
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту», 
затвердженого наказом ректора № 19-0 від 16.02.2016 р. У штатному розписі 
інституту відповідно до нормативів вищої школи передбачено всі необхідні 
посади науково-педагогічних, інженерно-технічних працівників, 
адміністративного та допоміжного персоналу.

Відповідно до положень Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності (постанова КМУ від 30.11.2015 № 1187 із змінами, внесеними 
згідно з постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 р. Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) в складі науково- 
педагогічних працівників факультету сформована група забезпечення 
освітньої програми «Право» спеціальності 081 Право чисельністю 4 особи. 
Склад групи забезпечення відповідає вимогам п. 29 Ліцензійних умов:

• частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання складає 100% 
при нормативі 50 %;

• частка тих, хто має ступінь доктора наук та/або вчене звання 
професора складає 25% при нормативі 10%;

• із 4 членів групи забезпечення кваліфікація відповідно спеціальності 
підтверджується дипломами про вищу освіту і науковим ступенем, 
показниками наукової та професійної активності;

• стаж науково-педагогічної діяльності у всіх членів групи 
забезпечення перевищує 2 роки і в середньому становить близько 7 років.

Підготовку фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальності 081 
Право здійснюють 19 викладачів, серед яких чотири доктори наук (21,0 %), 12 
кандидатів наук (63,2 %), з них штатних 11 осіб (91,7 %).

Кількість лекційних годин, які припадають на одного викладача, не
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перевищує 250 годин на рік при загальній кількості дисциплін не більше 5.
Випускового кафедрою для спеціальності 081 Право є кафедра права, яка 

створена у 2018 році в результаті поділу кафедри права, соціально- 
гуманітарної та загальноекономічної підготовки на кафедру права та кафедру 
соціально-гуманітарної та загальноекономічної підготовки (наказ № 119-0 від 
20.08.2018 р.). До складу кафедри входять 6 науково-педагогічних 
працівників, серед яких один доктор наук, професор (16,7 %), який працює за 
основним місцем роботи (100,0%), чотири (66,7 %) кандидати наук, з них троє 
(75,0%) працюють за основним місцем роботи.

Завідувач кафедри -  Габінет Дмитро Анатолійович, кандидат 
юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; 
історія політичних і правових учень» ( тема дисертації: «Форма Української 
держави: еволюція вітчизняної політико-правової думки у період між 
світовими війнами»), диплом кандидата юридичних наук ДК № 021553 від 
16.05.2014 р.

Г абінет Дмитро Анатолійович здобув повну вищу освіту у 
Хмельницькому університеті управління і права у 2006 році за спеціальністю 
8.060101 «Правознавство», кваліфікація -  юрист. Науково-педагогічною 
діяльністю займається з 2007 року у Хмельницькому університеті управління 
і права, у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному 
інституті працює з 24.03.2017 р. на постійній основі.

Габінет Д. А. є автором понад 30 наукових публікацій, розробником 
навчальних та робочих програм, методичних матеріалів з дисциплін кафедри. 
Здійснює керівництво науково-дослідними роботами студентів. Інформація 
про завідувача кафедри права наведена у таблиці 3.4.

Викладачі кафедри права постійно підвищують свої знання та практичні 
навички, педагогічну майстерність та фаховий рівень шляхом:

-  підвищення кваліфікації та стажування у провідних ЗВО, наукових 
установах області та України;

-  стажування на підприємствах, організаціях та установах області;
-  роботи над дисертаційними дослідженнями;
-  регулярною участю у семінарах і конференціях (кафедральних, 

міжвузівських, міжнародних), виконання науково-дослідних робіт;
-  відвідування відкритих занять науково-педагогічних працівників 

кафедри, інституту.
Усі науково-педагогічні працівники, що забезпечують надання освітніх 

послуг з галузі знань 08 «Право», постійно займаються вдосконаленням 
навчально-методичного забезпечення, науковими дослідженнями, 
підготовкою підручників та навчальних посібників. Кафедра права постійно 
працює над реалізацією механізмів кар’єрного зростання науково- 
педагогічних працівників, шляхом навчання в аспірантурі, їх мотивацією до 
якісної професійної діяльності.

Висновок: експертна комісія констатує, що якісний склад групи 
забезпечення освітнього процесу, викладачів, що забезпечують
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навчальний процес, викладацького складу випускової кафедри права за 
спеціальністю 081 Право відповідає п.п. 28-30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти.

8. Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри права здійснюється відповідно до 
планів наукової роботи Хмельницького кооперативного торговельно- 
економічного інституту та спрямована на виконання основних засад Концепції 
«Інноваційного розвитку ХКТЕІ на 2010-2020 рр.». Основними завданнями 
науково-дослідної роботи можна визначити розвиток фундаментальних, 
пошукових та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків сучасної 
науки у тісному зв’язку з підготовкою фахівців, наукових та науково- 
педагогічних кадрів, удосконалення системи навчання та виховання.

Наукова робота проводилась в напрямку фундаментальних 
(теоретичних) і практичних досліджень відповідно до пріоритетних напрямів 
наукових досліджень Хмельницького кооперативного торговельно- 
економічного інституту та наукових спеціалізацій викладачів, а саме:

- правові механізми забезпечення і захисту прав та свобод людини;
- проблеми формування національної правової системи України та її 

адаптація до європейського права;
-  правове забезпечення державного будівництва та розвитку політичної 

системи;
-  правові основи територіальної організації влади та місцевого 

самоврядування в Україні та напрями їх вдосконалення;
-  поглиблення приватно-правових засад функціонування 

громадянського суспільства в умовах євроінтеграції;
-  правове регулювання інноваційного розвитку України;
-  правове забезпечення інформаційної сфери України;
-  правове забезпечення розвитку фінансової системи;
-  фундаментальні та прикладні проблеми наукового забезпечення 

боротьби зі злочинністю в Україні;
-  правове забезпечення в галузі національної безпеки та міжнародного 

правопорядку;
-  правове забезпечення формування та реалізації екологічної політики, 

земельної та аграрної реформи в Україні;
-  регулювання правової охорони та захисту прав інтелектуальної 

власності.
Викладачі кафедри беруть участь у виконанні двох науково-дослідних 

робіт згідно з планом наукової роботи ХКТЕІ:
I. «Методологічні та практичні аспекти впровадження реформи щодо 

реалізації влади та місцевого самоврядування у Хмельницькій області».
II. «Особливості функціонування та розвитку ОСББ в площині обліку, 

фінансів та права».
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Результати наукових досліджень оформлені у таких формах наукової 
продукції:

-  наукові звіти викладачів про виконану роботу;
-  наукові статті, тези, що опубліковані або подані до друку;
-  наукові монографії, що опубліковані чи подані до друку;
-  звіти з науково-дослідних тем.

Отримані результати наукових досліджень використовуються в 
навчальному процесі з підготовки фахівців галузі знань 08 «Право».

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у 
міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих 
столах, семінарах у галузі права, що знайшло свій прояв у виданнях 
монографій, посібників, публікаціях у наукових журналах і збірниках 
наукових праць. Систематично викладачами здійснювалось рецензування 
дисертацій, підручників та посібників; опонування й рецензування наукових 
робіт.

Наукові дослідження кафедри права проводяться у співпраці з органами 
державної влади, провідними підприємствами системи споживчої кооперації 
та інших форм власності, закладами вищої освіти України та зарубіжжя. 
Кафедра права співпрацює з Хмельницьким обласним територіальним 
відділення Антимонопольного комітету України, Головним територіальним 
управлінням юстиції у Хмельницькій області, апеляційним судом 
Хмельницької області, спорідненими кафедрами вузів-партнерів України та 
інших країн (Вроцлавським політехнічним інститутом, Вищою комерційною 
школою ім. Б. Марковського (Польща), Білоруським торговельно- 
економічним університетом споживчої кооперації, Кооперативно-торговим 
університетом Молдови). Результатами співпраці є спільні публікації 
викладачів, обмін доповідями на наукових конференціях, обмін методичною 
літературою.

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці
висококваліфікованих фахівців нового типу є науково-дослідна робота 
студентів. Важливим засобом формування професійної культури фахівців є 
участь студентів у конкурсах наукових робіт та студентських наукових 
конференціях. Студенти беруть участь у виконанні кафедральних науково- 
дослідних робіт.

Висновок: експертна комісія зазначає, що випускова кафедра права 
здійснює наукову роботу спрямовану на дослідження актуальних проблем 
у галузі права як в Україні, так і за кордоном. Наукова робота кафедри 
права сприяє підвищенню якості підготовки студентів освітнього ступеня 
бакалавр спеціальності 081 Право галузі знань 08 «Право», які 
навчаються за освітньо-професійною програмою «Право».

Голова експертної комісії ^_дло.н., проф., Заслужений юрист України 
О. І. Нікітенко



9. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут має у 
користуванні потужну матеріально-технічну базу, яка складається з 
навчального корпусу загальною площею 7198,5 м2, студентського гуртожитку 
на 495 місць, площею 6757 м2 та фізкультурно-оздоровчого комплексу 
загальною площею 1305,1 м2.

У навчальному корпусі розміщено 58 аудиторій, загальною площею 
4307,6 м2, серед них шість лекційних аудиторій, площа яких 692,8 м2 на 570 
місць. Загальна площа приміщень для науково-педагогічного персоналу 
складає 498,0 м2. Площа службових приміщень Хмельницького
кооперативного торговельно-економічного інституту складає 457,9 м2.

Бібліотека інституту займає площу 1508 м2 і складається з таких відділів: 
відділу комплектування та наукової обробки документів з секторами 
комплектування та обліку документів, каталогізації; відділу обслуговування і 
зберігання фондів з секторами книгосховища, трьох читальних залів, 
електронної зали, абонементу. Загальна кількість робочих місць у читальних 
залах - 130 посадкових місць.

Санітарно-технічний стан приміщень задовільний і складові 
матеріально-технічної бази кафедр та інших приміщень для науково- 
педагогічних працівників відповідають вимогам до них.

Відповідно до освітньо-професійних програм підготовки, навчальних 
планів інститут має всі необхідні лабораторії та спеціалізовані кабінети для 
забезпечення якісної професійної підготовки фахівців.

У процесі підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 Право 
використовуються пакети комп’ютерних прикладних програм: Windows 7,8, 
Microsoft Office 2010, MicrosoftVisio, WinRAR, Total Commander, Opera, 
Mozilla Firefox, Google Chrome, Adobe Photoshop, TestReader, Poster, 
Комп’ютерно-правова система “ЛІГА:ЗАКОН”, правові інформаційно- 
пошукові системи “Нормативні акти України”, “Законодавство України”, 
“Експерт Юрист”, “Консультант-Плюс”, “Юрисконсульт”, Faces 3.0.

Рівень забезпечення фахових дисциплін пакетами прикладних програм 
відповідає сучасним вимогам щодо використання інформаційних технологій у 
навчальному процесі та практичній підготовці фахівців.

В навчальному закладі функціонує п’ять лабораторій інформатики та 
комп’ютерної техніки, дві лабораторії інформаційних технологій, лабораторія 
тренінгових технологій із автоматизованими робочими місцями майбутніх 
фахівців, які оснащені пакетами прикладних програм, за допомогою яких 
студенти мають можливість набути практичних навиків, наближених до 
реальних умов функціонування підприємств різних форм власності. В 
лабораторіях розміщена сучасна комп’ютерна техніка, а також копіювальна 
техніка, принтери, сканери. Всі комп’ютери об’єднано в локальну 
телекомунікаційну мережу з централізованим сервером на базі процесора 
Intel®Pentium®Dual CPU E2160@1.80GHz.

Голова експертної комісії д.ю.н., проф., Заслужений юрист України
О. І. Нікітенко



В лабораторіях розміщена сучасна комп’ютерна техніка, а також 
копіювальна техніка, принтери, сканери. Всі комп’ютери об’єднано в локальну 
телекомунікаційну мережу з централізованим сервером на базі процесора 
Intel®Pentium®Dual CPU E2160@1.80GHz. Придбано і впроваджено в 
навчальний процес ліцензовані програмні продукти до ПЕОМ.

Інститут має розвинену інфраструктуру споруд соціального 
призначення: - усі іногородні студенти на період навчання забезпечуються 
місцями для проживання в комфортабельному дев’ятиповерховому 
гуртожитку (збудованому за типовим проектом) на 495 місць загальною 
площею 6757 м2;

- студентське навчально-виробниче кафе «Меркурій» площею 249 м2 на 
202 місця і два буфети на 120 місць (162 м2) забезпечують студентів 
раціональним харчуванням з мінімальною націнкою;

-медичний пункт та ізолятор, загальною площею 91 м2, розміщено в 
навчальному корпусі і гуртожитку, забезпечують студентів повноцінним 
медичним обслуговуванням;

- для урочистих заходів, проведення конференцій інститут має у своєму 
розпорядженні актову залу площею 467,5 м2 на 455 місць;

-діє Музей споживчої кооперації Хмельниччини, в якому зібрано 
матеріали щодо кооперативного руху краю, становлення і розвитку 
навчального закладу.

У навчальному закладі розроблено ряд заходів щодо розвитку 
матеріально-технічної бази Хмельницького кооперативного торговельно- 
економічного інституту, якими передбачено:

1) продовжувати роботу над розробками навчальних відеофільмів типу 
«Майстер-клас» та практичних тренінгів з метою впровадження у навчальний 
процес нових форм продуктивного навчання та практичної підготовки 
студентів;

2) продовжувати роботу з комплектації кабінетів кафедр 
мультимедійним та телекомунікаційним обладнанням, сучасними 
прикладними інформаційними продуктами та програмами.

Таким чином, наявна матеріально-технічна база Хмельницького 
кооперативного торговельно-економічного інституту дозволяє організувати 
освітній процес згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, 
Державними будівельними нормами України ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та 
споруди навчальних закладів», створити студентам необхідні умови для 
побуту, занять спортом, відпочинку та засвідчує можливість ефективного 
забезпечення професійної підготовки фахівців спеціальності 081 Право.

Висновок: експертна комісія констатує, що науковий фонд
бібліотеки забезпечений науковою літературою, періодичними 
виданнями. Фахову складову навчального процесу забезпечують 
персональні комп’ютери, оснащені ліцензійними програмними 
продуктами. Матеріально-технічне забезпечення у Хмельницькому 
кооперативному торговельно- економічному інституті як за структурою,

Голова експертної комісії. ^ ^ д .ю .н . ,  проф., Заслужений юрист України 
О. І. Нікітенко



так і за кількістю обладнання, відповідає вимогам Міністерства освіти і 
науки України щодо акредитації підготовки фахівців освітнього ступеня 
бакалавр спеціальності 081 Право галузі знань 08 «Право», які 
навчаються за освітньо-професійною програмою «Право».

Загальні висновки

Аналіз акредитаційної справи та робота експертної комісії 
безпосередньо у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному 
інституті дозволяє зробити висновок:

- подані в акредитаційній справі установчі документи, які 
підтверджують право ХКТЕІ на підготовку фахівців освітнього ступеня 
бакалавр спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право, які навчаються за 
освітньо-професійною програмою «Право», відповідають нормативним 
вимогам;

- кадрове, інформаційне, навчально-методичне, матеріально-технічне 
забезпечення навчального процесу, організація наукової роботи студентів, 
концепція діяльності, соціальна інфраструктура, фінансово-майнові гарантії 
щодо виконання навчальним закладом визначених у Статуті зобов’язань у 
цілому відповідають державним вимогам щодо акредитації підготовки 
фахівців спеціальності 081 Право.

Разом з тим за результатами проведення акредитаційної експертизи 
комісія має такі рекомендації:

1. Необхідно науково-педагогічним працівникам випускової кафедри 
активізувати апробацію власних наукових досліджень у фахових виданнях, 
внесених до переліку науковометричних баз, зокрема Scopus, Web of Sciense 
та ін., видання підручників, навчальних посібників.

2. Для підвищення якості підготовки фахівців модернізувати структуру 
навчально-інформаційного порталу інституту на базі системи Moodle, більш 
широко використовувати можливості сучасних інформаційних технологій 
(прикладних програм), інтерактивних методів навчання.

3. Розширювати зв’язки з відповідними кафедрами провідних закладів 
вищої освіти в Україні, за кордоном з метою стажування викладачів, обміну 
досвідом та участі викладацького складу кафедри у наукових конференціях, 
семінарах тощо.

4. Посилити зв’язок з роботодавцями з метою забезпечення ефективної 
адаптації студентів у професійному середовищі.

5. Збільшити перелік найменувань правової періодики у бібліотеці 
інституту.

6. Активізувати підготовку дисертаційних робіт з юридичних наук 
науково-педагогічними працівниками інституту для посилення кадрового 
забезпечення підготовки фахівців спеціальності 081 Право.

Голова експертної комісії — ^  Д.ю.н., проф., Заслужений юрист України
'  О. І. Нікітенко



Експертна комісія Міністерства освіти і науки України зробила 
загальний висновок про можливість акредитації освітньо-професійної 
програми «Право» спеціальності 081 Право галузі знань 08 «Право» за 
освітнім ступенем бакалавр у Хмельницькому кооперативному 
торговельно-економічному інституті з ліцензованим обсягом підготовки 
-  50 осіб.

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри публічно- 
правових дисциплін
Білоцерківського національного
аграрного університету, доктор ^
юридичних наук, п р о ф е с о р , Н і к і т е н к о  
Заслужений юрист України

Член експертної комісії:
завідувач кафедри адміністративного 
та фінансового права національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, 
доктор юридичних наук, професор, 
Заслужений юрист України

В. І. Курило

З експертними 
ознайомлений:
ректор Хмельн
кооперативного торг
економічного інституту

висновкам

Л. М. Коваль

3 1 травня 2019 року



Таблиця 6.1
Відомості про декларування виконання вимог ліцензійних умов щодо 
провадження освітньої діяльності здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня бакалавр за освітньо-професійною програмою «Право» 
спеціальності 081 Право у Хмельницькому кооперативному

Найменування показника 
(нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу) за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
Загальні показники

1. Заявлений ліцензований 
обсяг 50 50 -

КАДРОВІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Склад групи забезпечення 
(мінімальний відсоток від 
загальної кількості членів 
групи забезпечення):
1) які мають науковий 
ступінь та/або вчене звання 50,0 100,0 +50,0

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

10,0 25,0 +15,0

2. Науково-педагогічні та 
наукові працівники, які 
здійснюють освітній процес і 
мають стаж науково- 
педагогічної діяльності 
понад два роки та рівень 
наукової та професійної 
активності, який 
засвідчується виконанням не 
менше чотирьох видів та 
результатів з перелічених у 
пункті ЗО Ліцензійних умов 
(мінімальний відсоток 
кадрового складу)

100 100 -

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

+ + -

Голова експертної комісії д.ю.н., проф., Заслужений юрист України 
О. І. Нікітенко



Найменування показника 
(нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу) за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИ 
щодо забезпечення про 

освітньої діяльності у сфері

МОГИ 
вадження 
вищої освіти

1 .Забезпеченість 
приміщеннями для 
проведення освітнього 
процесу (кв. метрів на одного 
здобувана освіти з 
урахуванням не більше трьох 
змін навчання, але не менше 
2000 кв. метрів для закладу 
освіти)

2,4 3,4 +1,0

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

ЗО 44,8 +14,8

3. Забезпеченість 
комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідними 
для виконання освітніх 
програм

+ + +

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

100 100 -

5. Наявність соціально- 
побутової інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі 
читального залу;
2) пунктів харчування;
3) актового чи концертного 
залу;
4 )  спортивного залу;
5) стадіону та/або 
спортивних майданчиків;
6) медичного пункту

+ + +

+ + +
+ + +

+ + +

+ + +

+ + +
7. Наявність освітньої 
програми + + +

Голова експертної комісії Д.ю.н., проф., Заслужений юрист України
1- Нікітенко



Найменування показника 
(нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу) за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
8. Наявність навчального 
плану + + +

9. Наявність робочої 
програми з кожної 
навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + +

10. Наявність програм з усіх 
видів практичної підготовки + + +

11. Наявність методичних 
матеріалів для проведення 
атестації здобувачів

+ + +

13. Забезпеченість 
бібліотеки вітчизняними та 
закордонними фаховими 
періодичними виданнями 
відповідного або 
спорідненого профілю, в 
тому числі в електронному 
вигляді (мінімальна кількість 
найменувань)

4 ЗО +26

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

+ + +

15. 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, 
зразки документів про 
освіту, умови для 
доступності осіб 3 
інвалідністю та інших мало 
мобільних груп населення

+ + +

Г олова експертної комісії д.ю.н., проф., Заслужений юрист України 
О. І. Нікітенко



Найменування показника 
(нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу) за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
наукові структурні 
підрозділи та їх склад, 
перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, 
контактна інформація)

Голова експертної комісії:

Член експертної ко$£

З експертними в 
ознайомлений:

Д.Ю.Н., проф. О. І. Нікітенко 

д.ю.н., проф. В. І. Курило 

д.е.н., доц. Л. М. Коваль



Таблиця 6.2

Зведені відомості про дотримання нормативних вимог щодо якісних 
характеристик підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня 

бакалавр за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 
Право у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному 

_______________________________ інституті______________________________
Я к іс н і х а р а к т е р и с т и к и  п ід го т о в к и  ф а х івц ів
Бакалавр Норматив Факт Відхилення

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

100 100,0 -

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 100 100,0 -

1.3. Чисельність викладачів постійного складу, 
що обслуговують спеціальність, які займаються 
вдосконаленням навчально-методичного 
забезпечення, науковими дослідженнями, 
підготовкою підручників та навчальних 
посібників, %

100 100,0 -

2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки:
2.1.1 Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100,0 +10,0
2.1.2 Якісно виконані контрольні завдання, 
(оцінки «5» і «4 »), % 50 60,7 + 10,7

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

не передбачено2.2.1 Успішно виконані контрольні завдання, % 90
2.2.2 Якісно виконані контрольні завдання, 
(оцінки «5» і «4 »), %

50

2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки
2.3.1 Успішно виконані контрольні завдання, % 90 98,9 +8,9
2.3.2 Якісно виконані контрольні завдання, 
(оцінки «5» і «4 »), % 50 62,0 +12,0

3. Організація наукової роботи
3.1 Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів - - -

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

- - -

Голова експерті 
Член експерт)** 
З експертни 
ознайомлец

д.юдц, проф. О. І. Нікітенко 
д.ю.н., проф. В. І. Курило

д.е.н., доц. Л. М. Коваль


