
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Волинський національний університет імені Лесі Українки

Освітня програма 1730 Фінанси і кредит

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

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 1730

Назва ОП Фінанси і кредит

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

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 Матвійчук Леся Олексіївна, Овдієнко Оксана Вадимівна, Казак Оксана
Олексіївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 19.10.2022 р. – 21.10.2022 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-
09/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D
0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%
BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0
%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D
1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_4.pdf

Програма візиту експертної групи https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-
10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B
0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%
BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0
%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97
%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B
8%D0%B7%D0%B8_1.pdf

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
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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

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

ОПП «Фінанси і кредит» другого (магістерського) рівня вищої освіти є перспективною, враховує інтереси
стейкхолдерів та має чітко виражений регіональний контекст. ОПП узгоджується із метою діяльності, місією та
концептуальними засадами і напрямами стратегічного розвитку ВНУ. Освітній процес забезпечує
висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Форми і методи навчання й викладання ОК сприяють
досягненню цілей та програмних результатів навчання, що зазначені в ОПП. Вступникам забезпечено доступ до усієї
необхідної інформації щодо правил прийому на ОПП, вимог до зарахування, поселення в гуртожитки, умов
навчання на ОПП тощо. Навчання і викладання за освітньою програмою здійснюється згідно з затвердженими в
установленому порядку Положень і розкладів, ґрунтуючись на поєднанні освітньої та наукової складових. Учасники
освітнього процесу доступно і зрозуміло отримують інформацію щодо цілей, змісту та програмних результатів
навчання, критеріїв оцінювання в межах освітніх компонентів, які представлено у силабусах навчальних дисциплін.
В цілому забезпечується чіткість і валідність контрольних заходів та дотримання академічної доброчесності.
Запорукою публічної довіри до діяльності ВНУ та виконання ним своєї суспільної місії є наявна змістовна
нормативна база, а також відкритість та доступність інформаційно-комунікаційних ресурсів.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Мета ОПП "Фінанси та кредит" та визначені ПРН корелюють з місією та стратегією ВНУ. Тенденції ринку праці,
розвитку спеціальності та регіональний аспект відображені у змістовному наповненні ОК. Чітко простежується
наявна тісна співпраця зі стейкхолдерами Волині з іноземними стейкхолдерами. Впровадження новітніх ОК та їх
змістовне наповнення свідчить про врахування досвіду аналогічних програм провідних вітчизняних і закордонних
ЗВО. ОПП дає можливості здобувачам сформувати індивідуальну освітню траєкторію. Сильною стороною є
доційний підхід до її реалізації. Наявні чіткі, логічно структуровані, зрозумілі правила прийому, які не містять
дискримінаційних положень, повною мірою враховують специфіку ОПП. ЗВО має достатньо ґрунтовну нормативну
базу для визначення результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної
мобільності. Форми та методи навчання і викладання забезпечують досягнення ПР навчання та відповідають
вимогам студентоцентрованого навчання. Наявність наукових гуртків та проблемних груп; висока публікаційна
активність НПП у журналах, що індексуються у МНБ Scopus та WoS; систематичне проходження НПП міжнародних
стажувань; участь у міжнародних проєктах НПП і ЗО; наявність власного фахового видання є позитивними
сторонами ЗВО. Наявні чітко сформовані дієві вимоги до контрольних заходів з оцінювання навчальних досягнень
здобувачів. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень регламентуються цілим
рядом нормативних актів та чітко визначені у силабусах ОК. Забезпечення ОПП здійснюється
висококваліфікованими НПП. Варто відзначити активне сприяння ЗВО професійному розвитку НПП, шляхом
розширення співпраці з українськими та закордонними ЗВО та застосування ефективної системи матеріального і
морального заохочення розвитку викладачів. ЕГ відмічає наявність безоплатного та вільного доступу до необхідної
інфраструктури та інформаційних ресурсів ВНУ, необхідних для навчання та розвитку здобувачів та викладання
НПП; безпечне для життя та здоров'я здобувачів вищої освіти освітнє середовище, достатній рівень освітньої,
організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, що навчаються за
ОПП. Перегляд ОПП "Фінанси і кредит" відбувається систематично та прозоро, відповідно до Положень. Здобувачі
проходять систематичні опитування, наявна процедура їх врахування в структуру та змістовне наповнення ОПП.
Потужна спільнота роботодавців, вагому частку з якої складають випускники даної ОПП, безпосередньо долучена до
процесів реалізації та удосконалення ОПП. У ВНУ наявна дієва система внутрішнього та зовнішнього ЗЯВО.
Простежується активна діяльність усіх учасників освітнього процесу в напрямку плекання та розвитку культури
якості. Наявна прозорість та публічність інформації щодо ОПП. Позитивною практикою ЕГ відзначає можливість
громадського обговорення проєктів ОПП та надані протоколи засідання стейкхолдерів та рецензії до ОПП.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Відсутній ПРН, досягнення якого відображало б повною мірою визначені особливості даної ОПП. ЕГ вважає за
доцільне зосередити увагу на Навчально-наукової практики у І семестрі ОК14 (використовувати цю ОК як
підготовчю компоненту перед вибором теми науковового дослідження для написання дипломної роботи). Не
зважаючи на поінформованість здобувачів вищої освіти щодо визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, практика зарахування таких результатів в рамках ОПП, в умовах дистанційного та змішаного
навчання, не була зафіксована. Рекомендовано активізувати роботу за даним напрямом. ЕГ відмічає відсутність
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єдиної уніфікованої університетської системи навчання; відсутність критерії оцінювання та узагальнений опис
проведення контрольних заходів; низьку активність здобувачів вищої освіти у роботі гуртків та проблемних груп.
Попри наявну потужну нормативну базу з питань організації контрольних заходів, критеріїв та процедур
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти та провадження політики академічної доброчесності, ЕГ
під час акредитаційного візиту отримала лише вербальне підтвердження реалізації чіткого та прозорого механізму
проведення процедури перевірки навчально-наукових робіт на плагіат. Рекомендується запровадити прозорий та
зрозумілий механізм реалізації даного процесу. Інформаційний блок про академічну доброчесність розміщений на
сайті ВНУ у розділі "НАУКА", рекомендується виокремити його у загальноуніверситетський розділ. ЕГ відмічає
недостатній рівень публікаційної активності (О. Павлова) відповідно до змісту ОК1; відсутня практика залучення
науковців із зарубіжних ЗВО до викладання дисциплін ОП; відсутність на сайті посилань на наукові профілі
викладачів в ORCID, ResercherID (Publons), Scopus, Google Scholar; несистематичне залучення професіоналів-
практиків, експертів галузі, представників роботодавців до аудиторних занять. Задля чіткого розуміння ВНУ рівня
задоволеності здобувачів освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою,
виокремити в опитувальнику запитання щодо рівня задоволеності кожним конкретним видом підтримки, яку надає
ЗВО. Також ЕГ рекомендує виділити в окреме положення права людей з інклюзією при навчанні. Відсутність
термінів проведення опитувань у звітах робить їх результати нерепрезентативними, рекомендується
систематизувати та оновити наявну інформацію. ЕГ не отримала підтвердження долученості органів студентського
самоврядування до процесу періодичного перегляду ОПП. Рекомендується активізувати їх діяльність в
конструктивному напрямку формування змісту вищої освіти. Виявлені недоліки та конструктивні пропозиції від
стейкхолдерів недостатньо відображені в документаційному оформленні процедур обговорення. Рекомендується
послідовно дотримуватись логічного відображення діяльності у даному напрямку.

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.

Досягнення визначеної в ОПП мети "Підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців у сфері
фінансів, банківської справи та страхування, що володіють компетентностями широкого застосування, сучасними
теоретико-методологічними знаннями, вміннями та практичними навичками у різних сферах фінансової системи,
здатні критично та креативно мислити, провадити свою діяльність за спеціальністю, застосовувати інноваційні
інструменти прийняття управлінських рішень та вирішувати нестандартні завдання в умовах невизначеності"
реалізується через опанування здобувачами ОК та відповідне набуття загальних, спеціальних (фахових)
компетентностей та програмних результатів навчання, що також відображено у структурно-логічній схемі
компонент ОПП "Фінанси і кредит". Окремої уваги заслуговує запропонований каталог вибіркових дисциплін для
здобувачів даної ОПП (https://cutt.ly/nNRYomX на 2021-22 рр. та https://cutt.ly/TNRYrAe на 2022-23 рр.). Змістове
наповнення вибіркових ОК презентовано на сайті Кафедри фінансів в розділі "Індивідуальна освітня траєкторія
здобувачів" (https://cutt.ly/tNRYKXq) та свідчить про цілковиту реалістичність досягнення цілей ОПП. Визначені в
ОПП особливості деталізують її мету шляхом формування у здобувачів набору компетентностей універсального
характеру з поєднання практичної та дослідницької діяльності у сфері фінансів. Також проходження здобувачами
навчально-наукової, виробничої та переддипломної практик (із написанням кваліфікаційної роботи) сприяють
досягненню мети ОПП. Прикордонне розташування ВНУ у Волинському регіоні та врахування його регіональних
особливостей є підставою розвитку у здобувачів практично-професійних, дослідницьких та soft skills
компетентностей як окремої особливості ОПП, що полягає в орієнтації на міжнародний досвід управління у сфері
фінансів, банківської справи та страхування та реалізується через нормативні навчальні дисципліни циклів
загальної та професійної підготовки. Сформульована в ОПП мета та її деталізація через визначені предметну
область, орієнтацію, основний фокус та особливості в цілому корелюють із визначеною в Стратегії розвитку ВНУ
імені Лесі Українки на 2020-2024 рр. місією ("Волинський національний університет імені Лесі Українки –
класичний університет, що створює, зберігає та поширює знання в природничій, суспільній, гуманітарній і технічній
наукових сферах") та візією (зокрема, пп.І, IV-VI, IX https://cutt.ly/DNRFnyq) Визначені у ВСО перспективи розвитку
ОП упродовж найближчих 3 років деталізують узагальнені основні стратегічні цілі Стратегії розвитку ВНУ імені
Лесі Українки на 2020-2024 рр. "якість освіти задля свободи, прозорості та гідності", "наука відповідно до
пріоритетів європейського дослідницького простору", "популяризація та брендинг Волинського регіону",
"університет європейського формату зі збереженням унікальності волинських освітніх традицій")
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2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій
та потреб заінтересованих сторін.

Залучення стейкхолдерів до формулювання мети та визначення ПРН освітніх програм регламентується
Положенням про розроблення, моніторинг, перегляд та закриття ОП, затвердженого Вченою радою Волинського
національного університету імені Лесі Українки, Протокол № 15 від 24 грудня 2020 року (https://cutt.ly/KNRHg6d).
ЕГ засвідчує дотримання вимог даного Положення (зокрема п. 5.2. "Моніторинг та перегляд освітньої програми
здійснюється за участі здобувачів вищої освіти, представників органів студентського самоврядування, випускників,
роботодавців, академічної спільноти та інших зацікавлених сторін") та зазначеної у ВСО інформації про залучення
здобувачів вищої освіти та випускників програми, представників роботодавців, академічної спільноти та інших
стейкхолдерів результатами усного опитування учасників зустрічей з НПП, здобувачами ОПП, представниками
органів студентського самоврядування, роботодавцями, на відкритій зустрічі. Також залученість підтверджується
наданими на запит ЕГ витягами з протоколів засідання кафедри від 04.03.2020 №10 (впровадження елементів
дуальної освіти в навчальний процес), від 05.05.2021 №12 (позитивні відгуки від стейкхолдерів з академічної
спільноти та директора Західно-Української обласної дирекції ПрАТ"Страхова компанія "Уніка" та врахування
відгуків шляхом онлайн-анкетування, прийнято до уваги пропозиції щодо збільшення обсягу практичної підготовки
магістрів та коригування переліку вибіркових дисциплін), від 24.12.2021 №9 (внесення змін до ОПП на підставі
пропозицій Груздевича І.Т., Єлової Л.А., Хаймик Ж.В.), від 04.01.2022 №8 (врахування рекомендацій стейкхолдерів
при черговому оновленні ОПП), від 29.08.2022 №1 (посилення організації дуальної освіти, обмін досвідом із
формування ОП з представниками академічної спільноти Університету Марії Кюрі_Склодовської), від 25.05.2022
№12 (залучення до процесу розробки ОПП здобувача ВО Боричевської І.І). Варто зазначити, що у більшості
представлених протоколів пропозиції стейкохлдерів узагальнені або взагалі не конкретизовані, також не зазначено
підстави для прийняття чи відхилення наданих пропозицій.

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.

Мета даної ОПП "Фінанси і кредит" обумовлена сукупним досягненням ПРН, що в загальному аспекті корелює з
п'ятьма стратегічними напрямами Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року
(https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy) в аспекті викладання відповідних ОК, зокрема: фінансова
стабільність (ОК5, ОК6, ОК10, ОК11, ОК14), макроекономічний розвиток (ОК5, ОК6, ОК8, ОК10, ОК14), фінансова
інклюзія (ОК4, ОК9, ОК15), розвиток фінансових ринків (ОК6, ОК7, ОК13, ОК15) та інноваційний розвиток (ОК9,
ОК16). Підтвердження врахування тенденцій розвитку спеціальності "Фінанси, банківська справа і страхування"
прозвучало також на зустрічі з роботодавцями, зокрема директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької
міської ради Єлова Л.А., яка входить до складу робочої групи даної ОПП, обґрунтувала включення в освітню
програму ОК6 та ОК11 як таких, що розкривають аспекти й тенденції розвитку фінансової сфери. Відповідність цілей
та ПРН ОПП тенденціям розвитку ринку праці підтвердили на зустрічі із роботодавцями начальник відділу
активної підтримки безробітних Луцького міського центру зайнятості Ю.А. Харічкова та менеджер з обслуговування
клієнтів відділення А-Банку «Центр обслуговування клієнтів м. Луцьк» Савчук Д.П. Вони зазначили постійну
активну співпрацю ЗВО та кафедри фінансів зокрема у напрямку дослідження реальних потреб ринку праці
Волинського регіону, залученості до організації практичного та дуального навчання слухачів даної ОПП. Так, саме
за поданням Савчука Д.П. до ОПП було внесено ОК6 "Національний банк та грошово-кредитна політика", яка
реалізується з долученням до викладання фахівців відділення А-Банку «Центр обслуговування клієнтів м. Луцьк».
Врахування контексту Волинського регіону визначається долученням до розробки, перегляду та реалізації даної
ОПП потужної науково-академічної спільноти, а також професійною реалізацією випускників даної програми
(список випускників представлений на вкладці "Наші випускники" на сторінці кафедри
https://vnu.edu.ua/uk/chairs/finansiv). Під час зустрічі Возняк Галина Василівна, д.е.н., провідний науковий
співробітник відділу регіональної фінансової політики, старший науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» зазначила про підготовку на даній ОПП потужних наукових
кадрів для Волинського регіону (випускниця Гринчишин Ірина, наразі працює експертом Проєкту USAID
«ГОВЕРЛА» http://hoverla.org.ua/). Врахування досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних програм повною
мірою розкрито у ВСО та було підтверджено членами ЕГ під час зустрічей з НПП, роботодавцями та на відкритій
зустрічі. ЕГ дійшла висновку про науково-академічну та практичну спрямованість даної ОПП, сформованої шляхом
долученості широкого кола представників місцевих адміністративних, науково-дослідних та фінансових установ, що
дає змогу оперативно реагувати на виклики сьогодення в аспекті підготовки висококваліфікованих та
конкурентоздатних на ринку праці фахівців.

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.

Програмні результати навчання, визначені у даній ОПП, повністю відповідають результатам навчання,
запропонованим Стандартом вищої освіти України другого (магістерського) рівня, галузі знань 07 Управління та
адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, затвердженого і введеного в дію
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наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р. № 866. Досягнення ПРН визначено у матриці
забезпечення програмних результатів навчання відповідним компонентам освітньо-професійної програми.
Проведений ЕГ аналіз Матриці та силабусів ОК дає змогу дійти висновку про цілковиту спроможність досягнення
мети та ПРН здобувачами. Також під час зустрічі з роботодавцями ЕГ отримала підтвердження відповідності ОПП
"Фінанси і кредит" спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування другого (магістерського) рівня від
рецензента ОПП Мамонтової Наталії Анатоліївни, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри
фінансів, обліку і аудиту НУ «Острозька академія». Вона відзначила потужну практичну підготовку у вигляді трьох
видів практик (10% від загального обсягу кредитів ОПП "Фінанси та кредит"), а також потужне змістовне
наповнення ОК та їх постійне оновлення відповідно до вимог нормативної бази та потреб сьогодення в умовах
військової агресії. Проте, попри усе вищезазначене, визначені особливості ОПП щодо її орієнтації "на міжнародний
досвід управління у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що на фоні регіональних особливостей та
прикордонного розташування Волинської області дозволяє розвивати у здобувачів практично-професійні,
дослідницькі та soft skills компетентності" не знайшло прямого відображення у ПРН окрім ПР05 Вільно
спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати
результати досліджень (забезпечується ОК3 Ділова комунікація іноземною мовою / Ділова комунікація українською
мовою (як іноземною), ОК7 Міжнародні фінанси та оподаткування, ОК9 Цифрові фінанси, ОК14 Навчально-наукова
практика, ОК15 Виробнича практика (із написанням кваліфікаційної роботи), ОК16 Переддипломна практика (із
написанням кваліфікаційної роботи) та ОК17 Написання випускної кваліфікаційної роботи).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Мета ОПП "Фінанси та кредит" та визначені ПРН в цілому корелюють з визначеними місією та стратегією ВНУ імені
Лесі Українки. Тенденції ринку праці, розвитку спеціальності та регіональний аспект відображені у змістовному
наповненні ОК, що забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців у сфері фінансів. Чітко простежується
наявна тісна співпраця зі стейкхолдерами Волині. Впровадження новітніх ОК та їх змістовне наповнення свідчить
про врахування досвіду аналогічних програм провідних вітчизняних і зарубіжних ЗВО. Визначені в ОПП ПРН
повною мірою відповідають результатам навчання, запропонованим Стандартом вищої освіти України.

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

Відсутній ПРН, досягнення якого відображало б повною мірою визначені особливості даної ОПП

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Враховуючи, що зазначені слабкі сторони не є критичними, ЕГ визначає рівень відповідності В за даним критерієм
та рекомендує розглянути питання формулювання додаткових ПРН, які будуть відображати особливості даної ОПП

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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 ОП - 90 (у кредитах ЄКТС), ОК - 66 (у кредитах ЄКТС) (75,0%) , ВК - 24 (у кредитах ЄКТС) (25,0%). ЕГ відмічає,
що дотримані рекомендаційні вимоги відносно обсягу кожної компоненти освітньої програми. Порядок підготовки
здобувачів вищої освіти розміщений на сайті ВНУ (https://cutt.ly/qNTs6lk). ЕГ зазначає зміни позитивні зміни в
редакції ОПП 2022 року відносно редакції 2021 року. Введені в склад обов’язкових компонент більш професійно-
орієнтовані предмети, у тому числі введення ОК4 та ОК12. ОК14 змінено з "Навчально-наукова практика з
написанням ВКР" на "Навчально-наукова практика"
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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.

Оцінка змісту ОП (https://cutt.ly/oNTvKB3), навчального плану підготовки фахівців 2022 рр. (https://cutt.ly/PNTv1jZ
; https://cutt.ly/NNTbRH2) дозволяє констатувати, що ОП має чітку структуру, ОК логічно взаємопов'язані між
собою та загалом скеровані на здобуття загальних та спеціальних компетентностей. ОП містить 17 обов’язкових
компонент, до числа яких належать 3 практики, виконання кваліфікаційної роботи. Блок обов’язкових дисциплін
здобувачі вивчають рівномірно впродовж навчання. Слід зауважити, що структурно логічна схема в ОПП редакції
2022 рр. дуже спрощена та дає повної уяви про міждисциплінарні зв’язки й відмінності між обов'язковими блоками.
Навчальний план підготовки здобувачів освіти відповідає підходам, викладеним в ОП.

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

Вивчення цілей, змісту ОК, методів навчання та викладання підтверджує відповідність ОПП предметній області
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Дисципліни спеціальної підготовки: Фінансовий
менеджмент, Ринок фінансових послуг, Вартісно-орієнтоване управління фінансами підприємств, Цифрові фінанси,
Страховий менеджмент, Національний банк та грошово-кредитна політика, Бюджетний процес та казначейська
справа відповідають предметній області спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОПП дає
змогу здобувачам опанувати теоретичні знання та отримати практичні навички у сфері фінансів, банківської справи
та страхування. В цілому зміст ОПП спрямований на набуття здобувачами компетенцій, необхідних для подальшої
професійної діяльності.

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

Під час дослідження ЕГ підтвердила що у ЗВО здобувачами вищої освіти ступеня «магістр» здійснюється
індивідуальна освітня траєкторія шляхом вибору ОК відповідно до чинних нормативно-правових документів:
Закону України «Про вищу освіту» (п.15 ст. 62), Положення про організацію освітнього процесу на першому
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/sVuUAgT) та
Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів освіти ВНУ імені Лесі Українки
(https://cutt.ly/8VuUMRU). Здобувачі на зустрічі з ЕГ розповіли про те що вони ознайомлені з переліком вибіркових
компонент, їх описів та силабусами, що розміщені на сторінці кафедри фінансів (https://cutt.ly/oNTjfVL) та у
Каталозі освітніх програм та вибіркових дисциплін (https://cutt.ly/yNTjkQv). Водночас, індивідуальна освітня
траєкторія здобувачів формується через можливості внутрішньої та зовнішньої мобільності та дуальної освіти

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

Практична підготовка ЗО за ОП спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування здійснюється відповідно до
Положення про проведення практики здобувачів освіти ВНУ імені Лесі Українки розміщено на сайті
(https://cutt.ly/sVpxvYb). Загальний обсяг практичної підготовки магістрів становить 9 кредитів ЄКТС. ОП
передбачає проведення 3-хвидів практики: навчально-наукової, виробничої, переддипломної. Силабуси до практик
розміщені на вебсторінці університету (https://cutt.ly/IVpfnsJ) та на сторінці кафедри фінансів (http://surl.li/ddxhl)

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

Під час ознайомлення з ОПП ЕГ встановила, що набуття соціальних навичок (soft skills) відбувається через вивчення
таких освітніх компонентів: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4. Набуттю soft skills сприяє вивчення таких обов’язкових
компонентів професійного спрямування, як ОК 5, ОК 8, ОК 10, ОК 14, ОК15, ОК 16, ОК 17, що дозволяє досягти таких
результатів навчання, як ПР 1, ПР 3, ПР 5-7, ПР 9, ПР 12. ОП дозволяє набути наступних soft skills: вільно
спілкуватися іноземною мовою (ЗК 2); здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК 4); комунікативні
здібності (ЗК 6); здатність працювати в команді та лідерські якості (ЗК 7); здатність дотримуватися етичних
стандартів у професійній діяльності (ЗК 9, ПР 12); здатність до саморозвитку (СК 5, ПР13); навички з управління
інформацією (ПР 4); вміння презентувати результати своїх досліджень (ПР 5, ПР 6); креативність, творчість (ПР 4,
ПР 9, ПР 12), бути здатним до критичного та аналітичного мислення (ПР 1, ПР 3, ПР 8), вміння формувати власну
думку та приймати рішення (ПР0 9, ПР 12). Формуванню soft skills в межах ОП також сприяє використанню в
освітньому процесі сучасних методів навчання. Здобувачі беруть участь у тренінгах, відкритих лекціях, круглих
столах, конкурсах, конференціях, вебінарах, громадських заходах (https://cutt.ly/sVpTfa1 ; https://cutt.ly/JVpTzRa).
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7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Професійний стандарт 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.

Відповідність фактичного навантаження здобувачів ОПП плановому було проаналізовано на основі таких
матеріалів, як НП денної та заочної форм навчання, зміст робочих програм та силабусів освітніх компонентів
відповідно до Порядку формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за першим
(бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим, освітньо-творчим) рівнями вищої освіти
денної (очної) та заочної форм навчання у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/3VpYTsI )та Положення про
організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі
Українки (https://cutt.ly/pVpYGdl). Відповідно до загальних положень та вимог щодо співвіднесення обсягу освітніх
компонент ОП із фактичним навантаженням здобувачів другого рівня освіти 1 кредит ЄКТС = 30 аудиторних годин.
Відповідно до навчального плану ОП Фінанси і кредит загальний обсяг становить 2700 годин (90 кредитів ЄКТС), у
тому числі аудиторних – 812 годин. У структурі аудиторних годин 45 % припадає на лекційні заняття, 55 % - на
семінарські та практичні. На практичну підготовку відведено 10 % від загального обсягу освітньої складової ОП (або
9 кредитів ЄКТС). Загальна кількість форм контролю не перевищує 8 одиниць на один семестр, а формами
контролю за дисциплінами є заліки та екзамени. Зазначена структура ОП дозволяє сформувати індивідуальну
освітню траєкторію здобувачів. На зустрічі здобувачі плутались у термінах затвердження теми дослідження та
проведення . Тому ЕГ вбачає невідповідність між вибором теми дослідження, її затвердження та проведенням цієї
практики у І семестрі.

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.

На момент проведення акредитаційної експертизи встановлено, що у ЗВО діє Положення про підготовку здобувачів
освіти у Волинському національному університеті імені Лесі Українки з використанням елементів дуальної форми
здобуття освіти (https://cutt.ly/hVunfu9 ). За даними, зазначеними у відомостях самооцінювання у ЗВО за другим
(магістерським) рівнем підготовка здобувачів за дуальною формою освіти у 2021 році не здійснювалася. Зазначено,
що ЗВО розпочав співпрацю із Луцькою міською радою, АТ «Ощадбанк», ЦОК «Акцент-Банк», департаментом
фінансів Волинської ОДА щодо співпраці ЗВО та зазначених установ в частині запровадження елементів дуальної
освіти, про що свідчать укладені Меморандуми про співпрацю між ЗВО та роботодавцями (https://cutt.ly/8nXkJCT).
На сайті ЗВО розміщені договори підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти Пархомчука Н.О.
та Сафронової Д.О. На зустрічі здобувачі підтвердили що проходять навчання за дуальною формою освіти

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОПП дає можливості здобувачам сформувати індивідуальну освітню траєкторію. Структура ОПП є чітко
структурованою за двома групами компонентів: обов’язкові компоненти, перелік яких деталізовано в самій ОПП, та
вибіркові компоненти, перелік яких наведено в ОПП та на сайті ВНУ та представлено каталогом вибіркових
дисциплін та силабусів до них, що є позитивною практикою. Сильною стороною ЕГ вважає доційний підхід до
реалізації індивідуальної освітньої траєкторії

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

Експертна група вважає за доцільне зосередити увагу на перегляд термінів проведення Навчально-наукової
практики у І семестрі (ОК14)

Рівень відповідності Критерію 2.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Враховуючи сильні сторони та позитивні практики, а також рекомендації щодо удосконалення ОПП у контексті
критерію 2 експертна група вважає, що ОПП має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками.
Виходячи з релевантності викладеної інформації та встановлених ЕГ фактів можна вважати відповідність ОП
Критерію 2 достатньою

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.

Інформація, яка стосується правил прийому, термінів вступної кампанії, комплекту документів для вступу,
написання мотиваційного листа розміщена на вебсайті ЗВО у розділі «Вступнику» (https://bit.ly/3UaWBhq).
Правила прийому до ЗВО у 2022 році затверджені наказом № 189-з від 30.05.2022 р., зі змінами та доповненнями,
внесеними наказом №235(з) від 15.07.2022р. (https://bit.ly/3gWeMJp) не містять дискримінаційних положень,
зрозумілі, викладені у логічній послідовності та доступні для всіх учасників освітнього процесу. Інформація стосовно
спеціальності, освітньої програми, вартості навчання, термінів навчання, алгоритму формування конкурсного балу
наведена за посиланням https://bit.ly/3sGOfST. За посиланням https://bit.ly/3fgRBZG міститься інформація щодо
чинного сертифіката про акредитацію та терміну його дії. Процедура вступу на ОПП прописана чітко та є
зрозумілою, що було підтверджено під час інтерв’ювання здобувачів вищої освіти (О. Деркач, Зустріч 3). Також, у
ході Зустрічі 3 ЕГ було встановлено, що правила прийому не були порушені, а зарахування відбувалося відповідно до
визначеної процедури.

2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

Правила прийому, які розміщені на сайті ЗВО є уніфікованими для всіх освітніх програм. Врахування особливостей
ОПП «Фінанси та кредит» відбувається шляхом визначення переліку вступних випробувань відповідно до
спеціальності (https://bit.ly/3SOwtYz). Програма фахового вступного випробування розміщена на сайті ЗВО
(https://bit.ly/3WfmSgk). Вступне випробовування проводиться з дисциплін «Фінансова звітність підприємств за
НП(С)БО», «Фінансовий аналіз», «Оподаткування», «Бюджетна та податкова система», «Фінансовий облік за
НП(С)БО», «Управлінський облік», «Фінанси підприємств» та «Банківська справа та страхування». Програма
передбачає чітке структурування і розподіл навчального матеріалу за основними розділами. Кожен із розділів
поділено на теми. Виклад основних положень тем деталізовано, що полегшує абітурієнту пошук літературних
джерел і орієнтирів для підготовки до випробовування [https://bit.ly/3WfmSgk]. Критерії оцінювання результатів
фахового вступного випробування прописані чітко та зрозуміло. Фахові випробування відбуваються у формі
комп’ютерного тестування, що підтверджено під час інтерв’ювання здобувачів вищої освіти (Зустріч 3) та у ході
зустрічі з допоміжними (сервісними) структурними підрозділами (Ю. Павленко, керівник відділу технічних засобів
навчання «Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування», Зустрічі 7). На сайті ЗВО розміщені типові
приклади тестових завдань (https://bit.ly/3sED0KR). Результати вступних випробувань розміщуються на сайті ЗВО
(https://bit.ly/3sGlx4A, https://bit.ly/3WsHt0X). ЕГ встановила, що форма і зміст фахового вступного випробування
відповідає рівню початкових компетентностей, які необхідні для здобуття другого (магістерського) рівня вищої
освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

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.

Алгоритм визначення результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної
мобільності регулюється Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього
процесу ВНУ ім. Лесі Українки (https://bit.ly/3gPushn), Положенням про визнання результатів навчання, отриманих
у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у ВНУ ім. Лесі Українки (https://bit.ly/3WhZPl6) та
Положенням про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у
ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3gWADAa). Відповідно до Положення перезарахування дисциплін, які
студент освоїв у ЗВО-партнері під час участі у програмі академічної мобільності, відбувається, якщо їхній зміст,
та/або результати, отримані компетенції та обсяг співпадають з освітнім компонентом у ВНУ імені Лесі Українки не
менше ніж на 60% [https://bit.ly/3gPushn]. Підставою для перезарахування ОК є академічна довідка у якій
зазначено перелік та результати вивчення навчальних дисциплін, кількість кредитів, інформація про систему
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оцінювання навчальних здобутків студентів. ЕГ встановило, що окрім перезарахування дисциплін, учасники
освітнього процесу за узгодженими між ЗВО-партнерами освітніми програмами, мажуть отримувати документ про
вищу освіту ЗВО-партнера, а також спільні або подвійні документи про вищу освіту ВНУ імені Лесі Українки та ЗВО-
партнерів. На підставі укладених угод ЗВО про міжнародну академічну мобільність партнерами кафедри фінансів є:
Вища Школа Економіки та Інновацій міста Любліна (Республіка Польща) (угода про взаємне співробітництво, обмін
студентами та професорсько-викладацьким складом) та Гуманітарно-природничий університет ім. Яна Длугоша в
Ченстохово (м. Ченстохова, Республіка Польща) (угода про взаємне співробітництво, обмін студентами, подвійне
дипломування, взаємний обмін викладачами у якості гостьових професорів для читання лекцій зі спеціалізованих
дисциплін). У межах навчально-стипендіального проєкту «Солідарні з Україною» Н. Демчук проходила семестрове
навчання у Вищій школі економіки та інновацій (WSEI, м. Люблін, Республіка Польща) (https://bit.ly/3T4WUJP), що
було підтверджено студентом у ході зустрічі з здобувачами вищої освіти (Зустріч 3).

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.

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюються Положенням про визнання
результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у ВНУ ім. Лесі Українки
(https://bit.ly/3WhZPl6). Відповідно до Положення визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, дозволяється для ОК, викладання яких розпочинається з другого семестру. У межах навчального року
здобувач може врахувати результати навчання, набуті в неформальній освіті, в обсязі не більше як 10% загального
обсягу кредитів, тобто не більше 5 кредитів. В ході зустрічі із здобувачами вищої освіти (Зустріч 3) ЕГ встановило,
що процедура та правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті для здобувачів чіткі та
зрозумілі (що підтверджено Н. Демчук). Проте, на момент проведення експертизи, практика перезарахування
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, в межах ОПП не була зафіксована.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

ЕГ відмічає наявність зручного та інформативного веб-сайту ЗВО, де розміщені чіткі, логічно структуровані,
зрозумілі правила прийому для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які не містять
дискримінаційних положень. Правила прийому повною мірою враховують специфіку ОПП. ЗВО має достатньо
ґрунтовну нормативну базу для визначення результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під
час академічної мобільності. За даною ОПП відзначено позитивну практику залучення здобувачів до семестрового
навчання у Вищій школі економіки та інновацій (WSEI, м. Люблін, Республіка Польща). ЗВО розроблено
необхідний інструментарій для визнання результатів навчання у неформальній освіті.

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

ЕГ відмічає, що в умовах дистанційного та змішаного навчання, не зважаючи на поінформованість здобувачів вищої
освіти щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, практика зарахування таких
результатів в рамках ОПП не була зафіксована. Рекомендації: активізувати роботу зі здобувачами за даним
напрямом.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Зважаючи на позитивні практики та сильні сторони (зручний, інформативний сайт ЗВО, логічно викладені,
актуальні та зрозумілі правила прийому, чітко сформовані інституційні передумови щодо визнання результатів
навчання у неформальній освіті, залучення здобувачів освіти до міжнародних проектів) та виявлені недоліки
(відсутність практики зарахування результатів навчання отриманих в неформальній освіті в умовах дистанційного та
змішаного навчання) ЕГ дійшла висновку, що ОПП «Фінанси і кредит» відповідає Критерію 3, а зазначені недоліки
не є суттєвими. Запропоновані рекомендації дозволять посилити ОПП.
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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.

Методи та форми навчання регулюються Положенням про організацію навчального процесу на першому
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівні у ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3flZ4Xy). Інформацію
стосовно методів навчання і викладання наведено також в ОПП (https://bit.ly/3DqYP5D) та силабусах за ОК
(https://bit.ly/3Nj9ioa). Освітній процес відбувається у наступних формах: навчальні заняття, виконання
індивідуальних завдань, самостійна робота здобувачів освіти, практична підготовка, контрольні заходи. ЗВО
організовує навчання у денній та заочній формі. Для здобувачів денної форми навчання можливе із використанням
елементів дуальної форми. За даною ОПП здобувачі Н. Пархомчук та Д. Сафронова навчаються за дуальною
освітою, що було підтверджено здобувачами під час Зустічі 3 та договорами розміщеними на сайті кафедри
(https://bit.ly/3DM5OqS). ЗВО розроблено Положення про дистанційне навчання у Волинському національному
університеті імені Лесі Українки (https://bit.ly/3UsTmSL). В ЗВО відсутня єдина уніфікована університетська система
навчання, вебресурси навчальних дисциплін можуть бути створені в LMS Moodle, Office 365 Teams, Google Classroom
та ін. Під час зустрічі з допоміжними (сервісними) структурними підрозділами (Зустріч 7) Ю. Павлова (керівник
відділу технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування»)
продемонструвала електронні курси навчальних дисциплін створені в LMS Moodle. В ЗВО існує позитивна практика
сертифікації курсів, що регулюється Положенням про електронний курс навчальної дисципліни у ВНУ імені Лесі
Українки (https://bit.ly/3U7cPIk) та Положенням про організацію та проведення сертифікатних курсів у ВНУ імені
Лесі Українки (https://bit.ly/3W9LFSS). В ході інтерв’ювання здобувачів вищої освіти (Зустріч 3) та зустрічі з
академічним персоналом (Зустріч 2) ЕГ встановлено, що в умовах дистанційного навчання викладання
здійснювалось з використанням Zoom, Google Meet, Teams office 365 тощо. ЗВО проводить регулярні опитування
здобувачів з метою визначення рівня їх задоволеності ОПП, рівнем та якістю викладання ОК
(https://bit.ly/3zvSKUe). У ході проведення експертизи ЕГ зробила висновок, що форми, методи навчання та
викладання цілком 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).

ЕГ встановлено, що учасники освітнього процесу мають вільний доступ до інформації стосовно цілей, змісту та
програмних результатів навчання, оскільки ОПП (https://bit.ly/3gSRMee) та навчальні плани для денної та заочної
форм навчання (https://bit.ly/3sG7oo9) розміщені на сайті кафедри. Інформація, яка стосується програмних
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих ОК представлена у формі силабусів як за
обов’язковими так і за вибірковими ОК та розміщена на сайті кафедри у вкладці Магістратура
(https://bit.ly/3Fu98by). У ході зустрічі із академічним персоналом (Зустріч 2) та здобувачами вищої освіти (Зустріч
3) ЕГ встановлено, що здобувачі своєчасно отримують інформацію щодо цілей, змісту та програмних результатів
навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів (інформування відбувається на
першому занятті кожної дисципліни). Проте, ЕГ відзначає, що у силабусах у розділі ІV. Політика оцінювання
відсутні критерії оцінювання за запропонованими видами контрольних заходів. ЗВО розроблено ряд положення, які
унормовують питання навчання, порядку та критеріїв оцінювання, зокрема: Положення про поточне та підсумкове
оцінювання знань здобувачів вищої освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки
(https://bit.ly/3DNlgDg), Положення про організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі
комп’ютерного тестування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (https://bit.ly/3TSsgnQ),
Положення про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівні у
ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3flZ4Xy), Положення про підготовку здобувачів освіти у Волинському
національному університет імені Лесі Українки з використанням елементів дуальної форми здобуття освіти
(https://bit.ly/3Nlj7BW).

3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

ЗВО в цілому забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОПП. Під час інтерв’ювання здобувачів,
ЕГ встановило, що ЗВО сприяє поєднанню вибору бази практики з темою кваліфікаційної роботи та науковими
інтересами здобувачів. На сайті кафедри подано інформацію про функціонування двох наукових гуртків: «Актуальні
проблеми публічних фінансів України та зарубіжних країн» (керівник: М.Карлін ), «Сучасні тенденції в розвитку
фінансів та кредиту» (керівник: С.Теслюк) та двох проблемних груп: «Проблеми формування фінансових ресурсів
ОТГ» (керівник: Н.Проць), «Актуальні питання банківської системи України» (керівник: Н.Матвійчук). На сторінці
кафедри у соцмережах оприлюднено інформацію, що за результатами роботи гуртка «Сучасні тенденції в розвитку
фінансів та кредиту» (наук.керівник С. Теслюк) та проблемної групи «Актуальні питання банківської системи
України» (науковий керівник Н. Матвійчук) сумарно опубліковано 2 фахові статті, статтю у закордонному виданні та
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14 тез доповідей (https://bit.ly/3DkrI3j). На додатковий запит ЕГ було надано плани, графіки роботи та інформацію
про членів гуртків: «Сучасні тенденції в розвитку фінансів та кредиту» (керівники: С. Теслюк, Н. Матвійчук) та
«Сучасні тренди міжнародних валютно-фінансових відносин (керівник О. Тоцька )» на 2022-2023 н.р. У ході
інтерв’ювання здобувачів вищої освіти (Зустріч 3) було встановлено поінформованість студентів про наявність
гуртків та проблемних груп, проте здобувачі не підтвердили участі в них. НПП сприяють науковій діяльності ЗО.
Зокрема, під керівництвом НПП, за даною ОПП, відбувається підготовка ЗО наукових робіт на конкурси (І.
Боричевська - Диплом І ступеня за напрямом «Фінансова екосистема», керівник - Н.Матвійчук,
https://bit.ly/3zqHb0j); есе (А Масечко, участь у Національному конкурсі студентських есе на тему: «Приватність в
епоху цифрових технологій», https://bit.ly/3WkIzvB), статей, тез доповідей. В ЗВО діє Наукове товариство аспірантів
та студентів (https://ra.vnu.edu.ua/naukove-tovarystvo/pro-nas/), на сторінці якого, у вкладках Оголошення та Молода
наука Волині розміщується актуальна інформація про наукові заходи. ЗВО здійснює випуск фахового видання
Економічний часопис ВНУ ім. Л. Українки (https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas), що створює додаткові
можливості для опублікування результатів досліджень як НПП, так і ЗО.

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

Під час проведення акредитації ЕГ було встановлено, що НПП систематично оновлюють зміст ОК, що
підтверджується внесенням змін до силабусів та їх щорічне оновлення. Викладачі, які забезпечують освітній процес
за ОПП, активно долучаються до наукової роботи, беруть участь у семінарах та тренінгах, підвищують рівень
кваліфікації, як у вітчизняних, так і міжнародних ЗВО, підприємствах, установах, організаціями, що підтверджено
Планом підвищення кваліфікації та стажування на 2022-2027 н.р. (https://bit.ly/3T3sacK) та у ході зустрічі з
академічним персоналом (Зустріч №2). О. Івашко, О. Стащук, Н. Проць, О. Борисюк, В. Рейкін, С. Теслюк, О.
Павлова, М. Карлін пройшли міжнародне стажування, що засвідчують відповідні сертифікати. Інформація щодо
підтвердження проходження стажування НПП надана ЕГ на додатковий запит. У ході зустрічі із роботодавцями та
стейкхолдерами (Зустріч 6) ЕГ було підтверджено залучення практиків як до оновлення ОПП в цілому так і
конкретних ОК. Зокрема Д. Савчук (менеджер з обслуговування клієнтів відділення «Центр обслуговування
клієнтів» АТ «А–Банк», м. Луцьк) запропонував внесення до переліку дисциплін ОПП ОК6 Національний банк та
грошово-кредитна політика та ОК9 Цифрові фінанси, що дозволить посилити рівень практичної підготовки ЗО. ЗВО
проводить анкетні опитування здобувачів, роботодавців та випускників стосовно якості ОПП
(https://vnu.edu.ua/uk/chairs/finansiv). У ході зустрічі із гарантом та академічним персоналом (Зустріч 2) визначено,
що НПП враховують сучасний стан розвитку економіки, зміни нормативно-правової бази, кон’юнктури ринку та
вимоги часу під час оновлення ОК. Зокрема, М. Карлін вніс корективи до ОК 7 Міжнародні фінанси та
оподаткування, які стосуються змін форм міжнародного фінансування України в умовах війни з Росією. Зміст ОК
оновлюється і на основі власних наукових публікацій, які відображено в силабусах ОК у розділі Рекомендована
література: Мотивування та лідерство (https://bit.ly/3sQvBb6), Міжнародні фінанси та оподаткування
(https://bit.ly/3DMvZO9), Страховий менеджмент (https://bit.ly/3DgeO6k), Вартісно-орієнтоване управління
фінансами (https://bit.ly/3Wh8Z10), Ринок фінансових послуг (https://bit.ly/3WlxOcr).

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

НПП, які залучені до реалізації ОПП беруть активну участь в міжнародних конференціях, публікують результати
наукових здобутків у журналах, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science.
НПП постійно підвищують власну кваліфікацію, беручи участь у міжнародних стажуваннях: Вища школа економіки
в Стальовій Волі (Республіка Польща) (О. Івашко, О. Стащук, Н. Проць, О. Борисюк, М. Карлін), Університет Марії
Кюрі Склодовської (UMCS, Poland) (В. Рейкін), Ягеллонський Університет (м.Краків, Республіка Польща) (С.
Теслюк), Інститут економіки в Академії Сініка (м. Тайбей, Тайвань) (О. Павлова). Окремі викладачі беруть участь у
міжнародних проєктах, зокрема О. Івашко являється координатором проєкту «Україна-Норвегія» із соціальної
адаптації військовослужбовців (https://bit.ly/3WdJ9LA) відповідно до Наказу №312-з (наказ отримано на
додатковий запит) та є стипендіатом програми Kirkland Research (Республіка Польща). Студенти ОПП мають змогу
приймати участь у міжнародних проєктах. Так, у рамках навчально-стипендіального проєкту «Солідарні з
Україною» Н. Демчук проходила семестрове навчання у Вищій школі економіки та інновацій (WSEI, м. Люблін,
Республіка Польща) (https://bit.ly/3T4WUJP), що було підтверджено студентом у ході зустрічі зі здобувачами вищої
освіти (Зустріч 3). В ході зустрічі зі здобувачами вищої освіти (Зустріч 3), ЕГ було підтверджено поінформованість
студентів щодо можливості участі у програмах академічної мобільності.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

ЕГ відмічає наступні сильні сторони та позитивні практики ОПП: забезпечення досягнення ПР навчання та
відповідність вимогам студентоцентрованого підходу форм та методів навчання і викладання; наявність наукових
гуртків та проблемних груп; висока публікаційна активність НПП у журналах, що індексуються у міжнародних
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наукометричних базах Scopus та Web of Science; систематичне проходження НПП міжнародних стажувань;
залучення як здобувачів вищої освіти, так і НПП до участі у міжнародних проєктах; наявність фахового видання
Економічний часопис ВНУ ім. Л. Українки.

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

ЕГ відмічає: відсутність єдиної уніфікованої університетської системи навчання; відсутність критеріїв оцінювання та
узагальнений опис проведення контрольних заходів; низьку активність здобувачів вищої освіти у роботі гуртків та
проблемних груп. Рекомендації: запровадити єдину університетську систему навчання, розробити чіткі критерії
оцінювання за всіма видами робіт, підвищити активність ЗО у діяльності гуртків та проблемних груп.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Зважаючи на позитивні практики та сильні сторони (висока публікаційна активність НПП, наявність наукових
гуртків та проблемних груп, проходження НПП міжнародних стажувань, участь у міжнародних проєктах НПП і ЗО,
наявність фахового видання Економічний часопис ВНУ ім. Л. Українки) та виявлені недоліки (відсутність єдиної
уніфікованої університетської системи навчання, відсутність чітких критерії оцінювання за видами робіт, низька
активність здобувачів вищої освіти у роботі гуртків та проблемних груп) ЕГ дійшла висновку, що ОПП «Фінанси і
кредит» відповідає Критерію 4, а зазначені недоліки не є суттєвими. Запропоновані рекомендації дозволять
посилити ОПП.

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 та їх зміст визначає ОПП та силабуси ОК. Складання силабусу регламентоване
Пояснювальною запискою до складання силабусу освітнього компонента (сформовано на основі рекомендацій
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти) (https://cutt.ly/ZNIbQxE), яка визначає форму
контролю та критерії оцінювання досягнень здобувача як обов'язковий елемент ("Оцінювання – бажано з
прив’язкою до мети курсу. Якщо здобувач освіти має набути певні компетентності, то логічно, їхнє набуття підлягає
оцінюванню – не обов’язково шляхом підсумкової атестації (іспиту) чи перевірки рівня засвоєних знань (реферату).
Кожен результат навчання повинен оцінюватися окремо."). Силабуси усіх ОК представлені на сторінці кафедри у
розділі "МАГІСТРАТУРА" (https://vnu.edu.ua/uk/chairs/finansiv), кожен містить розділ "ПОЛІТИКА
ОЦІНЮВАННЯ", де представлені критерії оцінювання за даною навчальною дисципліною.Під час зустрічей з
фокус-групами НПП та здобувачами ОПП ЕГ отримала підтвердження ознайомлення викладачем на першому
занятті здобувачів з формою контролю та критеріями оцінювання навчальних досягнень здобувачів за
дисципліною. Критерії оцінювання знань У Волинському національному університеті імені Лесі Українки щодо
здобувачів даної ОПП "Фінанси і кредит" регламентуються рядом положень, які були оновлені та затверджені у 2022
році та повною мірою зазначені у п.5 ВСО. Дані Положення розкривають загальні аспекти щодо форм контролю та
критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів. Під час проведення зустрічей із фокус-групами НПП,
представників органів студентського самоврядування та здобувачів даної ОПП ЕГ підтвердила прозорість та
зрозумілість для здобувачів чинної загальної системи оцінювання їх навчальних досягнень, а також наявну на
Факультеті економіки та управління систему мотивації до позанавчальної студентської діяльності шляхом
отримання додаткових балів (максимум 10 за семестр), які можна додати в межах 3 балів на предмет задля
підвищення семестрового рейтингового результату здобувача.

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

Атестація здобувачів ОПП "Фінанси і кредит" другого (магістерського) рівня повною мірою відповідає вимогам
Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня, галузі знань 07 Управління та адміністрування,
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спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства
освіти і науки України від 20.06.2019 р. № 866.

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.

Процедури проведення контрольних заходів представлені у ряді Положень ВНУ імені Лесі Українки, зокрема у Р.6,
Р.7 та Р.8 Положення про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому
(магістерському) рівні у ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3flZ4Xy), Р.5 та Р.6 Положення про організацію
освітнього процесу на заочній формі навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки
(https://bit.ly/3Lrs9fK), Р.3 Положення про проведення практики здобувачів освіти Волинського національного
університету імені Лесі Українки (https://bit.ly/3BUdmH6), РР.3-5-Положення про поточне та підсумкове
оцінювання знань здобувачів вищої освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки
(https://bit.ly/3dpmbzx), Р.5 Положення про випускні кваліфікаційні роботи (проєкти) (https://bit.ly/3SinsXK), Р.1,
Р.3, Р.4 Положення про екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають перший (бакалаврський) та
другий (магістерський) рівні освіти (https://bit.ly/3LpG0TM), які оприлюднені на сайті ВНУ в розділі "Нормативно-
правова база" (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza). Під час зустрічі з фокус-групою здобувачів ОПП
останні зазначили доброзичливе та конструктивне ставлення викладачів, які забезпечують ОК. Випадки
необ'єктивного оцінювання, неупередженого ставлення чи інших конфліктних ситуацій на даній ОПП не мали
місце. Проте здобувачі продемонстрували обізнаність у випадку подібних ситуацій, зокрема можливості подання
апеляції, доздача теми/модулю/іспиту тощо.

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.

Політика, стандарти і процедури академічної доброчесності регламентуються рядом нормативних документів,
перелік яких представлений у ВСО. Окрім зазначених у ВСО відомостей варто зазначити, що Пояснювальна записка
до складання силабусу освітнього компонента (сформовано на основі рекомендацій Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти) (https://cutt.ly/0NAnmFn) визначає розкриття питання плагіату, академічної
доброчесності, поведінки в аудиторії тощо як обов'язковий елемент силабусу. Аналіз силабусів нормативних та
вибіркових ОК показав дотримання цієї вимоги та конкретизоване прописування у них таких положень.
Пояснювальна записка до складання силабусу (навчальної/виробничої) практики (https://cutt.ly/VNAmuET) також
визначає наявність у відповідних силабусах у розділі "Політика оцінювання" визначення норм та вимог політики
щодо академічної доброчесності. Варто зазначити, що ПОЛОЖЕННЯ про випускні кваліфікаційні роботи (проєкти)
(https://cutt.ly/ZNAQ5Ym) містить лише вимогу на наявність антиплагіатного висновку на захист випускних
кваліфікаційних робіт (п. 5.4). Відповідно до Положення про систему запобігання та виявлення академічного
плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі
Українки (https://bit.ly/3LvaZOu, п. 4.4), "порядок здійснення такої перевірки, а також строки і порядок подання
робіт на кафедру встановлюються самими випусковими кафедрами з урахуванням вимог цього Положення, інших
затверджених в Університеті нормативних актів та чинних правових актів України. Встановлені строки повинні
передбачати можливість повернення роботи на доопрацювання у разі виявлення у ній невідповідності встановленим
цим Положенням критеріям унікальності". На зустрічі з фокус-групою здобувачів ЕГ була проінформована про
реальність проведення заходів щодо ознайомлення з нормативною базою щодо наявної у ВНУ імені Лесі Українки
чинної політики дотримання академічної доброчесності, її стандартів та процедур дотримання. Зокрема, здобувачі
свідомо розуміють поняття академічної доброчесності не лише як академічний плагіат, але і як прояви обману,
хабарництва та необ’єктивного оцінювання. Випадки подібних проявів як на даній ОПП, так і в цілому у ВНУ їм
невідомі. Пояснюють таку відсутність потужною діяльністю з боку адміністрації та НПП щодо популяризації
академічної доброчесності. Зокрема, проводяться регулярні бесіди, кураторські години, роз'яснення. Перевірка робіт
на плагіат здійснюється керівником наукової роботи.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

ВНУ імені Лесі Українки має чітко сформовані дієві вимоги до контрольних заходів з оцінювання навчальних
досягнень здобувачів. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої
освіти регламентуються цілим рядом нормативних актів та чітко визначені у силабусах ОК, які є
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загальнодоступними на сайті. Провадиться потужна ознайомча та роз'яснювальна робота щодо популяризації
академічної доброчесності з усіма учасниками освітнього процесу.

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

Попри наявну потужну нормативну базу з питань організації контрольних заходів, критеріїв та процедур
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти та провадження політики академічної доброчесності, ЕГ
під час акредитаційного візиту отримала лише вербальне підтвердження реалізації чіткого та прозорого механізму
проведення процедури перевірки навчально-наукових робіт на плагіат. Рекомендується запровадити прозорий та
зрозумілий механізм реалізації даного процесу. Інформаційний блок про академічну доброчесність розміщений на
сайті ВНУ імені Лесі Українки у розділі "НАУКА", рекомендується виокремити його у загальноуніверситетський
розділ

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Зважаючи на наявні дієві процедури проведення контрольних заходів, оцінювання здобувачів вищої освіти,
дотримання академічної доброчесности та запобігання будь-яким проявам плагіату, проте у сукупності із
зазначеними слабкими сторонами даний критерій визначається ЕГ як такий, що має рівень відповідности В.

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.

На основі відомостей СО та інформації, що була отримана під час зустрічей ЕГ з Гарантом ОПП та НПП виявлено,
що склад академічного персоналу дозволяє забезпечити цілі та програмні результати ОПП. Експертна група
відзначає, що 100 % НПП долученого до викладання ОК мають наукові ступені, серед яких 4 доктори наук (40%) та 6
кандидатів наук (60%). Академічна кваліфікація викладачів забезпечується наявністю базової освіти за профілем
кафедри (О. Івашко, Н. Матвійчук, О. Борисюк, С. Теслюк,) та суміжними економічними спеціальностями. Згідно
даних табл.2 ВСО та даних наведених на сайті кафедри (https://bit.ly/3FxtT6b) з’ясовано, що професійна
кваліфікація НПП забезпечується підвищення кваліфікації та стажуваннями (90% НПП пройшли стажування, Н.
Матвійчук проходить стажування у 2022 році, що підтверджено Планом підвищення кваліфікації та стажування на
2022-2027 н.р. (https://bit.ly/3T3sacK) та у ході зустрічі з академічним персоналом (Зустріч №2). 80% НПП,
пройшли міжнародне стажування (О. Івашко, О. Стащук, Н. Проць, О. Борисюк, В. Рейкін, С. Теслюк, О. Павлова, М.
Карлін). ЕГ відмічає наукову публікаційну активність викладачів в виданнях включених до наукометричних баз
Scopus, Web of Science Core Collection. У викладачів ОПП, за виключенням О. Івашко, наявні публікації, в журналах,
що індексується у базах Scopus та Web of Science. У ході проведення експетизи ЕГ зазначає, що НПП активно
розвиває як методичну, так і наукову базу за ОК ОПП. Проте, у деяких викладачів спостерігається не повне
забезпечення публікаціями ОК, а саме: ОК 1 (О.Павлова). Крім того, ЕГ відмічає відсутність на сайті кафедри
(https://vnu.edu.ua/uk/chairs/finansiv) посилань на наукові профілі викладачів в ORCID, ResercherID (Publons),
Scopus, Google Scholar. Рівень кваліфікації усіх НПП, які забезпечують викладання дисциплін ОПП за циклом
професійної підготовки відповідають більше, ніж 4 підпунктам п. 38 чинних Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності НПП. Проте, у ході зустрічі з академічним персоналом (Зустріч 2) та вивчення матеріалів, які
були подані за додатковим запитом, відповідність пункту 9 ліцензійних вимог не було підтверджено у О. Стащук та
Н. Матвійчук, а п.8 у В. Рейкіна. Залучені до освітнього процесу за ОПП мають достатній стаж науково-педагогічної
діяльності.

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

На основі вивчення відомостей самооцінки та у ході зустрічей з адміністрацією ЗВО (Зустріч 1) та допоміжними
(сервісними) структурними підрозділами (Зустріч 7) визначено, що порядок проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у ВНУ імені Лесі Українки
розроблено відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», Рекомендацій щодо проведення
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конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними
трудових договорів (контрактів), затверджених наказом МОН 05.10.2015р. № 1005. Процедура конкурсного відбору
НПП є прозорою та здійснюється відповідно до Статуту ЗВО (https://cutt.ly/gnXXCk3 ), Колективного договору на
2021-2025 роки (https://cutt.ly/5nXX5nE ), Положення щодо проведення конкурсного відбору для заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у ВНУ
імені Лесі Українки (https://cutt.ly/6VvJtHc), Положення про порядок та основні кваліфікаційні вимоги при
призначенні (переведенні) на посади науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки
(https://cutt.ly/bnXCuD3 ) та Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у ВНУ імені Лесі Українки
(https://bit.ly/3EN5ZDu). ЗВО розміщує інформацію про вакантні посади, оголошений конкурс, терміни та умови
його проведення в розділі Вакансії на офіційному сайті університету (https://cutt.ly/FnXCTo5). Конкурс на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників в порядку конкурсного відбору оголошує ректор, про
що видається відповідний наказ. Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору конкурс на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників оголошується в період від п’ятимісячного терміну до закінчення
строку трудового договору (контракту) осіб, які займають ці посади, та не пізніше двох місяців після закінчення
строку трудового договору (контракту) осіб, які займали ці посади. У ході зустрічі з академічним персоналом
(Зустріч 2) НПП підтвердили об’єктивну, неупереджену, чітку, зрозумілу та прозору процедуру конкурсного добору
викладачів та відзначили, що у ЗВО існує Конкурсна комісія, діяльність якої регламентується Положенням про
конкурсну комісію з відбору кандидатів для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у
Волинському національному університеті імені Лесі Українки (https://bit.ly/3VzdnIj). В процесі бесід з НПП (Зустріч
2), гарантом ОПП і начальником відділу кадрів (Н. Чечель, Зустріч 7) встановлено, що оцінка рівня професійної
кваліфікації й особистісних якостей претендента здійснюється конкурсною комісією шляхом вивчення наданої
претендентом заяви та документів. Студентське самоврядування не представлене в конкурсній комісії, що було
підтверджено ЕГ під час зустрічі з представниками органів студентського самоврядування (Зустріч 4)

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

ЕГ встановлено, що ЗВО активно залучає роботодавців до організації та реалізації ОПП. До складу робочої групи
ОПП залучено Л. Єлову, директора департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради (Протокол № 10
засідання робочої групи від 4.02.2022 (https://bit.ly/3T6akWy)). Проєкт ОПП проходить обговорення (Протоколи
засідання робочої групи, https://bit.ly/3MFGSV9) та рецензування роботодавців). На сайті кафедри подано рецензії
на ОПП завідувачки кафедри фінансів, обліку та аудиту НУ «Острозька академія», д.е.н., проф. Н. Мамонтової;
заступника директора Луцького міського центру зайнятості І. Гурської; міського голови Берестечківської міської
ради І. Гудзевича; завідувача кафедри фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю.Федьковича д.е.н., проф. П. Нікіфорова;
директора Західно-Української обласної дирекції ПрАТ «Страхова компанія «Уніка» В. Костюка, начальника
управління бухгалтерського обліку та фінансів, головного бухгалтера ПрАТ «СКФ Україна» Б. Савки; провідного
наукового співробітника відділу регіональної фінансової політики, ст. н. с. ДУ «Інститут регіональних досліджень ім.
Долішнього НАН України» Г. Возняк. ЕГ отримала підтвердження, що роботодавці залучаються до організації та
реалізації освітнього процесу шляхом головування на засіданнях ЕК із захисту кваліфікаційних робіт; організації
практик для студентів та сприяння працевлаштуванню випускників (в наявності є договори про бази практик,
підтверджуючі документи отримано ЕГ на додатковий запит та у ході зустрічі із роботодавцями та стейкхолдерами),
читання гостьових лекцій (зокрема, за участю представників АТ «А-банку» в особі керівника та менеджера Д. Савчук
проведено лекцію на тему «Онлайн-банкінг»), проведення зустрічей (зустріч з директоркою Луцького місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, О. Кудрицькою. Тема зустрічі: «Правові аспекти
неправомірної винагороди та її недопущення»( https://bit.ly/3S8ARBs); профорієнтаційних вебінарів («Послуги та
електронні сервіси служби зайнятості» (https://bit.ly/3SpeI1X). Для з'ясування думок роботодавців щодо якості ОПП
на сайті кафедри у розділі «Опитування» розміщена анкета (https://bit.ly/3eBGeew ) та звіт про результати
опитування (https://bit.ly/3EPhhqF). Також для реалізації ОПП укладено договори та меморандуми про співпрацю
та партнерство з підприємствами, установами та організаціями, вітчизняними та зарубіжними ЗВО (підтверджуючі
документи розміщено на сайті кафедри у розділі Договори про співпрацю https://bit.ly/3VzBZAT). На кафедрі
започаткована практика дуальної освіти (студенти Н. Пархомчук ПрАТ «СК «Уніка», Д. Сафронова ТОВ «Смарт Еко
Лоджик»), що підтверджується договорами розміщеними на сайті кафедри (https://bit.ly/3MCat1C та у ході
інтерв’ювання Д. Сафронової та Н. Пархомчука під час Зустрічі 3). Інформація про обговорення ОПП із
роботодавцями розміщується на сторінках кафедри у соц. мережах (https://bit.ly/3yJwSV1). З 2020 року на рівні ФЕУ
функціонує Рада стейкхолдерів (роботодавців).

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

На основі ВСО, сайту університету, сторінок кафедри у соцмережах, а також у ході спілкування зі здобувачами,
гарантом, роботодавцями ЕГ встановлено, що ЗВО систематично залучає до аудиторних занять професіоналів-
практиків. Так, 7.04.2021 року була проведена спільна лекція з працівниками банку для здобувачів вищої освіти усіх
рівнів на тему: «Онлайн-банкінг» (лектор - керівник відділення ЦОК «Акцент-Банк» А. Шишко)
(http://surl.li/ddzlo). Проведено вебінар на тему: «Особливості ведення бізнесу в ОАЕ» (головний бухгалтер MSFT
(Modern Store Fixtures Trading LLC) М. Андрійчук (https://cutt.ly/KVbl7LD ). 7.10.2021р. відбулася лекція на тему:
«Невирішені проблеми децентралізації в Україні та можливі шляхи їх вирішення з урахуванням досвіду Польщі»
для студентів факультету економіки та управління (запрошений лектор: Заслужений економіст України,
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представник Волинської області у асоціації міст України В. Гром) (https://bit.ly/3s0YEIT).16.12.2021р. було проведено
публічну лекцію на тему: «Проблеми формування бюджетів територіальних громад у Волинській області»
(запрошений гість міський Голова Берестечка кандидат економічних наук, доцент І.Грудзевич.)
(https://bit.ly/3ez1stL). 10.12.2021р. відбулась відкрита лекція для студентів 3-5 курсів на тему: «Особливості
залучення фінансування на соціальні проєкти та бізнес-ідеї» (запрошений спікер – Ю. Євпак, Business Analist, СЕО
PROBusinessHub, сертифікований PM за методологією ЄС PrinceII) (https://bit.ly/3CIoXZ3). Хронологічно всі
представлені заходи проходили у 2021 році. У ході зустрічі із роботодавцями та стейкхолдерами (Зустріч 6)
підтверджено, що починаючи з 2022 року Л. Єлова (директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької
міської ради) проводить практичні заняття в рамках ОК 7 Бюджетний процес та казначейська справа. Проте не всі
заходи, які наведені у ВСО відбувалися у рамках проведення аудиторних занять. Так, залучення завідувача сектору
Західного регіону відділу підбору персоналу Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» І.Шумик
(24.03.2021 року) (http://surl.li/ddzlt), а також проведена лекція: «Страховий ринок як один з важливих сегментів
фінансового ринку» (лектор - директор Луцької філії ПАТ «НАСК «Оранта» М. Хлібовський (22.03.2021 року)
(https://cutt.ly/IVbj7mP ) проходили у рамках GlobalMoneyWeek-2021, а не у ході аудиторних занять зі здобувачами.
О. Нікотіна та С. Сава (12.05.2021) доповідали в рамках Міжнар. наук.-практ. конф. «Теорія та практика
менеджменту», а не були залучені до аудиторних занять.

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

Підвищення кваліфікації та стажування НПП регламентується Положенням «Про підвищення кваліфікації
педагогічних і НПП» (https://bit.ly/3Fgmgkp), Положенням «Про наукове стажування аспірантів, докторантів,
наукових НПП у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном
(https://bit.ly/3Fp3C9Y). Стажування проводиться відповідно до затвердженого кафедрою Плану підвищення
кваліфікації та стажування НПП на 2022-2027 н.р. (https://bit.ly/3gAu8mt) та індивідуальних планів роботи
викладача. ЗВО активно сприяє професійному розвитку НПП. На сайті ЗВО оприлюднено перелік установ,
організацій, ЗВО з якими укладено двосторонні угоди про підвищення кваліфікації (стажування) викладачів з
(https://bit.ly/3TAnpaN). На підставі укладених угод ЗВО про міжнародну академічну мобільність партнерами
кафедри є: Вища Школа Економіки та Інновацій міста Любліна (Республіка Польща) та Гуманітарно-природничий
університет ім. Яна Длугоша в Ченстохово (м. Ченстохова, Республіка Польща). НПП, які залучені до підготовки
ОПП постійно підвищують власну кваліфікацію поза межами ЗВО: Вища школа економіки в Стальовій Волі
(Республіка Польща) (О. Івашко, О. Стащук, Н. Проць, О. Борисюк, М. Карлін), Університет Марії Кюрі Склодовської
(UMCS, Poland) (В. Рейкін), Ягеллонський Університет (м.Краків, Республіка Польща) (С. Теслюк), Інститут
економіки в Академії Сініка (м. Тайбей, Тайвань) (О. Павлова), Луцький національний технічний університет (О.
Івашко, Н. Проць, В. Рейкін ), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (О. Павлова). Н.
Матвійчук проходить стажування у 2022 році, що підтверджено Планом підвищення кваліфікації та стажування на
2022-2027 н.р. (https://bit.ly/3T3sacK) та на зустрічі з академічним персоналом (Зустріч 2). О. Івашко являється
координатором проєкту «Україна-Норвегія» із соціальної адаптації військовослужбовців (https://bit.ly/3WdJ9LA)
відповідно до Наказу №312-з (наказ отримано на додатковий запит) та є стипендіатом програми Kirkland Research
(Республіка Польща). О. Івашко є членом Громадської організації «Центр Громадської освіти». О. Стащук, С. Теслюк
є членами фахової ГО «Федерація аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України». О Павлова є членом ГО
Академія економічних наук України (АЕНУ) та членом правління інституту ГО «Інститут економічних та еколого-
енергетичних досліджень». Г. Тригуб є членом Всеукраїнської Асоціації з мовного тестування та оцінювання
(ВУАМТО) та ГО «Асоціація викладачів англійської мови «ТІСОЛ-Україна» (TESOL-Ukraine). М. Карлін - член ГО
«Академія економічних наук України». Викладачі беруть активну участь в наукових конференціях, семінарах та
тренінгах як в Україні, так і за кордоном. ЕГ з'ясовано, що ЗВО проводить постійний моніторинг професійного рівня
викладачів шляхом використання системи рейтингової оцінки діяльності НПП (https://bit.ly/3SC6QKg), що було
підтверджено в процесі спілкування з фокус-групами (адміністрація, НПП, гарант).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

ЗВО здійснює стимулювання розвитку викладацької майстерності НПП відповідно до Колективного договору на
2021-2025 рр. (https://bit.ly/3N9bZZ8). У Додатку №3 до Колективного договору визначено розмір премій за
здобуття наукового ступеня доктора наук ( 20 тис. грн) та публікації в журналі, що входить до наукометричних баз
даних SCOPUS (Q1) (разово у загальному розмірі 5 тис. грн (незалежно від кількості співавторів), що було
підтверджено під час зустрічі з адміністрацією (Зустріч 1). У Додатку № 16 визначено розмір щорічної винагороди
НПП за сумлінну працю і зразкове виконання посадових обов’язків, який складає не більше одного посадового
окладу. Крім того, стимулювання НПП здійснюється за результатами рейтингового оцінювання, що регулюється
Положенням про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів (інститутів) ВНУ
ім. Лесі Українки (https://bit.ly/3FkFfu5). Під час інтерв’ювання в.о. ректора ЗВО Ю. Громика ( Зустріч 1) ЕГ
встановила, що 40% НПП за результатами рейтингу підлягає преміюванню. Також, у ході Зустрічі 1, Ю. Громик
зазначив, що у ЗВО запроваджено практику преміювання гарантів ОПП, які пройшли успішну акредитацію у
розмірі 16 тис. грн. (до 2022 року розмір премії складав 8 тис. грн). Експертна група встановила, що у ВНУ імені Лесі
Українки застосовується моральне заохочення, зокрема подяки (О. Тоцька (2018, 2019), Н. Матвійчук (2018, 2021), С.
Теслюк (2021)), грамоти (Н. Проць (2019), М. Карлін (2020), Н. Матвійчук (2020)), нагрудні знаки (О. Борисюк
золотий нагрудний знак (2018), Н. Матвійчук срібний нагрудний знак (2018)) тощо (https://bit.ly/3DBfiW1).
Вагомим інструментом стимулювання розвитку викладацької майстерності є рекомендації Вченої ради ЗВО до
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відзначення викладачів нагородами різних рівнів. Так, М. Карлін отримав Почесну грамоту Прем'єр-міністра
України (2020). Подяками та грамотами Волинської обласної державної адміністрації відзначені: О. Стащук (2018),
Н. Проць (2018), О. Івашка (2018, 2021). Подяками та грамотами Волинської обласної ради відзначені: О. Стащук
(2019, 2021), М. Карлін (2020), О. Борисюк (2019). Стипендіатами Кабінету Міністрів України для молодих вчених
були: О. Стащук (2020-2022), Н. Матвійчук (2018-2020), О.Івашко (2016-2018) (https://bit.ly/3DBfiW1,
https://bit.ly/3ziyrtc).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Забезпечення ОПП здійснюється висококваліфікованими НПП, які активно розвивають як методичну так і наукову
базу за ОК, мають високу публікаційну активність у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus, Web
of Science, систематично підвищують власну кваліфікацію поза межами ЗВО (як в Україні, так і за кордоном). Варто
відзначити активне сприяння ЗВО професійному розвитку НПП, шляхом розширення співпраці з українськими та
закордонними ЗВО та застосування ефективної системи матеріального і морального заохочення розвитку
викладачів.

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

ЕГ відмічає: не достатній рівень публікаційної активності (О. Павлова) відповідно до змісту ОК1; відсутність
практики залучення науковців із зарубіжних ЗВО до викладання дисциплін ОПП; відсутність на сайті посилань на
наукові профілі викладачів в ORCID, ResercherID (Publons), Scopus, Google Scholar; несистематичне залучення
професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до аудиторних занять. Рекомендовано:
активізувати публікаційну активність НПП відповідно до профілю ОК1, представити наукові профілі викладачів на
сторінці кафедри; активізувати роботу стосовно систематичного залучення роботодавців та науковців із зарубіжних
ЗВО до викладання дисциплін ОПП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Зважаючи на позитивні практики та сильні сторони (наявність об’єктивної, неупередженої, чіткої процедури
конкурсного добору викладачів, розроблена система рейтингового оцінювання, висока публікаційна активність
НПП, проходження міжнародних стажувань та участь у міжнародних проєктах, застосування ефективної системи
матеріального і морального заохочення розвитку викладачів) та виявлені недоліки (не достатній рівень
публікаційної активності (О. Павлова) відповідно до змісту ОК1; відсутність практики залучення науковців із
зарубіжних ЗВО до викладання дисциплін ОПП; відсутність на сайті посилань на наукові профілі викладачів в
ORCID, ResercherID (Publons), Scopus, Google Scholar; несистематичне залучення професіоналів-практиків, експертів
галузі, представників роботодавців до аудиторних занять) ЕГ дійшла висновку, що ОПП «Фінанси і кредит»
відповідає рівню «В» за Критерієм 6, а зазначені недоліки не є суттєвими. Запропоновані рекомендації дозволять
посилити ОПП.

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.

В результаті огляду матеріально-технічної бази та в ході проведених зустрічей експертна група встановила, що ВНУ
має достатню матеріально-технічну базу для здійснення освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою.
ЕГ під час зустрічі було продемонстровано аудиторії, які знаходяться в належному стані, мають мультимедійне
обладнання, яке дає можливість проводити лекції, практичні та семінарські заняття, їдальню, бомбосховище,
гуртожиток, спортивну залу, коворкінг, спорткомплекс, бібліотеку, стадіон, Центр культури та дозвілля. У ВНУ
наявний безплатний доступ через Wi-Fi до Інтернету. Проведення наукових заходів здійснюється у Коворкінг-
Центрі «Академ-Бізнес ХАБ» у бібліотеці ВНУ. Здобувачі ОПП підтвердили, що мають безплатний доступ до
електронних навчальних ресурсів Moodle (https://cutt.ly/JNRJ56b) (проте навчання проводиться на різних освітніх
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платформах та не аутентифіковано), Office 365, сервісів Google. Бібліотека ВНУ налічує понад 845-ть тисяч
примірників та фонди постійно оновлює за спеціальністю друкованими та електронними виданнями. Учасникам
освітнього процесу надається вільний доступ до електронних наукових баз даних Scopus / WoS , електронного
каталогу та навчально-методичного забезпечення у репозитарії (https://cutt.ly/sNRKPGf). Здобувачі, НПП та
адміністрація користуються ліцензованим програмним забезпеченням, діє система електронного розкладу.
Навчально-методичне забезпечення доступне на платформі Moodle та силабуси доступні на сторінці кафедри:
(https://cutt.ly/9NRaA30). В результаті отриманих даних ЕГ дійшла висновку, що наявні матеріально-технічні
ресурси ВНУ та навчально-методичного забезпечення даної ОПП забезпечують досягнення визначених освітньою
програмою цілей та програмних результатів навчання. Також ЕГ зазначає, що останнє оновлення інституційного
репозиторію в пункті "Наукові роботи студентів та аспірантів" було 26 листопада 2021 року (https://cutt.ly/zN2x9Df).
Перегляд зібрання за групою "Конференції/заходи" демонструє останнє внесення матеріалу за фінансовою
тематикою 28 грудня 2021 року (Тоцька О. Л. Прогнозування індексу сприйняття корупції в Україні та
нетривіальний напрям її подолання. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною
безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання в умовах COVID-19: матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф.,
18–19 листоп. 2021 р. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. С. 264–266, https://cutt.ly/GN2xKwq). При цьому
перегляд зібрання "Фонди факультетів та підрозділів" для здобувачів для здобувачів освітнього рівня «магістр»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» демонструє внесення у жовтні 2022 року методичних
рекомендацій та конспектів лекцій для здобувачів освітнього рівня «магістр» спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»

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.

Викладацький склад, здобувачі вищої освіти та адміністративний персонал мають вільний доступ до використання
інфраструктури ВНУ: наявних матеріальних та навчально-методичних ресурсів. Для доступу до системи Moodle
здобувачам вищої освіти та викладачам надається логін та пароль. За результатами віртуального огляду та
інтерв'ювання ЕГ переконалася, що і здобувачі вищої освіти та НПП мають вільний доступ до мережі WIFI,
електронних ресурсів бібліотеки та до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus. ВНУ забезпечує вільний
доступ до аудиторного фонду та обладнання, необхідного для проведення занять, інформаційних ресурсів,
бібліотеки, спортивної зали, пунктів харчування. Під час інтерв'ювання здобувачі вищої освіти зазначили, що мають
безоплатну можливість участі у науково-практичних конференціях та наукових гуртках (https://cutt.ly/INRZyr4)

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 інтерв'ювання представники усіх фокус груп стверджували, що освітнє середовище ВНУ є безпечним для
життя та здоров'я здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОПП. Ведеться активна робота з Радою молодих
вчених, профкомом та студентським самоврядуванням, яка організована за принципами рівноправного
партнерства. Зі спілкуванням із представниками студентського самоврядування можемо констатувати про наявну
співпрацю адміністрації ВНУ з органами студентського самоврядування, зокрема відкриті можливості обговорення
проблем студентства з адміністрацією університету. В разі необхідності надається психологічна підтримка у центрі
психологічної підтримки. Оглянуті ЕГ аудиторії, бібліотека та комп'ютерні класи оснащені протипожежною
сигналізацією. У цілому за результатами віртуального огляду матеріально-технічної бази ЗВО та спілкування з
фокус групами ЕГ зробила висновок, що освітнє середовище ВНУ є безпечним для життя та здоров'я здобувачів
вищої освіти, які навчаються за даною ОПП та дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти

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

Під час зустрічі зі здобувачами зазначили, що освітня підтримка здійснюється через доступ до системи Moodle, де
розміщені всі методичні матеріали по освітнім компонентам, але навчання відбувається на різних платформах.
Інформацію щодо нормативної бази, публікаційної активності викладачів університету, наукові журнали що
індексуються в Scopus та Web of Science здобувачі можуть отримати через електронну бібліотеку. Здобувачі на
зустрічі з ЕГ відзначили про постійну консультативну підтримку з боку НПП. Консультативна та соціальна
підтримка здобувачів здійснюється через психологічну службу, про що повідомила під час зустрічі керівник відділу
психічного здоров'я. Під час спілкування в фокус-групі зі здобувачами освіти, останні підтвердили про наявність
зворотного зв'язку з викладачами та керівниками. ЕГ дійшла висновку, що заклад на достатньому рівні забезпечує
освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

Під час спілкування з фокус-групами, ЕГ з’ясувала, що на даній ОПП особи з особливими освітніми потребами не
навчаються. Забезпечення умов для реалізації права на освіту для осіб з особливими потребами регулюються у ВНУ
Правилами прийому до ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/8CZpnZR), Правилами внутрішнього розпорядку
ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/unCpDOt). Під час віртуального огляду ЕГ пересвідчилася, що корпуси
пандусами облаштовані. Забезпечення реалізації права на навчання здобувачів з особливими освітніми потребами у
ВНУ може здійснюватися за допомогою платформи дистанційного навчання Moodle

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.

Під час інтерв'ювання з фокус групами та ознайомлення з сайтом університету ЕГ встановлено, що політика та
процедури вирішення конфліктних ситуацій регламентуються внутрішніми нормативними документами:
Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки
(https://cutt.ly/tnCp1Tc), Статут університету (https://cutt.ly/fnCp7Ap), Правила внутрішнього розпорядку ВНУ імені
Лесі Українки (https://cutt.ly/0nCarij). Усю необхідну інформацію щодо запобігання та протидії корупції у ВНУ імені
Лесі Українки (https://cutt.ly/wnCacsP). У питаннях протидії корупції Університет керується Законом України «Про
запобігання корупції». Врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із порушенням норм академічної
доброчесності, вирішуються у межах Кодексу академічної доброчесності (https://cutt.ly/InCaRmP), Положення про
систему запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти і
науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/pnCaO2W). Скринька довіри розміщена у
двох варіантах: фізично на поверсі у холі факультеті та сторінці факультету (https://cutt.ly/XVs0y0C). Під час
зустрічей зі здобувачами та адміністративним персоналом підтверджено їх регулярний перегляд.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильними сторонами в контексті критерію 7 є: наявність безоплатного та вільного доступу до необхідної
інфраструктури та інформаційних ресурсів ВНУ, необхідних для навчання та розвитку здобувачів та викладання
НПП; безпечне для життя та здоров'я здобувачів вищої освіти освітнє середовище. Достатній рівень освітньої,
організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньо-професійною програмою

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

Задля чіткого розуміння ВНУ рівня задоволеності здобувачів освітньою, організаційною, інформаційною,
консультативною та соціальною підтримкою, виокремити в опитувальнику запитання щодо рівня задоволеності
кожним конкретним видом підтримки, яку надає ЗВО. Нерегулярне наповнення інституційного репозиторію ВНУ
матеріалами для здобувачів освітнього рівня «магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» - рекомендується актуалізувати діяльність кафедри у цьому напрямку. Також ЕГ рекомендує виділити
більш чітко в окреме положення права людей з інклюзією при навчанні

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітня програма має достатній рівень відповідності за підкритеріями. Враховуючи сильні сторони ОПП та
позитивні практики, а також інформацію, отриману під час проведення онлайн-зустрічей, ЕГ дійшла висновку, що
ОПП "Фінанси і кредит" відповідає рівню В за критерієм 7 з недоліками, що можуть бути усунені в найкоротшій
термін.
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм у ВНУ імені Лесі
Українки регламентуються Положенням про розроблення, моніторинг, перегляд та закриття ОПП, затвердженого
Вченою радою Волинського національного університету імені Лесі Українки, затвердженим Вченою радою
Волинського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 15 від 24 грудня 2020 року
(https://cutt.ly/KNRHg6d) та Порядком формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за
першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим, освітньо-творчим) рівнями вищої
освіти денної (очної) та заочної форм навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки,
затвердженим наказом ректора від 27.01.2022 р. №24-з (https://cutt.ly/KNSq2Gn). Перегляд ОПП "Фінанси і кредит"
відбувається систематично, за наведеною у ВСО інформацією, яку ЕГ підтвердила в ході зустрічей із Гарантом та
НПП, адміністративним персоналом. На сайті кафедри (https://vnu.edu.ua/uk/chairs/finansiv) для широкого загалу
наявні ОПП 2021 та ОПП 2022, відповідні навчальні плани та рецензії на ОПП, а також Протоколи засідання
стейкхолдерів за період з 2019 по 2022 рр., які підтверджують факти перманентної уваги до реалізації та оновлення
ОПП. Під час роботи ЕГ отримала вербальні підтвердження від учасників фокус-груп (здобувачів вищої освіти та
випускників програми, представників роботодавців, академічної спільноти та інших стейкхолдерів) щодо їх
залучення до процедури перегляду ОПП шляхом усного спілкування, засідання робочих груп, проведення
опитувань. Результати опитувань також є у вільному доступі на сторінці кафедри, проте не в усіх звітах зазначені
терміни проведення цих опитувань (https://cutt.ly/hNSYEt0, https://cutt.ly/oNSYH1f, https://cutt.ly/QNSY1eV).

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.

Під час зустрічей ЕГ з фокус-групами здобувачів та представників органів студентського самоврядування отримала
підтвердження наведеним у ВСО відомостям та їх активній долученості до процесу розробки та перегляду ОПП
"Фінанси та кредит". Зокрема, здобувачка 2 курсу Демчук Наталія підтвердила свою участь в складі робочої групи,
на початку навч.року вона запропонувала внести до каталогу вибіркових дисциплін ОК "Управління фінансовою
санацією підприємств". Факти участі відображені у протоколах засідання кафедри, наданих на запит ЕГ (№10 від
09.02.2022, №13 від 11.05.2022, №12 від 25.05.2020). Здобувачі підтвердили також свою регулярну участь в
опитуваннях (процедура затвердження форми та змісту анкет-опитувальників кафедрою фінансів відображена у
протоколі засідання кафедри №15 від 20.06.2022), результати яких регулярно розглядаються на засіданнях кафедри
фінансів та ухвалюються відповідні рішення. Зокрема, відповідно до протоколу №13 від 11.05.2022 р., Демчук
Наталія вносила пропозицію щодо збільшення обсягу циклу професійної підготовки до 52 кредитів ЄКТС, а також
внесення до структури ОПП ОК "Вартісно-орієнтоване управління фінансами підприємств" з урахуванням досвіду
вітчизняних ЗВО. Під час зустрічі з представниками органів студентського самоврядування голова Наукового
товариства аспірантів і студентів університету Горбач Вікторія Віталіївна навела приклад реального долучення до
перегляду ОПП на географічному факультеті та ухвали позитивного рішення.

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

Кафедра фінансів має тісну налагоджену співпрацю з колом роботодавців - представників практичного фінансового
сектору та науково-академічної спільноти. На зустрічі з роботодавцями ЕГ отримала підтвердження фактів
систематичної співпраці у напрямку розвитку ОПП "Фінанси і кредит" в аспекті періодичного перегляду,
рецензування та членства у Раді стейкхолдерів ФЕУ. Інформація про Раду стейкхолдерів (роботодавців) міститься у
відповідній вкладці на сторінці Факультету економіки та управління (https://cutt.ly/ANS6x6B). На сайті кафедри
фінансів міститься 7 рецензій (до справи в системі naqa подано 5). Під час зустрічі з роботодавцями ЕГ отримала
підтвердження наведеним у ВСО відомостям, зокрема Савчук Дмитро Петрович, менеджер з обслуговування
клієнтів відділення А-банку «Центр обслуговування клієнтів м. Луцьк», який до того ж є членом Ради роботодавців,
навів приклад участі в опитуванні, нарадах, громадському обговоренні ОПП "Фінанси і кредит", з його боку було
подано пропозиції щодо внесення до переліку дисциплін ОПП ОК6 Національний банк та грошово-кредитна
політика та ОК9 Цифрові фінанси, обґрунтовуючи це необхідністю більш глибокого занурення здобувачів в
професійну сферу. За даними ОК представники А-банку проводять лекції-бесіди, виїзні практичні заняття та круглі
столи. Єлова Лілія Анатоліївна, директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради (долучена
до проведення практичних занять за ОК11 Бюджетний процес та казначейська справа), входить до складу робочої
групи за даною ОПП, зазначила важливість долучення практиків до процесів розроблення та перегляду ОПП, що
дає змогу надавати практичні знання та формувати навички у здобувачів. Мамонтова Наталія Анатоліївна, доктор
економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту НУ «Острозька академія», повідомила про
спільну діяльність у науковому напрямку, як рецензент ОПП визначила відповідність ОПП стандартам та
ліцензійним вимогам, а також викликам сьогодення у частині структурної композиції та змістового наповнення ОК.
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Возняк Галина Василівна, доктор економічних наук, провідний науковий співробітник відділу регіональної
фінансової політики, старший науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього
НАН України» навела приклади успішної професійної реалізації випускників як науковців (Гринчишин Ірина),
відзначила міжнародну орієнтацію циклу професійної підготовки та потужну практичну підготовку здобувачів.
Нікіфоров Петро Опанасович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, зазначив багаторічну академічно-дорадчу
співпрацю з кафедрою фінансів. ЕГ вважає за доцільне рекомендувати для цієї ОПП залучення практиків-
фінансистів та представників міжнародних установ та організацій до процедур перегляду даної ОПП задля
посилення її міжнародної особливості.

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

За результатами зустрічі з роботодавцями та відкритій зустрічі ЕГ дійшла висновку про ґрунтовну й активну
співпрацю кафедри фінансів з випускниками, як з членами Ради роботодавців, так і в аспекті практичної підготовки
здобувачів ОПП "Фінанси і кредит", науково-публікаційної та академічної співпраці. Окрім підтвердження наведеної
у ВСО інформації, ЕГ отримала ряд свідчень про таку взаємодію. Зокрема, на сайті ВНУ представлено сторінку
Асоціації випускників (https://cutt.ly/4NDbnNy), яке містить вітальне слово ректора та посилання на Wiki-сторінку
асоціації, "Знані випускники", Сприяння професійній кар'єрі та Інтернет-вікторина. ЕГ не змогла переглянути їх
вміст через відсутність "зв’язку із сайтом". На сторінці кафедри представлений окремий розділ "Наші випускники",
якісно наповнений інформацією. Під час дистанційного візиту ЕГ отримала докази активної співпраці з
випускниками. Окрім зазначених в інших розділах Звіту ЕГ інформації, на відкритій зустрічі були присутні й інші
випускники. Зокрема, Тетяна Кричевська, д.е.н., провідний науковий співробітник сектору інституційної економіки
відділу економічної теорії Інституту економіки і прогнозування НАН України, випускник аспірантури кафедри
фінансів під час відкритої зустрічі зазначила про поточну співпрацю у напрямку реалізації ОК6 та ОК9, є Головою
ЕК здобувачів ОПП "Фінанси і кредит". Випускниця аспірантури кафедри фінансів Сучек Світлана, доктор філософії
фінансів, банківської справи та страхування, спеціаліст з організації планування необхідних ресурсів НОКЦ ГО АТ
КБ «Приватбанк» на відкритій зустрічі зазначила про високий рівень як теоретичних знань, так і практичних
навичок, які формуються у здобувачів під час навчання, що дає змогу їм бути затребуваними на сучасному ринку
праці. Усі випускники зазначили про продовження контакту з викладачами, адже під час навчання кафедра створює
родинне коло своїх здобувачів. На думку ЕГ тісний постійний контакт дає змогу не лише збирати інформацію про
кар'єрний шлях випускника, але й активно долучати його до процедур оновлення та удосконалення ОПП шляхом
врахування вимог та викликів сьогодення.

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

Процедури й заходи щодо забезпечення якості вищої освіти в ВНУ імені Лесі Українки регламентуються
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ВНУ імені Лесі Українки, затвердженого
Вченою радою Волинського національного університету імені Лесі Українки, (протокол №10 від 30.09.2021 року).
Відповідно до даного Положення, загальна система якості забезпечується на п'яти рівнях: на першому
впроваджуються соціологічні опитування здобувачів ВО, другий рівень охоплює усі процеси з ініціації та всебічної
подальшої реалізації та процесів удосконалення ОПП з боку НПП, на третьому відбувається планування та
управління якістю, моніторингу, перевірки та контролю ОПП та їх структурних компонентів, четвертий рівень
охоплює процеси реалізації процедур і заходів щодо забезпечення якості вищої освіти зі сторони відповідних
структурних підрозділів ВНУ, на п'ятому рівні відбувається стратегічне управління системою якості вищої освіти з
боку Наглядової ради Університету, Ректорату, Вченої ради Університету. За здійснення процесів і процедур
внутрішнього забезпечення якості освіти у ВНУ імені Лесі Українки відповідають Навчально-методичний відділ
забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/HNDYrVb) та Навчальний відділ (https://ed.vnu.edu.ua/). Для
визначення рівня якості ВО проводяться різноманітні регулярні опитування "Світ очима студентів", результати
оприлюднюються на сторінці НМВЗВО на вкладці Моніторинг якості вищої освіти (https://cutt.ly/FNDBqoO). Під
час зустрічі з адміністративним персоналом начальниця НМВЗВО Балабуха Наталія Вікторівна повідомила про
впровадження вищезазначених процедур, а також про започаткування з 2019 року діяльності Школи гаранта, де
відбувається горизонтальний обмін досвідом, обговорення загальних рекомендацій. Науково-методична Рада, що
діє в складі Навчального відділу (https://ed.vnu.edu.ua/26-2) розглядає дуже конкретні практичні, методичні та
наукові проблемні питання. Начальник навчального відділу Заєць Любов Олексіївна зазначила анонімність та,
відповідно, прозорість моніторингових процедур. Реагування на виявлені недоліки відбувається на засіданнях
робочої групи та кафедри. Надані на запит ЕГ протоколи засідань це також підтверджують. Проте варто зазначити,
що не у всіх представлених протоколах чітко зазначені проблемні ситуації, зауваження та побажання, що
розглядалися.

6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.
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Дана акредитація ОПП "Фінанси і кредит" є черговою. У ВСО повною мірою відображені заходи реагування на
результати попередньої акредитації даної ОПП, а також враховані зауваження та рекомендації, надані при
акредитації ОНП "Фінанси і кредит" за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ЕГ в ході
спілкування з гарантом ОПП та фокус-групами НПП, академічним та адміністративним персоналом отримала
підтвердження наведених заходів. Також у загальному доступі є інформація щодо акредитації інших ОП ВНУ імені
Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/accreditation). Висвітлені на сторінці Школи гарантів зміст проведених занять
також свідчать про невпинну увагу до забезпечення якості вищої освіти з боку структурних підрозділів 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.

Внутрішнє забезпечення якості учасниками академічної спільноти ВНУ імені Лесі Українки відбувається на
відповідних рівнях, визначених Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості (ВЗЯ) вищої освіти у
ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/fND5zJg). Окрім наведеної в попередніх підкритеріях та інших критеріях
інформації, яка комплексно відображає залученість менеджменту, НПП та здобувачів до процедур ВЗЯ ОПП
"Фінанси і кредит", варто також зазначити участь академічної спільноти ВНУ у загальноукраїнському проєкті
«Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ), який
тривав з осені 2020 року до 30 липня 2022 року (https://cutt.ly/TNFeDMZ). ВНУ став єдиним учасником від України,
пройшовши відбір з 153 ЗВО України. Детальну інформацію про цей проєкт ЕГ повідомила на відкритій зустрічі
Матвійчук Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів. Вона також
зазначила, що діяльність академічної спільноти ВНУ в цілому і даної ОПП зокрема з формування культури якості є
систематичною та динамічною - у ВНУ постійно проводяться заходи з популяризації академічної доброчесності
(https://cutt.ly/YNFtGnf). Нормативна база містить потужний перелік документів, що ними послуговуються
працівники закладу, проголошується повага до прав і свобод людини, духовних цінностей, державного устрою та
громадянської свідомості.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Перегляд ОПП "Фінанси і кредит" відбувається систематично та прозоро, відповідно до визначень Положень.
Здобувачі проходять систематичні опитування, результати обговорюються на засіданнях робочої групи та кафедри,
наявна процедура їх врахування в структуру та змістовне наповнення ОПП. Існує потужна спільнота роботодавців,
вагому частку з якої складають випускники даної ОПП, яка безпосередньо долучена до процесів реалізації та
удосконалення ОПП. У ВНУ наявна дієва система внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості вищої освіти.
Простежується активна діяльність усіх учасників освітнього процесу в напрямку плекання та розвитку культури
якості.

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

Відсутність термінів проведення опитувань у звітах робить їх результати нерепрезентативними, рекомендується
систематизувати та оновити наявну інформацію. ЕГ не отримала підтвердження долученості органів студентського
самоврядування до процесу періодичного перегляду ОПП. Рекомендується активізувати їх діяльність в
конструктивному напрямку формування змісту вищої освіти. Виявлені недоліки та конструктивні пропозиції від
стейкхолдерів недостатньо відображені в документаційному оформленні процедур обговорення. Рекомендується
послідовно дотримуватись логічного відображення діяльності у даному напрямку.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Враховуючи наявну потужну нормативну базу щодо внутрішнього забезпечення якості освітньої програми та
послідовного дотримання її положень в напрямку перегляду та реалізації ОПП "Фінанси і кредит", сформовану
культуру якості в академічній спільноті ВНУ, проте наявні недоліки в документаційному оформленні дають підстави
експертній групі визначити Критерій 8 як такий, що має рівень відповідності В.
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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.

Правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу визначені чіткі та
зрозумілі та відповідно до “Закону України” та розміщені на сайті у вільному доступі. Статут ВНУ імені Лесі
Українки (https://cutt.ly/uNRtyoe) , Колективний договір ВНУ імені Лесі Українки на 2021-2025 рр.
(https://cutt.ly/tNRtIhL) , Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/pNRtN0O) , Положення про визнання результатів навчання, отриманих у
формальній, неформальній та/або інформальній освіті у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/aNRt6Uh) ,
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ВНУ імені Лесі
Українки (https://cutt.ly/rNRylUD) , Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ
імені Лесі Українки (https://cutt.ly/gNRyTNl) . Після спілкування зі студентами та НПП ЕГ може зробити висновок,
що права учасників освітнього процесу дотримуються, учасники освітнього процесу достатньою мірою
проінформовані про чинні правила і процедури. Правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх
учасників освітнього процесу визначені чітко та зрозуміло, відповідно до “Закону України” та розміщені на сайті у
вільному доступі. Статут ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/uNRtyoe) , Колективний договір ВНУ імені Лесі
Українки на 2021-2025 рр. (https://cutt.ly/tNRtIhL) , Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/pNRtN0O) , Положення про визнання
результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у ВНУ імені Лесі
Українки (https://cutt.ly/aNRt6Uh) , Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників
освітнього процесу ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/rNRylUD) , Положення про порядок і процедури
вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/gNRyTNl) Після спілкування зі
студентами та НПП ЕГ може зробити висновок, що права учасників освітнього процесу дотримуються, учасники
освітнього процесу достатньою мірою проінформовані про чинні правила і процедури.

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.

Проєкт ОПП розміщується на офіційному сайті ВНУ, у вкладці Громадське обговорення (https://cutt.ly/UNRoyKt).
ЕГ відзначає можливість громадського обговорення ОПП. Через специфіку відображення сайту в ЕГ не було
можливості встановити коли саме було розміщена інформація. На сайті ЗВО розміщені рецензії та протоколи
засідання стейкхолдерів, надані на дану ОПП (https://cutt.ly/9NRaA30) . За результатами проведених зустрічей зі
стейкхолдерами, ЕГ встановила, що вони повною мірою проінформовані про можливість брати участь в обговоренні
ОПП.

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.

Затверджена Вченою радою ОПП 2022 року оприлюднена на сторінці кафедри фінансів у вкладці співпраця зі
стейкхолдерами, де і розміщені навчальні плани денної та заочної форм навчання, силабуси освітніх компонент
розміщені на сторінці кафедри фінансів, силабуси освітніх компонент розміщені на сторінці кафедри фінансів у
вкладці Магістратура (https://cutt.ly/9NRaA30). Здобувачі вищої освіти на зустрічі з ЕГ зазначили, що зазначили,
що вони ознайомлюються на сайті з інформацією та зі змістом ОПП силабусами освітніх компонент. На думку ЕГ
обсяг оприлюдненої інформації про ОПП є достатнім для інформування зацікавлених сторін.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

На офіційному сайті ВНУ міститься у відкритому доступі актуальна ОПП, робочі програми та силабуси освітніх
компонентів, внутрішня нормативно-правова база, що свідчить про прозорість та публічність інформації щодо ОПП.
Обсяг інформації про ОПП, а також про ВНУ є достатнім для інформування усіх зацікавлених сторін, щодо даної
ОПП. Позитивною практикою ЕГ відзначає можливість громадського обговорення проєктів ОПП та надані
протоколи засідання стейкхолдерів та рецензії до ОПП.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

Експертна група вважає що доцільно зосередити увагу на окремих рекомендаціях щодо реалізації даної ОПП: 1)
висвітлення таблиць пропозицій та зауважень, які були надані під час обговорення проєкту ОПП; 2) оприлюднення
результатів проведених опитувань в межах даної ОПП, що сприятиме поширенню інформації для зацікавлених осіб

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОПП «Фінанси і кредит» загалом відповідає визначеному критерію за підкритеріями 9.1, 9.2 та 9.3, визначені чіткі й
зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу, є доступними,
заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї оприлюднює на
своєму офіційному web-сайті відповідний проєкт та інформацію про освітню програму. Вказані слабкі сторони,
недоліки не є суттєвими й не перешкоджають досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання. Це
дозволяє стверджувати, що освітня діяльність за даною ОПП загалом відповідає критерію 9

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

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
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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

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 B
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Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

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

Казак Оксана Олексіївна

Члени експертної групи

Матвійчук Леся Олексіївна

Овдієнко Оксана Вадимівна
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