
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Волинський національний університет імені Лесі Українки

Освітня програма 49561 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Волинський національний університет імені Лесі Українки

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 49561

Назва ОП Облік і оподаткування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 071 Облік і оподаткування

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Сокіл Олег Григорійович, Буняк Олена Василівна, Фесенко Валерія
Валеріївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 12.10.2022 р. – 14.10.2022 р.

3. Посилання на документи, які підлягають оприлюдненню закладом вищої освіти на своєму
вебсайті

Відомості про самооцінювання ОП https://cutt.ly/sB3A7SN

Програма візиту експертної групи https://cutt.ly/0B3SfWT

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

I. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітня програма «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти є актуальною та передбачає
підготовку висококваліфікованих фахівців для задоволення кадрових потреб Волинської області, відповідає запитам
основних стейкхолдерів та має високу оцінку з боку здобувачів вищої освіти, роботодавців та представників
академічної спільноти. Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та має
специфічний фокус на поглибленому вивченні методології обліку, аудиту і оподаткування для спільних
підприємств, які здійснюють міжнародні операції. Освітній процес за ОП забезпечений потужним кадровим
складом висококваліфікованих спеціалістів, взірцевим освітнім середовищем та матеріальними ресурсами, а також
посилений тісною співпрацею з потенційними роботодавцями. Результати акредитаційної експертизи засвідчили,
що загалом існує достатній рівень відповідності якості організації таких освітніх процесів: проектування цілей ОП;
розробка структури та змісту ОП; формування доступу до ОП та визнання результатів навчання; організація
навчання і викладання за ОП; контроль знань, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність;
розробка і впровадження системи внутрішнього забезпечення якості ОП; створення прозорих та публічних
процедур для якісного функціонування ОП. ЕГ зазначає наявність інноваційного (взірцевого) характеру таких
освітніх процесів за ОП: формування освітнього середовища та матеріальних ресурсів; забезпечення ОП людськими
ресурсами. Таким чином, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають усім критеріям Додатку
до Положення про акредитацію освітніх програм (рівень В).

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1. Розробка ОП супроводжувалась грунтовним аналізом пропозицій роботодавців, представників академічної
спільноти, здобувачів та випускників ЗВО за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», що визначило її змістове та
неординарне наповнення та значну орієнтацію на регіональних контекст та актуальні запити ринку праці
Волинської області. 2. Освітній процес за ОП забезпечений потужним кадровим складом висококваліфікованих
спеціалістів з наявним практичним досвід роботи за фахом та високим рівнем професійної активності, яка чітко
корелює зі змістом дисциплін, що викладаються за ОП, і забезпечує досягнення ПРН за ОП. ЗВО сприяє розвитку
професійної майстерності та підвищення кваліфікації НПП через різноманітні форми матеріального та морального
заохочення. 3. Взірцевими практиками є створення навчально-наукової лабораторії «Consulting Lab» для
впровадження ефективних методів навчання та практики студентів у сфері консалтингу із залученням
практикуючих спеціалістів; реалізація проєкту «Інклюзивний Хаб», що став центром розвитку та підтримки НПП,
співробітників університету та інших осіб, які потребують допомоги; створення ефективного засобу отримання
інформації та взаємодії здобувачів з ЗВО – «ПС-Журнал успішності-Web», який задовольняє потреби обрання
індивідуальної освітньої траєкторії, автоматизації процесу обрання вибіркових компонентів, отримання інформації
щодо поточної успішності, результатів сесії тощо. 4. У ЗВО діє ефективна система внутрішнього забезпечення якості
(багатоетапне обговорення ОП перед впровадженням, подвійна експертиза з боку навчально-методичного відділу
якості освіти та навчального відділу, запроваджена Школа гарантів, активне залучення роботодавців до обговорення
ОП, ефективні процедури збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників). 5. Під час
навчання за ОП відбувається підготовка кваліфікаційної роботи у три етапи протягом трьох видів практик:
навчально-наукова практика – підготовка теоретичного розділу кваліфікаційної роботи, виробнича на підприємстві
чи установі – підготовка аналітичного розділу, переддипломна практика – завершення і обґрунтування висновків та
пропозицій. 6. У ЗВО діє програма Еразмус+, яка надає можливість викладачам вигравати гранти, розширювати
коло наукових досліджень, а здобувачам долучитись до програм академічної мобільності та програм стажувань в
іноземних закладах. 7. Форми та методи навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого
підходу і принципам академічної свободи. Поєднання наукових досліджень, володіння викладачами та здобувачами
іноземною мовою, можливостей до академічної мобільності НПП та здобувачів, інтернаціоналізація діяльності ЗВО
сприяють якості освітнього процесу. 8. У 2020 р. університет став фіналістом проєкту “Ініціатива академічної
доброчесності та якості освіти” - Academic IQ. За результатами конкурсу в журналі Ради Європи опубліковано статтю
щодо академічної доброчесності у ВНУ ім. Лесі Українки (https://cutt.ly/iBHk15K).

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. Разом з тим, що під час акредитаційної експертизи отримано достатньо доказів унікальності освітньої програми,
ЕГ зазначає, що у самій ОП недостатньо чітко вказана орієнтація ОП на підготовку фахівців, здатних працювати на
спільних підприємствах, які здійснюють міжнародні операції. Рекомендації: вказати в ОП її унікальну спрямованість
на формування компетентностей для подальшого працевлаштування на українсько-польських, -словацьких, -
німецьких, -угорських та інших підприємствах Волині і в установах, а також вітчизняних підприємствах, що
здійснюють міжнародні операції. Це підвищить обізнаність абітурієнтів при виборі ОП та посилить привабливість
ОП серед потенційних вступників. 2. Відсутність фактів залучення НПП та здобувачів до виконання НДР за
підтримки державного бюджету або участі у міжнародних проєктах з відповідним фінансуванням. Рекомендації:
посилити мотивацію здобувачів та НПП до участі у науковій та освітній діяльності за кошти міжнародних грантових
програм і державних фондів. 3. Академічна мобільність здобувачів відбувається тільки в онлайн режимі.
Рекомендації: покращити інформування здобувачів щодо своїх прав та можливостей долучатися до програм
академічної мобільності в офлайн режимі; НПП активніше самостійно долучитись до пошуку програм офлайн
академічної мобільності та індивідуальних грантових програм. 4. Частина методичних матеріалів ОК містять
неактуальну інформацію та не підкріплюються відповідними програмними продуктами по формуванню і передачі
звітної інформації. Рекомендації: оновити методичні матеріали та програмне забезпечення у відповідності до
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сучасних вимог обліку і оподаткування. 5. Відсутні індивідуальні графіки здобувачів, що переведені на навчання з
елементами дуальної освіти. Рекомендації: привести у відповідність переведення здобувачів на дуальну форму
навчання та забезпечити формування індивідуального графіку як це вимагають положення університету. 6. На
зустрічі зі здобувачами ЕГ встановила, що здобувачі мають бажання прослухати курс іноземною мовою.
Рекомендації: розглянути можливості викладання окремих фахових дисциплін за ОП “Облік та оподаткування”
іноземними мовами. 7. У ЗВО перевірка кваліфікаційних робіт здобувачів здійснюється програмними засобами, які
є у вільному доступі в мережі Інтернет. Рекомендації: забезпечити перевірку кваліфікаційних робіт за допомогою
Unicheck або Strikeplagiarism.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти.

Мета ОП «Облік і оподаткування» (https://cutt.ly/tB3SO1R) сформульована чітко та відповідно до стратегічних цілей
розвитку ВНУ імені Лесі Українки. Мета ОП полягає у підготовці соціально-відповідальних професіоналів у сфері
обліку, аналізу, контролю, аудиту і оподаткування, здатних формувати професійну та наукову кар’єру на
підприємствах та установах прикордонного регіону, серед яких велика кількість спільних підприємств (із
залученням іноземного капіталу) та вітчизняних підприємств, які здійснюють міжнародні операції. ОП сфокусована
на розвиток практичних умінь і навичок у сфері організації обліку, контролю та формування знань зі специфіки
оподаткування діяльності підприємств, які здійснюють міжнародні операції. Мета ОП корелює з місією і стратегією
ЗВО, які викладені у Стратегії розвитку Волинського національного університету імені Лесі Українки на 2020-2024
рр. (https://bit.ly/3QRKsvU) та забезпечує підготовку молодих фахівців для Волинського регіону на основі
університетських принципів академічної доброчесності, соціальної відповідальності, демократичного врядування,
самоконтролю, конкурентоспроможності та інтернаціоналізації.

2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій
та потреб заінтересованих сторін.

Цілі ОП та ПРН визначаються на основі аналізу досвіду і пропозицій широкого кола зацікавлених сторін (здобувачі,
роботодавці, представники академічної спільноти, представники органів місцевого самоврядування, державної
служби зайнятості). При формуванні цілей ОП та ПРН здійснювався глибокий аналіз думок здобувачів вищої освіти
через процедури опитування (https://cutt.ly/DB3DwwB), шляхом громадських обговорень, на зустрічах
стейкхолдерів, студентів і гарантів освітньо-професійних програм факультету економіки та управління. Результати
обговорень підтвердились на відповідних зустрічах з фокус-групами під час акредитаційної експертизи та
підтверджуються відповідними Протоколами засідання кафедри обліку і оподаткування щодо затвердження
результатів обговорення ОП і навчального плану 2021/2022 н.р. підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності
071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» другого (магістерського)
рівня вищої освіти. У склад робочої групи з розробки ОП входять здобувачі вищої освіти за цією ОП (студентка 2
курсу Лопанчук Ю. В.) та випускниця за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» за ОП «Облік і аудит»
(Герасимчук Х.). На зустрічі зі здобувачами вищої освіти отримані свідчення студентів щодо їх участі в обговоренні
змісту ОП. Представники студентського самоврядування засвідчили їх активне залучення до процедур
формулювання цілей ОП та ПРН. Під час акредитаційної експертизи ЕГ отримала свідчення здобувачів вищої освіти
та роботодавців, які входять у склад робочих групи з розробки ОП.

3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Особливості розвитку Волинської області та її прикордонний статус обумовлюють запит на ринку праці з боку
підприємств і організацій, які здійснюють міжнародну діяльність. Таким чином, до фахівців обліково-аналітичного
профілю висуваються вимоги щодо знань у сфері організації обліку за міжнародними стандартами, знань зі сфери
оподаткування зовнішньоекономічних операцій та організації обліку і оподаткування у деяких країнах ЄС, навичок
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щодо професійного спілкування іноземною мовою з представниками іноземних компаній, що здійснюють свою
діяльність на території Волинської області та закордоном. За даними ринку праці Волинської області
спостерігається високий попит на фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». ОП передбачає підготовку кадрів
з урахуванням регіонального контексту, який також формується під впливом визначеної Стратегії розвитку
Волинської області на період до 2027 р. і передбачає розвиток підприємництва, що у подальшому розширить
можливості для працевлаштування випускникам ЗВО. Під час проведення акредитаційної експертизи отримані
свідчення заступника начальника управління економічного розвитку та торгівлі Волинської ОДА Ткачука А. В. щодо
запиту у регіоні на фахівців облікової сфери.

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

ОП відповідає стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» за другим рівнем вищої освіти
від 10.07.2019 № 958 та забезпечує досягнення ПРН, визначених цим стандартом.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Розробка ОП супроводжувалась грунтовним аналізом думок і пропозицій роботодавців, здобувачів вищої освіти та
випускників ВНУ імені Лесі Українки за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», представників академічної
спільноти, що визначило її змістовне та неординарне наповнення та значну орієнтацію на регіональних контекст та
актуальні запити ринку праці Волинської області. ОП має високий рівень оцінки серед роботодавців, представників
академічної спільноти та здобувачів вищої освіти, що посилює її актуальність та цінність.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

1. Разом з тим, що під час акредитаційної експертизи отримано достатньо доказів унікальності освітньої програми,
ЕГ зазначає, що у самій ОП недостатньо чітко вказана орієнтація ОП на підготовку фахівців, здатних працювати на
спільних підприємствах, які здійснюють міжнародні операції. Рекомендації: вказати в ОП її унікальну спрямованість
на формування компетентностей для подальшого працевлаштування на українсько-польських, -словацьких, -
німецьких, -угорських та інших підприємствах Волині і в установах, а також вітчизняних підприємствах, що
здійснюють міжнародні операції. Це підвищить обізнаність абітурієнтів при виборі ОП та посилить привабливість
ОП серед потенційних вступників.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 1.1-1.4: цілі програми
відповідають стратегії закладу, при їх визначенні та формулюванні програмних результатів навчання враховуються
позиції окремих стейкхолдерів, тенденції розвитку спеціальності, галузевий та регіональний аспект, досвід інших
програм; ОП відповідає вимогам Стандарту вищої освіти за другим рівнем вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік
і оподаткування”. Беручи до уваги всю цілісність встановлених фактів (сильних сторін, позитивних практик, слабких
сторін, недоліків) та їх контексту, а також такі чинники, як принципи поваги до автономії закладу, урахування
контексту та позицій стейкхолдерів, відносний вплив недоліків на відповідний аспектякості освітньої програми за
критерієм 1, експертна група вважає можливим стверджувати про відповідність освітньої програми критерію 1.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:
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1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

Обсяг освітньої програми та навчального плану відповідає Закону України «Про вищу освіту» та Стандарту вищої
освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти й становить 90
кредитів ЄКТС, що включає в себе 66 (73,3%) кредитів ЄКТС, які забезпечуються обов’язковими компонентами ОП
для охоплення усіх програмних результатів стандарту, зокрема, навчально-науковою, виробничою і
переддипломною практиками по 2, 3 і 4 кредити ЄКТС відповідно та підготовкою кваліфікаційної роботи 3 кредити
ЄКТС. Решта 24 кредити ЄКТС (26,7%) забезпечуються вибірковими компонентами, що в загальному підсумку
визначає індивідуальну траєкторію здобувачів. Однак, не всі види практики відображені у графіку навчального
процесу, що наведено у навчальному плані 2021 р., зокрема навчально-наукова.

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Зміст ОПП має структуру визначену Порядком формування освітніх програм та навчальних планів у ВНУ імені Лесі
Українки у https://cutt.ly/eBHgzbH та Стандартом вищої освіти. Навчальний план побудовано у відповідності до ОП.
ОП має чітко сформовану структуру, в якій обґрунтовано: профіль освітньої програми, наведено в логічній
послідовності компоненти освітньої програми; обґрунтовано форми атестації здобувачів вищої освіти; наведено
матриці відповідності програмних компетентностей та результатів компонентам освітньої програми. При
перехресній перевірці відповідності освітніх компонентів, програмних результатів та компетентностей виявлена
часткова неузгодженість ПР з ЗК та ФК. До прикладу: у матриці відповідності визначених Стандартом результатів
навчання та компетентностей наведена відповідність ПР06 до ЗК10. Відповідно в ОПП ОК6 забезпечує виконання
ПРН06, а ЗК10 не забезпечується освітнім компонентом ОК6. Це свідчить про не повну узгодженість ПР, ЗК та ФК
освітнім компонентам та потребує подальшого удосконалення. Окрім цього, на сайті кафедри та факультету
відсутній стандарт вищої освіти або посилання на його офіційне джерело. У ОПП також не наведено посилання на
стандарт. У ОПП відсутні додаткові (від закладу освіти) програмні результати та/або фахові компетентності, що
розширюють регламентовані у стандарті вищої освіти та додатково вказують на унікальність ОПП. При досліджені
ОК2 «Ділова комунікація іноземною мовою / Ділова комунікація українською мовою (як іноземною)» його силабусу
та після спілкування з гарантом виявлено відсутність чіткого професійного спрямування зі спеціальності обліку і
оподаткування. Друга частина назви ОК2 «… / Ділова комунікація українською мовою (як іноземною)»
аргументована гарантом у випадку навчання за ОПП іноземних здобувачів, хоча такі не навчаються за ОПП. В
цілому прослідковується позитивна ціль забезпечити якісну підготовку здобувачами кваліфікаційної роботи
протягом навчально-наукової, виробничої і переддипломної практик. Але при аналізі навчального плану, наданих
на запит ЕГ плану графіку 2021-2022 та 2022-2023, індивідуальних планів НПП та наказів (розпорядження для
навчально-наукової) на відповідні види практик виявлено необґрунтованість виокремлення ОК14 «Навчально-
наукова практика з обліку і оподаткування з написанням кваліфікаційної роботи» спеціальним розпорядженням по
факультету, що підтверджується відсутністю аудиторних годин на її проведення протягом всього семестру як решту
ОК. І відповідно стає незрозумілим факт розподілу 2 кредитів ОК14 протягом всього семестру. При дослідженні
навчально методичного забезпечення ОК6 «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» через наданий
доступ до освітнього порталу «MOODLE» виявлено застаріли матеріали самостійної роботи в частині прикладів та
завдань з обліку і оподаткування заробітної плати працівників підприємства.

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Зміст ОПП відповідає предметній області, визначеній у стандарті вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і
оподаткування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. В процесі провадження освітньої діяльності було
також враховано пропозиції професійної спільноти та здобувачів в частині удосконалення та корегування освітніх
компонентів, що було підтверджено при спілкуванні з фокус-групами. Практично всі вибіркові та обов’язкові освітні
компоненти мають тісний зв’язок зі спеціальністю. Це загалом дозволяє підготувати фахівців у сфері обліку, аналізу,
аудиту та оподаткування, які володіють ґрунтовними економічними знаннями, здатністю вирішувати прикладні
проблеми та приймати релевантні рішення. Зокрема, вивчення ОК1 «Методологія наукових досліджень з обліку і
оподаткування», ОК4 «Професійна етика бухгалтера, аудитора та Податківця», ОК5 «Адміністрування податків
(вітчизняний і міжнародний контексти)», ОК6 «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» і передбачає
набуття результатів та компетентності у теоретичній області, а вивчення ОК7 «Організація обліку, контролю, аналізу
та Оподаткування», ОК8 «Облік і оподаткування міжнародних операцій», ОК9 «Консалтинг у сфері обліку, аналізу,
аудиту та оподаткування», ОК10 «Організація і методика фінансової звітності за міжнародними стандартами», ОК12
«Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління розвитком підприємства (тренінг-курс)» дозволяє
реалізувати практичні компетентності і результати навчання. До того, освітня програма має унікальність в частині
високої ймовірності подальшого працевлаштування здобувачів освіти на українсько-польських, -словацьких, -
німецьких, -угорських та інших підприємствах Волині і в установах, а також вітчизняних підприємствах, що
здійснюють міжнародні операції. Вивчення міжнародного досвіду та принципів обліку, аудиту та оподаткування
забезпечується ОК8 «Облік і оподаткування міжнародних операцій», ОК10 «Організація і методика фінансової
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звітності за міжнародними стандартами». Однак ОК5 «Адміністрування податків (вітчизняний і міжнародний
контексти)» з 10 перелічених тем у силабусі всього 1 тема присвячена міжнародному досвіду адміністрування
податків і зборів. Для забезпечення досягнення відповідних ПР використовуються різноманітні методи та
інструменти навчання, зокрема спеціалізовані програмні продукти «MASTER: Бухгалтерія», «Система управління
підприємством «Дебет Плюс V12», «1С: Підприємство». Однак, для забезпечення навичок автоматизації
формування і передачі звітності за освітньою програмою не передбачено вивчення спеціалізованих програмних
продуктів, зокрема M.E.Doc, «Соната» тощо, що змогло посилити складову практичної підготовки.

4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

У ЗВО діє Положенням про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання студентів
https://cutt.ly/OBHTBjk, затверджене 27.01.2022 р., що розроблене у відповідності до ЗУ «Про вищу освіту» в частині
забезпечення права здобувачів ОП обирати дисципліни обсягом не менше 25% (22,5 кредитів ЄКТС). Здобувачі
обирають дисципліни на наступний навчальний рік у квітні-травні, який передує навчальному року, в якому
передбачене їх вивчення. Для студентів, які вступають на перший курс магістратури вибір організовується упродовж
перших двох тижнів навчання. Студентам чітко відомі всі правила обрання дисциплін з каталогу вибіркових
дисциплін університету https://cutt.ly/IBHUSAC, та кафедри https://cutt.ly/nBHIHpV. Обрання відповідних
компонентів здійснюється за допомогою системи «ПС-Журнал успішності-Web» за допомогою особистих логінів і
паролей, що було продемонстровано гарантом. Формування малокомплектних груп (до 10 осіб) неможливе для
викладання вибіркових дисциплін. Таким здобувачам надається повторне право зробити вибір. Здобувачів
інформують про можливість обрання вибіркових дисциплін із загальноуніверситетського переліку, зокрема за
допомогою пам’ятки https://cutt.ly/CBHI8PQ. До позитивного також можна віднести те, що інформація про
вибіркові компоненти представлена у вигляді презентацій https://cutt.ly/DBHOsVg. Вибіркові дисципліни ОП
становлять 6 шт. по 4 кредити ЄКТС (26,6%). Здобувачі ВО – учасники фокус-груп змогли доступно пояснити
процедури вибору дисциплін через систему «ПС-Журнал успішності-Web». Вони погоджуються на такий підхід,
заперечують примус чи відсутність можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії та засвідчили про
надання пропозицій щодо розширення переліку вибіркових компонентів. Є підтверджений факт участі здобувачів у
програмі академічної мобільності, зокрема Дем’янець Д., Літвін Т., Кіпень М. прослухали віртуальні лекції,
ініційовані Економічним університетом в Братиславі (Словаччина) й отримали сертифікати
https://cutt.ly/QBHSRnN. Наказ про затвердження (уточнення) кваліфікаційних робіт 2021-2022 (наданий на запит
ЕГ) свідчить про їх різноманітність та можливість обрання індивідуальної траєкторії. Студенти активно приймають
участь у науковій діяльності кафедри та факультету, зокрема у науковому гуртку (https://cutt.ly/HBHGd7l).
Результатами такої діяльності є призові місця на конкурсі наукових робіт https://cutt.ly/MBHGYUf та обговорені
результати такої діяльності https://cutt.ly/bBHGC9Z, https://cutt.ly/0BHG24T. Однак, приклади офлайн академічній
мобільності чи навчання за програмою подвійних дипломів відсутні, що могло покращити виконання принципу
індивідуальної траєкторії здобувачів.

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів шляхом проходження навчально-наукової (1
сем), виробничої (2 сем) та переддипломної (3 сем) практик, загальний обсяг яких складає 9 кредитів ЄКТС.
Університетом укладено низку договорів (https://cutt.ly/2BHFvRo) з підприємствами і установами Волинського
регіону https://cutt.ly/xBHFiLM, на основі яких здобувачі вправі обрати базу проходження практики. Методичне
забезпечення практик представлено у силабусах (https://cutt.ly/8BLAO8u). Здобувачі підтвердили можливості як
самостійно запропонувати базу практики, так і вибрати із переліку запропонованих, що є частиною індивідуальної
освітньої траєкторії. Спілкування зі стейкхолдерами (студентами, випускниками, роботодавцями) дало можливість
зробити висновок про те, що практична підготовка здобувачів відбувається на достатньому рівні та дозволяє здобути
більшість компетентностей, необхідних у подальшій професійній діяльності за спеціальністю. Студентам після
закінчення навчання пропонуються місця для працевлаштування на підприємствах, зокрема на щорічному ярмарку
професій «Ярфест» https://cutt.ly/YBLAMmh. Завдяки співпраці із роботодавцями здобувачі мали можливість
прослухати лекції від практикуючих спеціалістів обліку і оподаткування https://cutt.ly/0BLS7A3. При аналізі наказів
на виробничу і переддипломну практику, надані на вимогу ЕГ, прослідковується траєкторія проходження практик
здобувачів на одному і тому підприємстві. Хоча Кацевич Д. Федосенко Н. і Мазурчук І. проходили виробничу
практику у ДП МО України «Луцький ремонтний завод «Мотор» а переддипломну практику вже проходили ТОВ
«Агротехніка», ПП «Грація Дент» і ТОВ «Цегельня» відповідно. Що в свою чергу може вплинути на ефективність
підготовки кваліфікаційної роботи, і порушується запланований принцип підготовки роботи: другий розділ
розробляється на виробничій практиці, а третій – протягом переддипломної. Переддипломна практика складає 3
кредити (3 тижні), що буде недостатнім для підготовки 2 і 3 розділу. Тому варто краще слідкувати за обранням баз
практик і по можливості зберігати дану траєкторію.
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6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

Відповідно до ОПП, зміст навчання гарантує формування певного набору соціальних навичок, що загалом
формально відповідають заявленим цілям освітньої програми. Їх, зокрема, формують такі ОК як ОК1, ОК5, ОК6,
ОК8, ОК9, ОК11, ОК12; участь здобувачами у заходах навчально-наукової лабораторії Consulting lab
(https://cutt.ly/3BLHrMB). Інші освітні компоненти також можуть містити елементи, які дають змогу набути soft
skills. Встановлено, що ЗВО пропонує додаткові можливості для отримання таких навичок у формі факультативів,
спортивних, музичних гуртків, проведення різних заходів. Інші освітні компоненти також забезпечують програмні
результати навчання, які дозволяють набути певних soft skills за рахунок застосування викладачами таких методів
навчання, як ситуаційні вправи, круглі столи, мультимедійні проєкти, що було підтверджено під час зустрічей зі
здобувачами. Варто також підкреслити, що отриманню соціальних компетентностей здобувачів сприяє їхнє активне
студентське життя, про яке експертна група дізналася у ході проведення зустрічей, а саме, участь у студентських та
культурних заходах ЗВО, проходження практики, співпраця з іншими ЗВО у сфері позаосвітнього життя тощо.
Експертна група вважає, що в контексті формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів, саме ширший
перелік вибіркових освітніх компонентів включно з інших факультетів дасть можливість підвищити селективність
відповідно до потреб здобувачів та якість набуття таких компетентностей soft skills.

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

ОПП «Облік і оподаткування» відповідає розділу VIII Стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і
оподаткування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (наказ МОН від 10.07.2019 № 958), в якому перелік
компетентностей та результатів навчання гармонізований з вимогами Міжнародних стандартів професійної освіти
бухгалтерів 1-6 (International Accounting Education Standards Board (IAESB). Професійний стандарт за спеціальністю
071 «Облік і оподаткування» відсутній.

8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

Порядок розподілу обсягу окремих освітніх компонентів ОПП із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти
та порядок їх удосконалення викладено у таких нормативних документах ЗВО: https://cutt.ly/SBLBSvC,
https://cutt.ly/YBLB58j, https://cutt.ly/zBLNuhd. Порядком формування освітніх програм та навчальних планів у
ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/OBLNgPw) визначено, п. 5.6, що "обсяг аудиторного навантаження за
освітнім ступенем магістр (денної форми навчання) становить, як правило, 1/3 (34 %) від загального обсягу годин
(16–18 годин тижневого навантаження). При аналізі навчального плану за ОПП у загальному обсязі підготовки
магістрів теоретичне навчання становить 86,67 % (з яких лекції – 19,8 %, практичні – 25,6 %, самостійна робота – 54,
6%), 10 % – практики, 3,33 % - підсумкова атестація у формі захисту кваліфікаційної роботи магістра, що відповідає
встановленим нормам При аналізі Аналітичного звіт щодо рівня задоволеності обсягом самостійної роботи у 2021–
2022 н. р. (https://cutt.ly/lBL1tQD) більшість опитаних вважають тижневе навчальне навантаження в межах норми.
Це також було підтверджено на зустрічі з фокус-групою здобувачами освіти. Окремо варто відмітити присутність
самостійної роботи у ОК12 “Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління розвитком підприємства
(тренінг-курс)", що передбачає груповий або індивідуальний захист проєкту. Протягом виконання проєкту здобувачі
набувають практичних знань та soft skills.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

Підготовка здобувачів вищої освіти на ОП провадиться з елементами дуальної освіти і здійснюється на основі
Положення https://cutt.ly/uBL136z. Якщо здобувач виявив бажання долучитись до такої форми навчання,
укладається тристороння угода між ним, університетом та підприємством. За словами представників фокус груп при
провадженні освітнього процесу з елементами дуальної освіти окремого графіка навчального процесу при цьому
немає. Здобувачі перебувають на підприємстві у позааудиторний час. Хоча у Положенні про підготовку здобувачів
освіти у ВНУ імені Лесі Українки з використанням елементів дуальної форми здобуття освіти
(https://cutt.ly/uBL136z) п. 2.1. університет "розробляє і затверджує робочий навчальний план, графік освітнього
процесу на поточний навчальний рік відповідно до стандарту вищої освіти і потреб роботодавців". Тому виник
сумнів, щодо розмежування навчання та роботи на підприємствах здобувачами освіти у різний час. Згідно рішення
засідання кафедри результати дуальної освіти можуть перезараховуватися, як результати практик згідно з
навчальним планом. На сьогодні з елементами дуальної освіти навчаються такі здобувачі освіти, як: Мазурчук І.,
Дем’янець Д., Лопанчук Ю., Волошин О. Підписані тристоронні угоди з ТОВ Цегельня, ПП Інвестор, ПрАТ Вераллія
Україна, ТОВ Автоауді, що підтверджені документально на вимогу ЕГ.
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Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг освітньої програми та навчального плану відповідає нормам та вимогам нормативно-правової бази. Зокрема
присутня узгодженість освітніх компонентів, що в сукупності дає можливість досягти поставлених цілей та
результатів навчання. Сукупність обов’язкових компонентів відповідає спеціальності обліку і оподаткування та
враховує вітчизняні і закордонні аспекти. Формування індивідуальної траєкторії передбачає вільний вибір
здобувачами вибіркових дисциплін, бази практики, теми кваліфікаційної роботи, напрямку наукової роботи та
участі в різноманітних конкурсах і академічній мобільності. Підготовка кваліфікаційної роботи відбувається у три
етапи протягом трьох видів практик: навчально-наукова практика – підготовка теоретичного розділу
кваліфікаційної роботи, виробнича на підприємстві чи установі – підготовка аналітичного розділу, переддипломна
практика – завершення і обґрунтування висновків та пропозицій. Більшість ОК та інші умови освітнього середовища
ОПП забезпечують набуття компетентностей soft skills.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

1. При перехресній перевірці відповідності освітніх компонентів, результатів навчання та результатам навчання
виявлено незначну неузгодженість ПР до ЗК. Рекомендації: додати до ОПП матрицю відповідності визначених
Стандартом результатів навчання та компетентностей і перевірити їх узгодженість з ОК. 2. Частина методичних
матеріалів ОК містять неактуальну інформацію та не підкріплюються відповідними програмними продуктами по
формуванню і передачі звітної інформації. Рекомендації: оновити методичні матеріали та програмне забезпечення у
відповідності до сучасних вимог обліку і оподаткування. 3. Відсутні індивідуальні графіки здобувачів, що
переведення на навчання з елементами дуальної освіти. Рекомендації: привести у відповідність переведення
здобувачів на дуальну форму навчання та забезпечити формування індивідуального графіку як це вимагають
положення університету. 4. Більшість ОК відповідають спеціальності 071 "Облік і оподаткування", зокрема
розкривають її унікальність у частині вивчення міжнародних стандартів та норм. Однак, ОК5 “Адміністрування
податків (вітчизняний і міжнародний контекст)” частково присвячено міжнародній практиці. На думку ЕГ ОК4
“Професійна етика бухгалтера, аудитора та податківця” має перебільшену кількість кредитів порівняно з іншими
ОК. Рекомендації: потребує удосконалення окремі ОК в частині забезпечення унікальності у вивченні міжнародної
практики обліку і оподаткування; зменшити кількість кредитів деяких ОК, пропорційно до збільшення інших
важливих ОК або розширити тематичний напрямок ОК, наприклад, ОК4 - актуалізацією нармативної база та нових
вимог до обліку і оподаткування в теперішній час.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Враховуючи сильні, слабкі сторони та рекомендації щодо удосконалення ОПП у контексті критерію 2 експертна
група вважає, що ОПП має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 2.1, 2.3-
2.8, за підкритеріями 2.2, 2.9 – частково узгоджений рівень. Виходячи з релевантності викладеної інформації та
встановлених ЕГ фактів ОПП «Облік і оподаткування» відповідає рівню В за критерієм 2.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

За результатами аналізу Правил прийому на навчання, розміщених на офіційній веб-сторінці ЗВО за посиланням
(https://cutt.ly/9BHyCaF) ЕГ визначила, що правила прийому на навчання за ОП є чіткими, прозорими та
зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та складені відповідно до Умов прийому на навчання до
закладів освіти в Україні. Посилання на правила прийому працює коректно, всі охочі можуть ознайомитись з
правилами прийому та графіком організаційних заходів, присвячених профорієнтаційній роботі (дні відкритих
дверей, зустрічі з адміністрацією та інше). ОП та проєкт ОП оприлюднені на сайті для ознайомлення абітурієнтів та
здобувачів.
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2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

Для здобуття вищої освіти за ОП “Облік і оподаткування” другого (магістерського) рівня приймаються особи, які
здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), - для здобуття ступеня магістра.
Детальну інформацію щодо вступу на магістратуру також подано на сайті кафедри (https://cutt.ly/EBHuVzn) . Для
вступу на ОП в 2022 році (у зв'язку із воєнним станом в Україні) здобувачам необхідно скласти МТНК , а також
фаховий іспит, програму якого представлено на сайті приймальної комісії (https://cutt.ly/HBHipMM).

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

У ВНУ імені Лесі Українки унормовано питання визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти,
зокрема під час академічної мобільності. Вони є доступними для всіх учасників освітнього процесу та
регламентуються: “Правилами прийому до ВНУ ім. Л. Українки” (https://vstup.vnu.edu.ua); “Положенням про
навчання у ВНУ ім. Л. Українки” (https://cutt.ly/UEnvWN7), “Положенням про порядок переведення, поновлення,
відрахування студентів та надання їм академічної відпустки у ВНУ ім. Л. Українки”, “Положенням про порядок
реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ВНУ імені Лесі Українки”
(https://ed.vnu.edu.ua). Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, здійснюється на підставі поданого
студентом переліку документів з результатами академічної довідки, залікової книжки або індивідуального плану та
за заявою здобувача.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Визнання результатів неформальної освіти в ЗВО регламентується “Положенням про визнання результатів
навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у ВНУ імені Лесі Українки”
(https://ed.vnu.edu.ua). Як вказано в звіті самооцінювання згідно з нормативними документами позитивні кредити
та оцінки (бали), отримані під час навчання з дисциплін, які студент освоїв в іншому ЗВО, визнаються без додаткової
атестації предметною комісією, призначеною розпорядженням декана факультету економіки та управління, на
підставі академічних довідок і заяв студентів та відображаються у протоколах, що підтверджено під час зустрічі зі
здобувачами.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому до ВНУ імені Лесі Українки є чіткими, зрозумілими та доступними, оприлюднені на сайті.
Програми вступних випробувань щороку переглядаються та затверджуються на засіданні кафедри та подаються до
приймальної комісії за три місяці до початку прийому заяв/документів. У ВНУ імені Лесі Українки проводиться
робота щодо уніфікації навчального плану для реалізації програми подвійного диплому за ОП. У ЗВО діє програма
Еразмус+, яка надає можливість викладачам вигравати гранти, розширювати коло наукових досліджень, залучатись
до академічної мобільності та програм стажувань в іноземних закладах.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

Незважаючи на обізнаність щодо можливостей неформальної освіти, незначна кількість здобувачі за ОП реально
користуються можливістю перезарахувати відповідні програмні результати навчання на даній ОП. Для підвищення
наукового рівня здобувачів рекомендовано залучати здобувачів до міжнародних наукових проєктів та міжнародних
проєктів академічної мобільності.

Рівень відповідності Критерію 3.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Загалом освітня програма "Облік і оподаткування” відповідає критерію 3. Доступ до ОП, процедури вступу та
визнання результатів навчання здійснюється згідно з вимогами законодавства та з урахуванням інтересів
здобувачів. Зазначені недоліки і слабкі сторони є несуттєвими.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи.

Форми та методи навчання і викладання здійснюється з використанням очної та заочної форм та регулюються
Положенням про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях
(https://cutt.ly/aBXeWkF), Положенням про організацію освітнього процесу на заочній формі навчання
(https://cutt.ly/aBXeBrw), Положення про дистанційне навчання (https://cutt.ly/hBXe7x8) та Тимчасового порядку
організації та проведення в дистанційному режимі заліково-екзаменаційної сесії та державної атестації
(https://cutt.ly/oBXryCJ). Освітній процес здійснюється з використанням традиційної та інтерактивної системи
методів і прийомів. Гарант ОПП повідомила, що комбінація лекційних та практичних занять із розв’язанням задач і
кейсів дозволяють розвивати і демонструвати необхідні здібності та навички роботи в колективі здобувачів вищої
освіти (презентації, відео-лекції, різні форми тестування, завдання і задачі професійного спрямування). Організація
самостійної роботи, робота в командах (ОК12), а також можливість отримання та перевірки завдань дистанційно,
свідчить про реалізацію студентоцентрованого підходу в освітньому процесі. Аналіз матриці відповідності (табл.3
ВСО), РП та силабусів (https://cutt.ly/MBXrGvQ) дозволяють стверджувати, що форми та методи навчання і
викладання сприяють досягненню цілей та ПР ОП в повній мірі, а результати зустрічей зі здобувачами та НПП
доводять вільний вибір форм і методів навчання. Дотримання принципів академічної свободи забезпечується
шляхом вільного вибору студентами баз практик та вибіркових дисциплін, що підтверджено під час зустрічі зі
здобувачами освіти та студрадою. Думка студентів із року в рік все більше враховується при навчанні за даною ОПП,
форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених цілей та програмних результатів
навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

Зі слів здобувачів та НПП, про кожну освітню компоненту надається повна інформація у доступній формі. Викладачі
на першому занятті ознайомлюють їх з формами поточного та семестрового контролю, додатковою літературою, яка
буде корисна під час вивчення даної дисципліни та інформують про кількість семінарів, лекцій та/або практичних
занять. Здобувачі у відкритому доступі можуть ознайомитися з переліком і змістом вибіркових дисциплін через
силабуси, що розміщені на сайті кафедри обліку і оподаткування (https://cutt.ly/WBXtCwd, https://cutt.ly/fBXt0gD).
Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП відбувається в різних формах, зокрема через використання
дослідницьких методів в освітньому процесі. Наукова складова ОК передбачає підготовку рефератів і доповідей,
виконання індивідуальних та групових робіт з елементами наукових досліджень, а також дослідницька компонента
впроваджена у навчально-науковій практиці і кваліфікаційній роботі. Кулинич М.Б. повідомила про те, що ОК14
«Навчально-наукова практика…» містить наукову складову і за результатами її проходження студенти готують
наукову статтю (https://cutt.ly/GBXy8ac). Науково-дослідна робота здобувачів, зокрема регламентована Положенням
про навчально-наукову лабораторію "CONSULTING LAB" кафедри обліку і оподаткування (https://cutt.ly/gBXu4BI),
де п.1.3, 2.1.4 передбачає різні види заходів та можливостей реалізації НДР. Інформація про участь студентів у
наукових конференціях постійно публікується (з фотозвітом та детальним описом) на офіційній сторінці кафедри
сайту університету / кафедри (https://cutt.ly/8BXoa5G, https://cutt.ly/dBXoQ6O). Спілкування з гарантом на
резервній зустрічі доводить факти участі здобувачів ОП у діяльності наукового гуртка (https://cutt.ly/3BXo1rt,
https://cutt.ly/xBXpsNU). В університеті функціонує наукове товариство аспірантів і студентів
(https://cutt.ly/tBXp54F), програма “Подвійний Диплом” (https://cutt.ly/5BXasAP), навчально-наукова лабораторія
«Consulting Lab» (https://cutt.ly/CBXaTAM). Загалом, факти, наведені у відомостях про СО для ОП достатньою мірою
підтверджуються, а участь здобувачів у наукових дослідженнях забезпечує поєднання науки та навчання. Результати
наукових досліджень викладачів використовуються при викладанні ОК, проте силабуси окремих ОК не містять у
списках рекомендованої літератури посилань на наукові публікації викладачів. ЕГ рекомендує здійснювати активну
мотивацію здобувачів до здійснення наукової діяльності, залучати НПП до участі у НДР за кошти державного
бюджету та міжнародних грантових організацій. Окрім того, рекомендується активніше долучати здобувачів до
участі у міжнародних заходах за межами університету.
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3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

Університет забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої програми. Здобувачі, які
навчаються на ОПП, беруть участь в роботі "Consulting Lab" (https://cutt.ly/ABXsRl0), у рамках яких здійснюється
обговорення актуальних питань, пов'язаних з майбутньою професією здобувачів освіти, заохочення їх до участі у
наукових конференціях, наукових семінарах, круглих столах, конкурсах. Здобувачі під керівництвом наукових
керівників беруть участь в щорічній міжнародній науково-практичній конференції студентів, за результатами якої
видаються збірники матеріалів конференцій (https://cutt.ly/lBXdlaz, https://cutt.ly/4BXdvvI). Учасниця “проблемної
групи” Андріана Плоскіна за особливі досягнення у науковій і навчальній діяльності відзначена на державному рівні
та здобула стипендію Кабінету Міністрів України, яку отримувала у І семестрі 2021–2022 навчального року
(https://cutt.ly/qBXffwb). На кафедрі є підтверджені факти участі у різноманітних заходах здобувачами бакалаврами,
певна частка яких продовжує навчання за другим рівнем освіти, проте задля ефективнішого поєднання навчання і
дослідження варто долучати здобувачів магістратури до різноманітних творчих і наукових заходів за межами
університету.

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Для інтеграції наукових здобутків НПП кафедри беруть участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях,
науково-практичних семінарах (https://cutt.ly/IBXjsb9), проводять власні наукові дослідження, що публікуються у
дисертаціях, монографіях, наукових статтях, що відображено у профілях НПП. Інноваційний досвід, отримані
знання і навички впроваджуються під час проведення лекційних та практичних занять. Так, д.е.н. Мельник К.
використала напрацювання з докторської дисертації при викладанні ОК1 в частині імплементації результатів
наукових досліджень у практичну діяльність підприємств. При викладанні ОК7 д.е.н. Садовська І. використала
досліджені у монографії «Облікова політика в управлінні підприємством: методика і практика» інноваційні методи і
моделі формування облікової політики як основного елементу організації обліку. Також для цієї ж ОК було
використано методологію організації управлінського обліку в аспекті інституціональних впливів та інжинірингових
інструментів, що досліджувалося Садовською І. у дисертації на здобуття ступеня доктора економічних наук. Загалом
за результатами спілкування з НПП, гарантом зазначено, що оновлення змісту навчальних дисциплін здійснюється
щороку відповідно до потреб та тенденцій ринку праці, зміни нормативно-правової бази, вивчення вітчизняного
досвіду та рекомендацій роботодавців, здобувачів, а також наукових досліджень та навчально-методичних розробок.
У відомостях про СО задекларовано, що група забезпечення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на чолі з
гарантом освітньої програми здійснює постійний моніторинг сучасних наукових публікацій, а також законодавства.
Однак при аналізі робочих програм деякі обов’язкові компоненти ОПП потребують оновлення. Так робоча програма
ОК2 «Ділова комунікація іноземною мовою / Ділова комунікація українською мовою (як іноземною)» виходячи з
переліку тем та змістових модулів не забезпечує професійне спрямування, хоча НПП, що забезпечує викладання
цього предмету зокрема, має ступінь к.е.н.

5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.

Он-лайн зустріч з керівництвом показує активну позицію вищого менеджменту щодо інтернаціоналізації діяльності
через можливості академічної мобільності згідно Положення про порядок реалізації права на академічну
мобільність учасників освітнього процесу ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/tBXkKq6). Гарант ОПП
підтвердила факти академічної мобільності НПП та підвищення кваліфікації, що підтверджують відповідні
сертифікати (https://cutt.ly/ZBXlcvU, https://cutt.ly/7BXlFLa). НПП та здобувачі беруть участь у міжнародних
конференціях (https://cutt.ly/1BXl3oM), публікують результати наукових досліджень у виданнях, що індексуються у
міжнародних наукометричних базах Scopus та WоS, мають можливість опановувати найновіші закордонні
дослідження завдяки тестовим доступам до міжнародних баз даних та відкритому доступу з університетської мережі
до науково-інформаційних баз Scopus та WoS (підтверджено від в.о. директора бібліотеки О.Петрик). В Університеті
існує практика визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО (здобувачам освіти Лопанчук Ю., Літвін Т.,
Мазурчук І., Дем’янець Д., Годік Ю., Кацевич Д. було визнано результати формального навчання, набуті під час
реалізації програми внутрішньої академічної мобільності за окремими темами із таких освітніх компонент, як ОК6).
Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Л. Єлісєєва повідомила, що в університеті
сформована система моніторингу та поширення інформації про можливості академічної мобільності і можливостей
наукових обмінів (https://cutt.ly/vBXx8UQ). Потенціал НПП у реалізації міжнародної співпраці та участі у
міжнародних проєктах підтверджує факт наявності сертифікатів рівня володіння іноземною мовою В2. Проте цей
потенціал не реалізовано в повному обсязі. Рекомендується посилити активність та збільшити кількість спроб участі
у міжнародних грантових проєктах та залучення інвестицій у науково-освітній процес кафедри та університету.
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Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у ОП цілей та програмних результатів
навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу і принципам академічної свободи. Викладачі
використовують різноманітні інноваційні форми і методи навчання і викладання, які відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу, передбачають використання професійних програмних засобів. Учасники освітнього
процесу в повній мірі отримують інформацію щодо цілей, змісту та критеріїв оцінювання окремих освітніх
компонентів (у формі силабуса та перших заняттях ОК). Поєднання наукових досліджень, можливостей до
академічної мобільності НПП та здобувачів та інтернаціоналізація діяльності ЗВО сприяють якості освітнього
процесу.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

1. Відсутність фактів залучення НПП та здобувачів до виконання НДР за підтримки державного бюджету або участі у
міжнародних проєктах з відповідним фінансуванням. Рекомендуємо: посилити мотивацію здобувачів та НПП до
участі у науковій та освітній діяльності за кошти міжнародних грантових програм і державних фондів. 2. Академічна
мобільність здобувачів відбувається тільки в онлайн режимі. Рекомендуємо: покращити інформування ЗО щодо
своїх прав та можливостей академічній мобільності, за умов, що вже створено в університеті; НПП активніше
самостійно долучитись до пошуку програм академічної мобільності та індивідуальних грантових програм для ЗО.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Процес навчання і викладання за ОПП мають значний рівень узгодженості з підкритеріями 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 та
достатню міру узгодженості з підкритерієм 4.5. Застосування цілісного підходу в контексті виявлених фактів
дозволило встановити, що освітня програма та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають рівню В
за Критерієм 4, а рекомендації щодо вдосконалення ОП, висловлені експертами, можуть бути реалізовані у короткі
терміни.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність:

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Форми контрольних заходів, а саме семестровий та поточний контроль, та критерії оцінювання викладені в
“Положенні про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях
(https://cutt.ly/3ExJEnF) та в “Положенні про поточне та підсумкове оцінювання залишкових знань студентів”
(https://cutt.ly/sEx24RP), Згідно “Положення про організацію освітнього процесу...” (п.6) основними видами
контролю навчального процесу є: поточний, семестровий. У випадку незадовільної підсумкової семестрової оцінки,
або за бажання підвищити рейтинг. Шкалу оцінювання знань студентів з дисципліни, де формою контролю є іспит
та залік наведено у “Положенні про поточне та підсумкове оцінювання залишкових знань студентів”
(https://cutt.ly/sEx24RP) (Таблиця 1, с.7). Під час зустрічей зі здобувачами ЕГ встановлено, що на одному із занять
здобувачі отримують інформацію щодо видів та форм контролю, але чіткої відповіді на запитання , які саме види та
форми контролю проводять за даною ОП, здобувачі не надали.

2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Відповідно до “Положення про організацію навчального процесу на заочній формі навчання у Волинському
національному університеті імені Лесі Українки” (https://cutt.ly/iWKumXj) та “Положення про організацію
навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ ім. Л. Українки”
(https://cutt.ly/8EmiyMG) рівнях (п.7) форми атестації здобувачів відповідають вимогам стандарту вищої освіти.
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3. Визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для усіх
учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема включають
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

З порядком оскарження результатів контрольних заходів, їх повторного проходження та врегулювання конфліктних
(суперечних) ситуацій (п.6 та п.7) здобувачі непогано ознайомлені. Правила проведення контрольних заходів в
Університеті є чіткими та зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу та представлені у відкритому доступі
на сайті ЗВО (https://cutt.ly/ZWKuSIm).

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

У ВНУ ім. Л. Українки використовуються наступні технологічні рішення запобігання та виявлення академічного
плагіату: Unicheck та Strikeplagiarism - безкоштовній перевірці підлягають лише дисертації, що подаються до захисту
в ЗВО, eTXT Антиплагіат - у безкоштовному варіанті необхідна установка на комп’ютер, при перевірці регулярно
з’являється капча та програмні засоби, які є у вільному доступі в мережі Інтернет (зокрема Антиплагиат, Advego
Plagiatus). Зі слів здобувачів вони самостійно перевірятимуть свої роботи на плагіат, результати представлятимуть на
кафедру, а кафедра вже вирішуватиме допускати таку роботу до захисту чи ні у відповідності до відсотковості
унікальності тексту кваліфікаційної роботи.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

У ВНУ імені Лесі Українки форми контрольних заходів, правила їх проведення та критерії оцінювання здобувачів
вищої освіти є чіткими, зрозумілими та доступними для всіх учасників освітнього процесу. Відкритість та
доступність інформації щодо правил проведення контрольних заходів, критеріїв оцінювання. Прозорість та
об'єктивність оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти. Чіткі процедури розгляду звернень
здобувачів щодо оцінювання, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, оскарження результатів
контрольних заходів і їх повторного проходження. Позитивною стороною є використання системи moodle, де
висвітлюються матеріали для самостійної роботи студентів, проводиться оцінювання знань в тестовому режимі. У
2020 р. університет став фіналістом проєкту “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти” - Academic IQ. За
результатами конкурсу, в журналі Ради Європи за 2021–2022 роки, присвячений аналізу кращих практик зі
сприяння академічної доброчесності в закладах вищої освіти Європи. опубліковано статтю, щодо академічної
доброчесності у ВНУ ім. Лесі Українки (https://cutt.ly/iBHk15K).

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

Доцільно розглянути пропозицію викладання НПП окремих фахових дисциплін або можливо навіть курсу повністю
за ОП “Облік та оподаткування” іноземними мовами, оскільки майже всі викладачі кафедри мають сертифікат за
рівнем В2, а із зустрічі зі здобувачами ЕГ встановлено, що вони теж були б не проти якби така група була створена. У
ЗВО перевірка кваліфікаційних робіт здобувачів здійснюється програмними засобами, які є у вільному доступі в
мережі Інтернет. Рекомендовано забезпечити перевірку кваліфікаційних робіт за допомогою Unicheck або
Strikeplagiarism. Окрім того, ЕГ рекомендує розробити механізм та процедури перевірки робіт здобувачів
(кваліфікаційні роботи, курсові роботи, наукові тощо) на унікальність та виявлення академічного плагіату.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.
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Враховуючи сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо удосконалення ОП (п.5.4) у контексті
критерію 5, ЕГ дійшла висновку, що ОП загалом відповідає рівню В за критерієм 5.

Критерій 6. Людські ресурси:

1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.

Загальна кількість залучених до викладання за ОП НПП складає 9 осіб, з яких 2 викладача мають науковий ступінь
доктора економічних наук (за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит) та 7 – ступінь
кандидата економічних наук. Стаж їх педагогічної діяльності коливається у межах від 10 років до 36 років. Майже
всі викладачі за ОП (вісім осіб) мають базову вищу освіту за спеціальністю освітньої програми (викладач, яка
забезпечує викладання ОК 2 «Ділова комунікація іноземною мовою» має базову вищу освіту за спеціальністю
«Мова та література (англійська)»). На основі аналізу наданої ЗВО інформації та результатів зустрічей з НПП
встановлено, що до викладання ОК, що формують компетентності та спрямовані на досягнення ПРН, залучені
викладачі, професійна кваліфікація яких є високою та підтверджується наявністю базової освіти за відповідною
спеціальністю, рівнем публікаційної та наукової активності, тематикою та кількістю стажувань, наявністю
практичного досвіду роботи за фахом. Публікації викладачів та результати підвищення кваліфікації загалом
відповідають ОК, які вони викладають та сфокусовані на обліково-аналітичній тематиці та розвитку методологічних
аспектів обліку, аудиту, аналізу і оподаткування. Викладачі за ОП також мають значний практичний досвід роботи
та є членами фахових громадських орагнізацій. Професор Садовська І. Б. є членом Федерації професійних
бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ), Союзу аудиторів України (САУ) та Федерації аудиторів, бухгалетрів та
фінансистів агропромислового комплексу України (ФАБФ), є директором аудиторської фірми ТОВ АФ “Актив-Аудит”
та фінансовим директором СВК “Урожай”. НПП, які залучені до викладання за ОП, також є членами ФПБАУ та/або
ФАБФ (або ГС «Фонд розвитку банківської освіти та науки») та мають значний практичний досвід роботи на посаді
головного бухгалтера різних підприємств (перелік підприємств зазначено у ВСО). Всі викладачі пройшли
стажування у закордонних чи українських ЗВО.

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Процедура конкурсного добору НПП за ОП у ЗВО відбувається згідно з Порядком проведення конкурсного відбору
при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2020-11/Положення.pdf) та Положенням про порядок та основні
кваліфікаційні вимоги при призначенні (переведенні) на посади НПП [https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
02/Положення%20про%20вимоги.pdf]. Кандидатури обговорюються на засіданні кафедри, розглядаються на вченій
раді факультету, на засіданні конкурсної комісії. У ЗВО розроблена система рейтингової оцінки результатів роботи
викладачів. Під час конкурсного добору перевіряється відповідність претендентів основним кваліфікаційним
вимогам (ЗУ «Про вищу освіту», Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, внутрішньому Положення про
порядок та основні кваліфікаційні вимоги при призначенні на посади НПП). Відповідність НПП ОК та ОП
визначається через оцінку таких критеріїв: науковий ступінь, вчене звання, стаж і досвід роботи, рівень наукової
активності, результати рейтингового оцінювання, відповідність пунктам професійної активності п. 38 Ліцензійних
умов, результати опитування здобувачів освіти). Зустріч з НПП, керівництвом та начальником відділу кадрів
підтвердила прозорість даного процесу та його спрямованість на набір НПП, які забезпечують якісне викладання ОК
за ОП.

3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

У ЗВО налагоджені тісні зв’язки з роботодавцями та діють системні заходи щодо їх залучення до організації та
реалізації освітнього процесу, в т.ч. в рамках навчання за ОП «Облік і оподаткування». Взаємодія з роботодавцями
підтвердилась на зустрічах з ЕГ під час акредитаційного візиту, а також підтверджується численними заходами,
організованими ЗВО. Для реалізації освітнього процесу укладені договори про співпрацю з аудиторськими фірмами,
підприємствами та організаціями (ТОВ Аудиторська фірма «Актив-аудит», АТ «Волиньгаз», АТ «Державний
ощадний банк України», ТОВ «Єврофест», ПП «Будівельна компанія «Інвестор», ТОВ «Ідейл ДЕВЕЛОПМЕНТ»,
Луцьке міське відділення ПАТ НАСК «Оранта», Волинська торгово-промислова палата, Головне управління
статистики у Волинській області та інші). Роботодавці залучаються до обговорення та внесення змін до ОП, студенти
активно проходять практику на підприємствах і в організаціях, з якими укладені договори про співпрацю. Під час
проведення зустрічі ЕГ з роботодавцями отримано відгук директора ТзОВ «Консалтинг Центр» Іванків О. Я., яка є
також членом робочої групи з розробки ОП, щодо її активного залучення до обговорення структури та змін в ОП
«Облік і оподаткування» і на робочих зустрічах, і на вченій раді факультету економіки і управління. Іванків О. Я.
зазначила, що основним напрямом їх діяльності є бухгалтерське обслуговування малого та середнього бізнесу,
компанія готова брати на роботу випускників ОП, і вже 80 % їх співробітників є випускниками цього факультету.
Олесюк А. Л., представник польсько-українського підприємства СП ТОВ Модерн-Експо (є договір про співпрацю),
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зазначила, що вони готові працевлаштовувати випускників за ОП оскільки потребують фахівців, які мають
специфічні обліково-аналітичні навички у сфері супроводження операцій експорту, імпорту та обліку іноземних
інвестицій, що безпосередньо і є унікальною особливістю ОП.

4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.

На кафедрі обліку і оподаткування діє навчально-наукова лабораторія Consulting Lab, в рамках діяльності якої до
аудиторних занять залучаються професіонали-практики, експерти галузі. На сайті ЗВО публікуються новини про
проведені гостьові лекції та інші заняття з залученням професіоналів-практиків, теми лекцій тісно пов’язані зі
змістом та цілями ОП. 08.12.2021 відбулась гостьова лекція в рамках вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік в
управлінні підприємством», яка була проведена головним бухгалтером ПМП «ТД «Експрестехпостач» С.
Гринявським на тему «Облік управління товарними запасами». У грудні 2021 р. для магістрів спеціальності 071
«Облік і оподаткування» проведена гостьова лекція начальника науково-дослідної частини Луцького НТУ, голови
Молодіжної ради при Луцькій міській раді М. Войчука. В рамках реалізації освітньої програми також проводяться
практичні тренінги (студенти ОП взяли участь у практичному тренінгу «Шлях успіху: від студента економічного
факультету ВНУ імені Лесі Українки до бізнесмена і громадського діяча», який організував і провів викладач-
практик, «гостьовий лектор» О. Тарасюк). Під час акредитаційного візиту ЕГ отримала свідчення від представників
ЗВО щодо залучення роботодавців до проведення аудиторних занять на умовах погодинної оплати праці. Здобувачі
вищої освіти підтвердили факти проведення аудиторних занять із залученням роботодавців і відзначили особливу
цінність таких заходів для розуміння практичних особливостей сучасної праці в обліково-аналітичній сфері.

5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється відповідно до Положення про підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2020-11/Polozhennya-pro-
pidvyshhennya-kvalifikatsiyi.pdf) та плану-графіку (не рідше 1 раз на 5 років) і передбачає три види: короткострокове
навчання, довгострокове навчання, стажування. Викладачі мають право самостійно обирати місце та тематику для
підвищення кваліфікації. Фактично викладачі за ОП активно проходять курси підвищення кваліфікації у
вітчизняних і закордонних ЗВО, міжнародні стажування. Дані таблиці 2 відомостей СО та надані документальні
підтвердження свідчать про те, що НПП, які залучені до викладання за ОП, пройшли підвищення кваліфікації за
відповідними курсами очно та у дистанційному форматі та мають сертифікати за результатами стажування за
напрямом ОП, всі з викладачів володіють іноземною мовою на рівні В2.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Під час акредитаційного візиту ЕГ отримала достатні докази того, що системні заходи стимулювання розвитку
викладацької майстерності, які розроблені в ЗВО, дають результат і створюють гарне академічне середовище для
розвитку викладачів та підвищенню їх рівня кваліфікації і викладацької майстерності. Підвищення кваліфікації
відбувається за графіком (виконання якого підтверджується значним переліком стажувань та курсів підвищення
кваліфікації у Таблиці 2 відомостей СО), проводять різноманітні заходи і круглі столи із залученням стейкхолдерів,
забезпечується значна фінансова підтримка процедур, пов’язаних з розвитком викладацької майстерності.
Навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти здійснював опитування щодо складнощів, які
виникають у викладачів під час дистанційного навчання, за результатами чого було проведено експрес-навчання
для викладачів з питань технічного використання відповідних платформ для забезпечення навчання у
дистанційному форматі. У ЗВО розроблена система заохочення та мотивації викладачів, що підтверджено на
зустрічах з ЕГ. Зокрема ректор ЗВО та НПП підтвердили, що викладачів преміюють за значні успіхи у своєму
професійному розвитку. Викладачі зазначили, що задоволені рівнем оплати праці та матеріальними і моральними
видами заохочень.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Взірцевою в контексті критерію 6 є професійна кваліфікація НПП, які залучені до викладання за ОП (2 доктори
наук за спеціальністю освітньої програми, 7 кандидатів наук, вісім викладачів мають базову вищу освіту за
спеціальністю освітньої програми та рівень знання іноземної мови В2). Викладачі мають значні наукові здобутки,
публікуються у виданнях, що включені у наукометричні бази Scopus, WoS. НПП проходить стажування у
закордонних та українських ЗВО, є членами професійних громадських організацій за фахом (Федерація професійних
бухгалтерів та аудиторів України). НПП мають практичний досвід роботи за фахом, тісно співпрацюють з
роботодавцям. Взірцевою практикою є ступінь співпраці з роботодавцями у сфері залучення їх до організації
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освітнього процесу та проведення академічних занять, про що регулярно публікуються світлини на офіційній веб-
сторінці ЗВО. Конкурсний відбір викладачів є прозорим, проводиться на засадах відкритості і гласності і
сфокусований на добір викладачів відповідно до структури та цілей ОП. Професійна кваліфікація викладачів, їх
практичний досвід, опубліковані праці в цілому відповідають ОК за ОП і забезпечують досягнення ПРН. ЕГ відмічає
значну підтримку з боку ЗВО розвитку професійної майстерності та підвищення кваліфікації НПП, посилене
стимулювання праці через різноманітні форми матеріального та морального заохочення.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

Недоліки відсутні.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Освітня програма має ознаки взірцевості за підкритеріями 6.1., 6.2., 6.3., 6.4.: наявний високий (взірцевий) рівень
професійної кваліфікації НПП, задіяних до реалізації ОП; процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і
забезпечують чітку відповідність професійної активності НПП тим ОК, які вони викладають за ОП, що забезпечує
успішну реалізацію освітньої програми; візрцева практика залучення роботодавців до аудиторних занять та
організації освітнього процесу. ОП має відповідність за підкритеріями 6.5., 6.6.: ЗВО співпрацює з громадськими та
професійними організаціями в питанні підвищення кваліфікації НПП; ЗВО активно сприяє професійному розвитку
викладачів, стимулює розвиток викладацької майстерності. Беручи до уваги всю цілісність встановлених фактів та
ознаки взірцевості за підкритеріями 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. експертна група вважає можливим стверджувати про
наявність інноваційних практик при реалізації освітньої програми за критерієм 6.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення освітньої програми забезпечують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

Формування фінансових ресурсів ЗВО для реалізації ОП здійснюється кількома способами, зокрема: за рахунок
бюджетних асигнувань на покриття комунальних витрат та оплати праці НПП, допоміжному персоналу тощо, за
рахунок внесення оплати здобувачів контрактної форми навчання. Матеріально-технічне забезпечення ЗВО в
цілому дозволяє здобувачам вищої освіти досягти результатів навчання та набути загальних й професійних
компетентностей за ОПП. Під час онлайн-огляду інфраструктури ЗВО, YouTube відео файлу (https://cutt.ly/gBXFs92)
було встановлено, що для реалізації ОП в університеті є лекційні аудиторії та аудиторії для проведення практичних
занять, які оснащені мультимедійною технікою, лабораторія ІС з ліцензійним програмним забезпеченням та
спеціалізованими бух. програмами (MASTER:Бухгалтерія, «Система управління підприємством «Дебет Плюс V12»,
«1С: Підприємство), що підтверджено відповідними договорами та ліцензіями, які надано на запит ЕГ, навчально-
наукова лабораторія кафедри обліку і оподаткування Consulting lab. Студентське містечко Університету
(https://cutt.ly/QOMX18G) складається з 5 гуртожитків, на території університету знаходиться церква. У
розпорядженні здобувачів та співробітників знаходиться Спортивний клуб, де працює 10 спортивних шкіл, є
дебатний клуб, літературна студія, туристичний клуб, спеціальний простір «Нівроку» (https://ffj.in.ua/), навчально-
оздоровчий табір «Гарт» (https://cutt.ly/TBXG2hd). Освітній та науковий процес забезпечуює бібліотека
Університету (https://cutt.ly/5BXHtWa), фонд якої налічує понад 800 тис. примірників. На базі бібліотеки
функціонують: електронний каталог бібліотеки (https://cutt.ly/sBXHYmh), БД "Наукові праці викладачів,
співробітників і студентів університету» (https://cutt.ly/jBXHPyg ) та інституційний репозитарій
(https://cutt.ly/RBXHDrx). Під час онлайн-огляду викладачі кафедри продемонстрували наявність передплачених
періодичних видань: Все про бухгалтерський облік, Економіка та держава, Облік і фінанси тощо. Для наукової
діяльності та забезпечення академічної доброчесності працює система перевірки на плагіат StrikePlagiarism
(https://cutt.ly/JBXSVLn), що регулюється відповідним положенням https://cutt.ly/pBXSRfv. Здобувачі та НПП
підтвердили наявність і використання такої системи. Інформація про ОПП, каталог дисциплін, силабуси і РП
знаходяться на сайті кафедри обліку і оподаткування (https://cutt.ly/kBXDrGY), Доступ до вибору вибіркових
дисциплін здобувачі здійснюють через систему «ПС-Журнал успішності-Web», демонстрацію якого провів гарант на
резервній зустрічі. Також на запит ЕГ гарантом було проведена демонстрація наповнення та роботу у системі
дистанційного навчання. Здобувачі під час спілкування у фокус-групах повідомили, що вони задоволені як рівнем
наявної інфраструктури, так і доступом до неї.
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2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

Ознайомившись з матеріально-технічною базою ВНУ імені Лесі Українки та в процесі спілкування з фокус-групами
ЕГ впевнилась, що учасники освітнього процесу мають безоплатний доступ до об’єктів інфраструктури ЗВО,
визначені у підкритерії 7.1. Статут Університету (https://cutt.ly/sBXJmVu) та Правила внутрішнього розпорядку
(https://cutt.ly/yBXJIYg) визначають право учасників освітнього процесу на безоплатне користування
бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх
підрозділів ЗВО. Університет надає вільний безкоштовний доступ до міжнародних баз даних Scopus, Web of Science
та Science, Direct, Bentham Science (https://cutt.ly/HBXJ2Kf). В Університеті функціонує розгалужена система Wi-Fi,
яка є доступною і безкоштовною.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

Під час проведення зустрічей з фокус-групами ЕГ відмітила, що ЗВО сприяє створенню освітнього середовища, що є
безпечним для життя та здоров’я здобувачів. На території студентського містечка є Реабілітаційна клініка
(https://cutt.ly/PBXLxtU). Адміністрація ЗВО сприяла розгортанню пункту масового вакцинування здобувачів і
працівників. Для формування безпечного освітнього середовища в Університеті функціонують: відділ охорони праці
(https://cutt.ly/HBXLyhs), який виконує роботу з контролю за станом охорони праці у підрозділах університету
спільно з комісією з охорони праці профкому університету і громадськими інспекторами з охорони праці. Під час
онлайн-огляду кафедри ЕГ впевнилась, що систематично проводяться інструктажі з охорони праці, пожежної
безпеки, що підтверджено відповідними журналами. На всіх аудиторіях, адміністративних приміщеннях є
інформація про необхідність дотримання карантинних обмежень та вказівників напрямків руху до найближчого
укриття. Всі укриття обладнані місцями для сидіння, водою, аптечками, туалетами та мають сертифікати від ДСНС і
розраховані на всіх учасників освітнього процесу. Всі заняття для всіх курсів проводяться в офлайн режимі (окрім
тижня проведення експертизи, коли по всій Україні оголосили дистанційні заняття у зв’язку із високою ймовірністю
ракетного удару росії). В Університеті функціонує розгалужена система опитування, що підтвердили здобувачі
вищої освіти та представники студентського самоврядування. При Університеті функціонує центр безоплатної
психологічної допомоги.

4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

У ЗВО функціонують відповідні механізми, щодо надання освітньої, інформаційної, організаційної, консультативної
та соціальної підтримки здобувачів за ОПП «Облік і оподаткування». Освітня та організаційна підтримка в ЗВО
здійснюється через гаранта ОП, НПП та допоміжного персоналу, деканат, навчально-методичний відділ
забезпечення якості вищої освіти, студентську раду, відділу технічних засобів навчання «Центр інноваційних
технологій та комп’ютерного тестування», відділу молодіжної політики, психологічну службу, відділ інформаційної
політики та інші. Відповідно до представленої інформації на сайті кафедри затверджено графік консультацій, а
здобувачі підтвердили, що мають можливість звернутися за додатковою допомогою до викладачів. Сайт
Університету (https://vnu.edu.ua/uk) - це офіційний інформаційний ресурс, який відповідає за освітню та
інформаційну підтримку учасників освітнього процесу. Він структурований, працює система пошуку інформації на
сайті, періодично оновлюють версії сайту. Також кафедра обліку і оподаткування, яка реалізує дану ОП має свій
власний сайт (https://cutt.ly/FBXCPXE) на якому розміщена інформація про особовий склад кафедри, її здобутки,
видання тощо. Також на сайті Університету є довідник для здобувачів (https://cutt.ly/XBXCJKv), в якому зазначені
контактні дані всіх структурних підрозділів до яких можна звернутися у разі виникнення проблемних питань.
Інформаційна та консультативна підтримка здобувачів реалізується за допомогою сторінок у соціальних мережах:
Facebook (https://cutt.ly/sBXC1Dr, https://cutt.ly/VBXC34t); Instagram (https://cutt.ly/cBXC7vK);Wiki
(https://cutt.ly/vBXVqZI). Підтримка здобувачів також забезпечується через: віртуальне навчальне середовище,
шляхом спілкування з куратором групи через месенджери, електронну пошту. Профком студентів у межах своїх
повноважень може надавати матеріальну допомогу з коштів профорганізації, організовує оздоровлення членів
профспілки, що було підтверджено в ході бесіди з представниками студентського самоврядування та здобувачами
вищої освіти за ОП. Функціонує студентський волонтерський рух (https://cutt.ly/jBXVWmZ). Соціальну підтримку
здобувачів забезпечує практикуючий психолог (https://cutt.ly/4BXVHaJ), який надає право кожному учаснику
освітнього процесу звернутися за додатковою допомогою по номеру телефону або особисто. Також одним із видів
соціальної підтримки здобувачів є призначення та виплата соціальної стипендії для певних категорій здобувачів.

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.
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Під час ознайомлення з інфраструктурою ЗВО ЕГ констатує, що університет створює сприятливі умови для
реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами та продовжує трансформувати університетську
інфраструктуру (https://cutt.ly/BBXBlrK) у безбар’єрний навчальний простір та реалізовувати інклюзивну освітню
політику для задоволення широкого діапазону освітніх, інформаційних та соціальних потреб осіб з інвалідністю та
хронічними захворюваннями. Стратегічним планом розвитку Університету до 2024 р. (https://cutt.ly/6BXBKBP)
визначено необхідність забезпечення інформаційної, соціальної та архітектурної доступності освітнього середовища
для осіб з особливими освітніми потребами. Статутом ЗВО (https://cutt.ly/OBXNjzh) передбачено, що якщо
відповідні об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з особливими освітніми потребами,
здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну. ЕГ пересвідчилась, що всі навчальні
корпуси університету обладнані пандусами, та всі заняття для здобувачів з особливими потребами можуть
проводитись на перших поверхах. Таблички з назвами аудиторій мають надписи шрифтом Брайля. У приміщенні
корпусу G є відпочинкова зона, а також зона, де можна забезпечити догляд за дітьми. На даній ОП зараз немає
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з особливими освітніми потребами.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Політика врегулювання конфліктних ситуацій є чіткою та зрозумілою, являється доступною для всіх здобувачів та
послідовно дотримується під час реалізації даної освітньої програми. Процедура вирішення конфліктних ситуацій
регламентована нормативними документами ЗВО, а саме: Правилами внутрішнього розпорядку
(https://cutt.ly/pBX1W2W) де визначено, що адміністрація Університету зобов’язана протидіяти проявам
хабарництва серед працівників та студентів, працівники та здобувачі мають право на захист власної честі, гідності,
визначено, що наукові та НПП працівники повинні особистим прикладом утверджувати повагу до принципів
загальнолюдської моралі – правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості,
працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей; Положення про порядок і процедури вирішення
конфліктних ситуацій (https://cutt.ly/vBX10uF) відображає моральні принципи, правила та норми спілкування і
поведінки, а також норми професійної етики академічної спільноти Університету; Антикорупційною програмою
(https://cutt.ly/rBX0cMm) визначає, що працівники, посадові особи, та керівники у своїй внутрішній діяльності
керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції. У ЗВО працюють телефони довіри по
яким можна повідомити про випадки корупції та злочинності (https://cutt.ly/kBX0TL4). Представники
студентського самоврядування підтвердили, що здобувачі мають право звернутися до них для вирішення
конфліктних ситуацій. Для забезпечення динамічного реагування на конфліктні ситуації в корпусі G на 3 поверсі
встановлено «Скриньку довіри» для надходження анонімних письмових звернень. Під час спілкування з
адміністрацією ЗВО, зобувачами ВО, НПП, представниками студентського самоврядування ЕГ з’ясувала, що
прецедентів конфліктних ситуацій на ОП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильні сторони: дана освітня програма повністю відповідає потребам сучасного здобувача, має взірцеве
матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення, що дозволяє в повній мірі досягати цілі та ПРН за ОП,
зокрема: - створено навчально-наукову лабораторію «Consulting Lab» задля розроблення і впровадження
ефективних методів навчання та практики студентів у сфері консалтингу із залученням практикуючих спеціалістів
та сучасних методів візуалізації, формування та передачі обліково-аналітичної інформації; - реалізовано проєкт
«Інклюзивний Хаб», що став центром розвитку та підтримки не тільки для представників ЗО, НПП та інших
співробітнків університету, а і інших осіб і дітей, які потребують відповідної допомоги; - створено ефективний засіб
отримання інформації здобувачами та їх взаємодії з ЗВО – «ПС-Журнал успішності-Web» який задовольняє потреби
обрання індивідуальної освітньої траєкторії, автоматизації процесу обрання вибіркових компонентів, отримання
інформації щодо поточної успішності, результатів сесії тощо; - укриття облаштовано місцями для сидіння,
додатковим аварійним освітленням, засобами екстренної медичної допомоги, водою, запасними виходами та
туалетами. Відповідні укриття є у кожному корпусі, що забезпечують офлайн навчання здобувачам всього
університету.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

Слабкі сторони та недоліки відсутні.

Рівень відповідності Критерію 7.
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Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Зважаючи на представлені сильні сторони та взірцеві (інноваційні) практики, експертна група дійшла висновку, що
ОП повністю відповідає якісним характеристикам критерію 7 на рівні А. ОП має позитивний та інноваційний досвід
за цим критерієм, який полягає у наступних практиках: створення навчально-наукової лабораторії «Consulting Lab»,
функціонування підрозділу «Інклюзивний Хаб», розроблення і впровадження ефективного засобу отримання
інформації та взаємодії здобувачів з ЗВО – «ПС-Журнал успішності-Web».

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

Процес розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюється рядом внутрішніх
положень ЗВО (Положенням про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття ОП у ВНУ імені
Лесі Українки (https://bit.ly/3qVdu30 ), Пояснювальною запискою до складання силабусу (https://bit.ly/3LhXgue),
Порядком формування ОП та навчальних планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим
(магістерським) рівнями денної та заочної форм навчання у ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3pRhyAI),
Положенням про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у
Волинському національному університеті імені Лесі Українки (https://bit.ly/3qJJ9o9), рішеннями засідань науково-
методичної ради університету (https://bit.ly/3wBhWXV). ОП розробляється робочої групою, у склад якої входять
НПП, здобувачі вищої освіти, представники роботодавців. Перед запровадженням ОП проходить громадське
обговорення, обговорюється на засіданнях кафедри обліку і оподаткування, на вченій раді факультету економіки та
управління, проходить експертизу у навчально-методичному відділі забезпечення якості вищої освіти та
навчальному відділі, затверджується Вченою радою ВНУ імені Лесі Українки та у подальшому переглядається раз на
рік. У ЗВО створені два відділи, які залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості навчання за ОП :
навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти і навчальний відділ. Обидва відділи здійснюють
експертизу ОП. Навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти здійснює оцінку доцільності
затвердження на набору здобувачів за ОП, перевіряє відповідність ОП стандарту вищої освіти за спеціальністю,
надає консультації гарантам ОП з питань кадрового забезпечення викладання за ОП, оцінюють забезпеченість
освітніми компонентами всіх ЗК, СК та ПРН за ОП. Навчальний відділ здійснює експертизу ОП з точки зору
можливості її реалізації у навчальному році, консультує гарантів ОП щодо формування навчального плану. Під час
зустрічей ЕГ з представниками ЗВО встановлено, що вищезазначені процедури послідовно дотримуються
співробітниками ЗВО. У ЗВО з 2019 р. започаткована Школа гарантів, в рамках якої проводяться щотижня (і в
дистанційному форматі також) зустрічі з гарантами, надаються консультації та обговорюються результати
попередніх акредитаційних експертиз освітніх програм. Після обговорень змісту ОП були внесені зміни відповідно
до рекомендацій, які надавались представниками роботодавців, академічною спільнотою, здобувачами вищої освіти
(внесені зміни зазначені у відомостях самооцінювання і підтверджені ЕГ під час акредитаційного візиту).

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

Здобувачі вищої освіти є повноцінними партнерами в процесах забезпечення якості ОП. У склад робочої групи
включені і здобувачі вищої освіти за ОП «Облік і оподаткування» (Лопанчук Ю., здобувачка вищої освіти 2 курсу
денної форми навчання), і випускниця кафедри обліку і оподаткування за попередньою ОП «Облік і аудит»
(Герасимчук Х.). На зустрічі ЕГ з представниками студентського самоврядування Голова студентської ради ВНУ
імені Лесі Українки Пивоварчук М. зазначив, що студенти залучаються до обговорення ОП через заходи
громадського обговорення, беруть участь у круглих столах та у подальшому на вченій раді факультету та ВНУ імені
Лесі Українки. Серед останніх пропозицій, які були надані представниками студентства та враховані у ЗВО, були
такі: пропозиції щодо узгодження розкладу за дисциплінами обов’язкового та вибіркового блоків; розширення
переліку вибіркових дисциплін та узгодження їх з актуальними запитами студентства; розширення баз практик.
Також було відзначено, що думку студентів поважають у ЗВО та враховують при удосконаленні освітнього процесу,
при внесенні змін у Положення ЗВО та при перегляді змісту та структури ОП. У штаті навчального відділу
забезпечення якості вищої освіти є соціолог, який розробляє питання для проведення анкетування здобувачів вищої
освіти через Гугл-форму. Збір пропозицій та рекомендацій щодо змісту та структури ОП проводиться також через
анкетування (https://cutt.ly/kB8eUYe).
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3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

У ВНУ імені Лесі Українки наявна практика залучення роботодавців до перегляду ОП, що підтвердилось на
зустрічах ЕГ з роботодавцями, які зазначили, що їх залучають до різноманітних заходів для обговорення
навчального процесу за ОП (такі свідчення надали заступник директора ТОВ ЛРЗ Мотор з фінансово-економічних
питань Мачулка О. В. , головний бухгалтер ТзОВ ЖК Яровиця та інших компаній групи Єврохолдинг Бляхарчук М.
О., директор компанії Consulting Center Іванків О. Я., фінансовий директор компанії БК Інвестор Ляшук А. Б.,
економіст відділу оптової закупівлі ТОВ Волиньелектрозбуд Кобильчук М. В., економіст СП ТОВ Модерн-Експо
Оласюк А. Л., заступник начальника управління економічного розвитку та торгівлі Волинської ОДА Ткачук А. В. На
ОП надана рецензія в.о. начальника управління Волинської ОДА А. Ткачука, в якій підтверджується актуальність
ОП, надана позитивна оцінки структури ОП та запропоновано розширити спектр програмного забезпечення для ОК
«Сучасні інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності» (https://bit.ly/3K3RDzi).

4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

У ВНУ імені Лесі Українки здійснюється моніторинг подальшого працевлаштування випускників та оцінюється їх
кар’єрне зростання в рамках взаємодії з асоціацією випускників (https://www.facebook.com/profile.php?
id=100080019737144). Інформація від випускників також отримується через заповнення анкети Асоціації
випускників (https://cutt.ly/UB8eLWq). На сайті ЗВО та у соціальних мережах постійно розміщуються світлини про
успіх випускників в рамках інформаційного проєкту «Знайомтесь! Успішні з ФЕУ!». Створена база випускників, що
дає змогу постійно підтримувати з ними зв'язок, залучати до перегляду змісту ОП та продовжувати плідну
співпрацю. Цю інформацію підтвердили випускники ЗВО та представники роботодавців, які залучались до зустрічей
з ЕГ під час акредитаційного візиту.

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

За результату аналізу внутрішньої системи забезпечення якості встановлено, що система дає змогу вчасно реагувати
на виявлені недоліки в ОП та освітній діяльності за ОП через низку контрольних процедур: громадське обговорення
змісту ОП, проведення круглих столів зі стейкхолдерами, подвійна щорічна експертиза ОП з боку навчально-
методичного відділу та навчального відділу, узагальнення результатів опитування здобувачів та роботодавців
(https://cutt.ly/eB8e0er), контроль професійної активності НПП, обговорення на засіданнях кафедри, на засіданні
вченої ради факультету. Під час здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП «Облік і
оподаткування» за період її реалізації було розширено перелік та зміст вибіркового блоку дисциплін, розширено
перелік баз практики, відбулись зміни у змісті багатьох ОК, що зазначено у відомостях СО та підтверджено ЕГ.

6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

За ОП «Облік і оподаткування» акредитація відбувається вперше. Тому результати попередніх акредитацій відсутні.
Проте в ОП та при організації процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти враховуються результати
акредитаційних експертиз інших ОП ВНУ імені Лесі Українки.

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Аналіз внутрішніх положень ЗВО, результати інтерв’ювання представників ЗВО, здобувачів вищої освіти та НПП
дають змогу стверджувати, що в академічній спільноті ВНУ імені Лесі Українки сформована висока культура якості
та академічної доброчесності, що проявляється у спрямованості НПП до постійного самовдосконалення, високому
рівні професійної та наукової активності, відповідальному ставленні до обов’язків з боку НПП та всіх співробітників
ЗВО. Постійний розвиток ОП та освітньої діяльності забезпечується через низку важливих заходів: анкетування
здобувачів вищої освіти та випускників ЗВО з питань покращення ОП, проведення громадських обговорень змісту
ОП, декілька рівнів експертизи ОП перед її затвердженням, безперервна робота навчально-методичного відділу з
забезпечення якості вищої освіти та навчального відділу з питань консультування гарантів ОП та щотижневі зустрічі
у рамках проєкту «Школа гарантів». На зустрічах з фокус-групами ЕГ отримала вагомі докази того, що всі учасники
освітнього процесу зацікавлені в удосконаленні освітнього процесу за ОП, керівництво ЗВО запроваджує всі
можливі заходи для забезпечення сприятливого академічного середовища.
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Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1. Наявність чіткої загальноуніверситетської політики, процедур і правил щодо внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти (багатоетапне обговорення ОП перед впровадженням, подвійна експертиза з боку навчально-
методичного відділу забезпечення якості освіти та навчального відділу). 2. Впроваджена Школа гарантів, в рамках
якої відбуваються щотижневі зустрічі і обговорюються результати акредитацій ОП університету. 3. Наявність
практики залучення роботодавців та академічної спільноти до забезпечення якості ОП (участь у круглих столах,
засіданнях робочих груп з перегляду ОП). 4. Налагоджені ефективні процедури збирання та врахування інформації
щодо кар’єрного шляху та траєкторії працевлаштування випускників ( діяльність в рамках Асоціації випускників,
інформаційний проєкт «Знайомтесь! Успішні з ФЕУ!», збір відгуків випускників кафедри обліку і оподаткування).

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Слабких сторін і недоліків не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Освітня програма «Облік і оподаткування» має високий рівень узгодженості за підкритеріями 8.1-8.7: сформовано
культуру якості та відбувається постійне вдосконалення процедур моніторингу та періодичного перегляду освітньої
програми; наявне залучення представників роботодавців та здобувачів вищої освіти до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості; існує практика збирання, аналізу та
врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників; в академічній спільноті створена висока культура
якості. Беручи до уваги всю цілісність встановлених фактів та їх контексту, такі чинники, як принципи поваги до
автономії закладу, врахування контексту та позицій стейкхолдерів, наявність в закладі підходу, орієнтованого на
вдосконалення, експертна група вважає можливим стверджувати, що освітня діяльність за ОП «Облік і
оподаткування» другого рівня вищої освіти в цілому відповідає Критерію 8.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

1. Визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.

Всі основні внутрішні документи що врегульовують процедури та правила освітнього середовища ВНУ імені Лесі
Українки є у відкритому доступі для всіх учасників освітнього процесу на офіційному сайті ЗВО
(https://cutt.ly/UEcw8sh), розроблені з урахуванням вимог чинного законодавства. Права та обов'язки всіх учасників
освітнього процесу в ЗВО зафіксовані в Статуті університету (https://cutt.ly/oEceXlY).

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

Згідно Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд, закриття освітніх програм
(https://cutt.ly/HEceQD3). Окрім того на сайті оприлюднено ОП для обговорення (https://cutt.ly/BBMtY08) та анкета
для подання пропозицій щодо даної ОП (https://cutt.ly/qBMtARC). Відповідно до Положення ЗВО має не пізніше
ніж за 1 місяць оприлюднити на офіційному сайті проєкт ОП. Під час відео-зустрічей ЕГ встановлено, що
роботодавці, здобувачі та студентське самоврядування долучаються до обговорення ОП. Освітня програма “Облік та
оподаткування” лише 1 рік як реалізується, тому ЗВО планує перегляд у 2022/2023 навчальному році, після
отримання результатів акредитаційної експертизи за даною ОП.
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3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

ОП розміщено на офіційному веб-сайті. Згідно п. 3.16 “Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та
перегляд освітніх програм” (https://cutt.ly/BBMtY08). Освітня програма, навчальний план проходять перевірку в
навчальному відділі, навчально-методичному відділі забезпечення якості вищої освіти, погоджуються гарантом
освітньої програми, завідувачем кафедри (завідувачами кафедр), затверджуються вченою радою факультету
(інституту), деканом факультету (директором інституту). Обсяг оприлюдненої на офіційному сайті ВНУ ім.Лесі
Українки інформації щодо цілей, змісту, кількості кредитів тощо достатній для обґрунтованого вибору
потенційними вступниками та розуміння роботодавцями цілей та змісту підготовки здобувачів за ОП «Облік і
оподаткування».

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Чіткі, доступні та зрозумілі для всіх учасників освітнього процесу правила і процедури, що регулюють права та
обов’язки. Відкритість, прозорість та доступність офіційної інформації для усіх стейкхолдерів; активну позицію всіх
учасників освітнього процесу, щодо дотримання академічної доброчесності.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

На офіційному сайті ЗВО (кафедри, структурних підрозділів відповідних тощо) не знайшли відображення
результати громадського обговорення освітніх програм, тому з метою інформування стейкхолдерів щодо
потенційних змін у освітньому процесі доцільно оприлюднювати на сайті ЗВО уніфіковану таблицю із пропозиціями
та зауваженнями після обговорення проєкту ОП. Але така інформація може бути розміщена на розсуд ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП «Облік і оподаткування» у ВНУ імені Лесі Українки відповідає критерію 9 - прозорість та публічність.
Враховуючи відповідність за підкритеріями та некритичність зауважень, відповідність за критерієм 9 оцінена на
рівні В.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю.

не застосовується

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

не застосовується
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3. Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми
можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики
аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до
використання лабораторій, обладнання тощо).

не застосовується

4. Заклад вищої освіти забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь
у спільних дослідницьких проектах тощо.

не застосовується

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

не застосовується

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

дані відсутні
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V. Підсумки

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

Критерій 3 . Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання B

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

Критерій 5 . Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна
доброчесність

B

Критерій 6. Людські ресурси A

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Фесенко Валерія Валеріївна

Члени експертної групи
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Сокіл Олег Григорійович

Буняк Олена Василівна
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