
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Київський національний торговельно-економічний
університет

Освітня програма 14665 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Київський національний торговельно-економічний університет

Назва ВСП ЗВО Одеський торговельно-економічний інститут Київського
національного торговельно-економічного університету

ID освітньої програми в ЄДЕБО 14665

Назва ОП Облік і оподаткування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 071 Облік і оподаткування

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Жиглей Ірина Вікторівна, Шмагайло Сергій Сергійович,
Гавриличенко Євгенія Вікторівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 20.05.2020 р. – 22.05.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.otei.odessa.ua/wp-content/uploads/2020/03/f78557e1-f17a-
4515-ae19-6d7ca2c4e0a6.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.otei.odessa.ua/wp-content/uploads/2020/05/document.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

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

Сторінка 2



Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

В цілому загальне враження – позитивне. Освітня програма є актуальною та враховує сучасні вимоги ринку праці,
інтереси стейкхолдерів, проте не враховує особливості прикордонного регіону. Програма за своїми цілями
узгоджується з місією та стратегією розвитку КНТЕУ, має важливе значення для ЗВО та розвитку регіону. ОП має
необхідне матеріальне та кадрове забезпечення. Під час візиту експертна група перевірила достовірність інформації,
наданої у Відомостях про самооцінювання та відповідну документацію, провела зустрічі з фокус-групами, що дало
можливість зробити висновок про достатню відповідність якісного рівня організації таких освітніх процесів:
формування доступу до ОП та визнання результатів навчання; навчання і викладання за ОП; контроль знань,
оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність; забезпечення ОП людськими ресурсами;
формування освітнього середовища та матеріальних ресурсів; розробка і впровадження системи внутрішнього
забезпечення якості ОП; створення прозорих та публічних процедур для якісного функціонування ОП (рівень В).
Таким чином, у цілому ОП та освітня діяльність за цією програмою в більшості відповідають критеріям Додатку до
Положення про акредитацію освітніх програм, з недоліками, що не є суттєвими (рівень В), а також ті, які можуть
бути усунені протягом одного року (рівень Е: проектування цілей ОП; розробка структури та змісту ОП ). Однак усі
зазначені освітні процеси мають значні резерви для вдосконалення, що і стало предметом консультаційного
оцінювання експертної групи.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Освітня програма “Облік і оподаткування” має чіткі цілі, є структурованою змістовно та у контексті загального часу,
проєктуєтувалася з урахуванням позицій стейкхолдерів. Освітня програма передбачає можливість для формування
індивідуальної освітньої траєкторії, правила і процедури вільного вибору є у переважній більшості чіткими і
зрозумілими, інформація щодо переліку вибіркових освітніх компонентів є у відкритому доступі. ЗВО проводить
регулярні опитування здобувачів щодо змісту ОП, а також рівня їхньої задоволеності освітнім процесом. При
реалізації освітньої програми особлива увага приділяється практичній підготовці на регіональних підприємствах.
ЗВО активно залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу за ОП. Інформація щодо вступу на
ОП є відкритою та публічною, правила прийому на ОП враховують її особливості. Існує практика визнання
результатів навчання, отриманих здобувачами у неформальній освіті. Форми та методи навчання в цілому сприяють
досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів навчання, система проведення
контрольних заходів у цілому є прозорою та об’єктивною. ЗВО сприяє розвитку культури академічної доброчесності
усіх учасників освітнього процесу через відповідні положення та кодекси. Кадрове забезпечення ОП відповідає
змісту ОП, наявна практика академічної мобільності викладачів в рамках проекту Erasmus+, проведення спільних
конференцій відповідно до тематик ОП. ОП має достатнє матеріально-технічне забезпечення та реалізується у
сприятливій атмосфері. Внутрішня нормативна база ЗВО охоплює більшу частину аспектів освітнього процесу.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Освітня програма містить ряд слабких сторін та недоліків, яким слід приділити особливу увагу при її удосконаленні.
Загальні й фахові компетентності, а також ПРН ОП не у повній мірі відповідають компетенностям і програмним
результатам, що визначені у Стандарті вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 19.11.2018 р.
№1260, що потребує обов'язкового узгодження, врахування іноземного досвіду та регіонального аспекту. В ОП
виявлено неузгодженість окремих освітніх компонентів компетентностям і програмним результатам навчання,
порушення взаємозв'язків між ОК у структурно-логічній схемі. Відповідно, слід усунути зазначені неузгодженості.
Процес формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами потребує подальшого удосконалення з
урахуванням позицій кожного окремого студента. Сучасність вимагає приділяти більше уваги набуттю соціальних
навичок та формуванню світоглядних і громадянських якостей здобувачів вищої освіти. В цілому для удосконалення
ОП рекомендовано приділяти увагу академічній мобільності, поширенню студентоцентрованого підходу та
принципів академічної доброчесності. Публікаційна активність НПП у журналах, зареєстрованих в міжнародн
наукометричних базах, а також виконання науково-дослідних робіт на державному та господарському рівнях є
недостатньою, що потребує подальшого її розвитку, в т.ч. із залученням студентів. Форми та методи навчання та
викладання потребують подальшого удосконалення через впровадження інноваційних методів навчання,
підвищення викладацької майстерності, систематичного підвищення кваліфікації, а також створення умов щодо
заохочення НПП та врахування показників системи рейтингового оцінювання в цьому процесі. Потребує
подальшого удосконалення система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти шляхом інституціональних
перебудови, оновлення технологічних засобів та засобів моніторингу і контролю освітніх процесів, а також
залучення до цього процесу стейкхолдерів, у тому числі через популяризацію освітніх процесів ОП.

III. Аналіз
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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.

Одеський торговельно-економічний інститут (ОТЕІ КНТЕУ) є відокремленим підрозділом Київського національного
торговельно-економічного університету (КНТЕУ). Цілі освітньої програми “Облік і оподаткування”, що
впроваджується ОТЕІ КНТЕУ, відповідають місії та стратегії КНТЕУ, що визначено у документі Стратегія КНТЕУ до
2030 року (https://cutt.ly/NyLqcXS). Місію КНТЕУ у зазначеному документі визначено як: елітарна освіта
нинішнього та прийдешніх поколінь на засадах прийнятності традицій та інновацій задля забезпечення
поступального розвитку України. Слід зауважити, що відокремлений підрозділ ОТЕІ КНТЕУ не має власної стратегії
розвитку. На офіційному сайті ЗВО оприлюднено План заходiв ОТЕI КНТЕУ iз реалiзацiї стратегiї КНТЕУ на 2017-
2030 рр. (https://cutt.ly/ayLqcsE), який був затверджений у 2017 році.

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

Цілі ОП та програмні результати навчання в цілому враховують позиції та потреби заінтересованих сторін, а саме: на
основі неформального спілкування проводиться опитування випускників, для подальшого працевлаштування
здобувачів освіти враховуються потреби ринку праці, студенти теж мають право висловлювати свою думку стосовно
цілей і програмних результатів навчання, що було з’ясовано під час зустрічей зі стейхолдерами. ЗВО здійснює
анкетування здобувачів вищої освіти, проводить круглі столи за участю роботодавців, а також запрошує їх до
обговорення змісту освітньої програми на засіданнях кафедри. Така взаємодія була підтверджена відповідними
документами, що були надані ЗВО. Позиція роботодавців щодо змісту ОП також підтверджена рецензіями. У 2018 та
2019 роках рецензентами ОП виступили: директор “МОР АВТО” Д. Ф. Самонов та головний бухгалтер ТОВ
“ІНТЕРТАСТ” Т. М. Банасько. Під час інтерв’ю з роботодавцями факт рецензування ОП був підтверджений Т. М.
Банасько. Освітня програма затверджується з урахуванням рекомендацій кафедри “Облік і оподаткування” КНТЕУ.

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.

В цілому цілі та програмні результати відповідають позиціям і потребам стейкхолдерів. Врахування регіонального
контексту та тенденцій розвитку ринку праці забезпечується тісними стосунками з представниками роботодавців
регіону. Проте у цілях та програмних результатах освітньої програми регіональні особливості спеціальності не
відображені. Слід підкреслити, що регіон, де розташований ЗВО, має певні особливості, що можуть бути враховані у
цілях та програмних результатах навчання за ОП, зокрема, територія є прикордонною та має розгалужені
міжнародні зв'язки. При зустрічі з роботодавцями підтвердилась потреба підприємств у висококваліфікованих
працівниках даної спеціальності. При проектуванні та перегляді ОП були прийняті до уваги дані місцевих центрів
зайнятості щодо затребуваності спеціалістів на ринку праці, що підтверджується відповідними довідками, поданими
ЗВО. У ході спілкування з випускниками ОП було підтверджено їхню конкурентоспроможність на ринку праці. Під
час спілкування з Гарантом було з’ясовано, що при визначенні цілей та програмних результатів був
проаналізований досвід аналогічних вітчизняних ОП за спеціальністю 071 Облік і оподаткування таких ЗВО як,
КНТЕУ, Київський національний університет технологій та дизайну, Львівський національний університет імені
І.Франка, ЗВО міста Харкова. За словами Гаранта також стало відомо, що аналогічні програми іноземних ЗВО
вивчалися, проте корисного досвіду для проектування власної ОП не знайшлося.

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.

Освітня програма “Облік і оподаткування” розроблена у 2018 році, а також була переглянута у 2019 році, як
зазначено у Відомостях самооцінювання та Гарантом, з урахуванням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 071
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“Облік і оподаткування” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, який затверджено 19.11.2018 р. Загальні,
фахові компетентності та програмні результати навчання, визначені в ОП, не відповідають державному стандарту за
формулюванням, окремі компетентності і ПРН відповідають за змістом. До переліку загальних компетентностей
віднесено компетентності, що пов’язані із знанням бухгалтерського обліку і оподаткування (ЗК1, ЗК6). Окремі
фахові компетентності опосередковано відносяться до предметної області спеціальності (ФК 7, ФК 11). При розробці
ОП проєктна група формально та суб'єктивно підійшла до формулювання програмних результатів навчання,
визначених державним стандартом. Наприклад, ПРН 09 “Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської
діяльності підприємств” Стандарту в ОП Гарантом ототожнено з ПРН 13 “Здатність оцінювати фінансовий стан
підприємства, його конкурентоспроможності, загрози банкрутства”, який лише частково відповідає ПРН,
визначеному у Стандарті. Аналогічна ситуація прослідковується з ПРН 05,07,09,17 державного стандарту. До того ж
окремі ПРН, визначені в ОП, є однаковими за змістом. Як приклад, ПРН 18. “Здатність до проведення незалежної
аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг; до формування
системи показників, організації та аналізу господарської діяльності” та ПРН 22. “Здатність до організації,
планування та проведення аудиту; складати первинну та зведену документацію щодо ведення бухгалтерського
обліку в різних галузях економіки”. Деякі ПРН дублюють окремі загальні або фахові компетентності (наприклад,
ПРН 2 дублює ЗК 6, ФК4; ПРН13 дублює ФК 10). Програмні результати ОП потребують подальшого узгодження зі
Стандартом.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1. ОП має чіткі цілі, що співпадають з місією та стратегією КНТЕУ, відокремленим підрозділом якого є ЗВО. 2.
Освітня програма враховує інтереси та потреби стейкхолдерів. 3. Освітня програма орієнтована на потреби ринку
праці регіону.

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

1. Місія та стратегія ЗВО повністю підпорядкована КНТЕУ, що унеможливлює врахування особливостей освітньої
діяльності ОТЕІ КНТЕУ. Рекомендовано: на основі стратегії КНТЕУ розробляти власні стратегічні завдання з
урахуванням регіональних особливостей освітньої діяльності ЗВО, а також конкретизувати стратегічні заходи ОТЕІ
КНТЕУ у частині термінів виконання. 2. Низький рівень врахування досвіду реалізації іноземних освітніх програм за
даною спеціальністю. Рекомендовано: при перегляді освітньої програми з метою її удосконалення посилити рівень
вивчення та використання досвіду іноземних практик, особливо враховуючи наявність у ЗВО зарубіжних партнерів.
3. Не в повній мірі врахований регіональний аспект. Рекомендовано: при перегляді освітньої програми більше уваги
приділити розвитку регіонального аспекту, а саме розглянути можливість врахування особливостей економічного
простору території, де розташований ЗВО, а також запровадити опитування потенційних роботодавців з метою
врахування регіонального контексту. 4. Загальні й фахові компетентності, а також ПРН ОП не у повній мірі
відповідають компетенностям і програмним результатам, що визначені у Стандарті вищої освіти за спеціальністю
071 “Облік і оподаткування”для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Рекомендувати: узгодити
компетентності та результати навчання зі Стандартом вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 19.11.2018
р. №1260

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 1.1 і 1.2, певну узгодженість за
підкритерієм 1.3, неузгодженість за підкритеріями 1.4. Враховуючи вагомість підкритеріїв, освітня програма в
цілому відповідає Критерію 1 з недоліками, які можуть бути усунуті в однорічний строк.

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
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навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

Обсяг ОПП відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти та Стандарту вищої освіти і становить 240 кредитів ЄКТС. Загальний обсяг вибіркових компонентів ОП
відповідає вимогам законодавства (Закон України «Про вищу освіту») і становить 25 % (60 кредитів ЄКТС) від
обсягу ОП.

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.

ОП є структурованою змістовно та у контексті загального часу навчання. Проте згідно структурно-логічної схеми
окремі освітні компоненти пов'язані нелогічно або непов’язані взагалі (Наприклад, ОК14 є вихідною для ОК17; ОК10
є вихідною, в той час коли на неї спирається ВБ6.3; немає зв’язку між ОК20 з ВБ10.2). Обов’язкові освітні
компоненти, визначені ОП, не у повній мірі дозволяють досягти програмних результатів навчання. Як приклад,
ПРН1 досягається виключно в результаті вивчення обов’язкового ОК 1, а освітня компонента ВБ1.5, яка спричинена
до досягнення зазначеного ПРН, є вибірковою. Необхідно підкреслити, що ОП містить обмежений обсяг
гуманітарних дисциплін, направлених на формування світоглядних і громадянських якостей випускника. В ОП до
таких дисциплін відносяться обов’язкові ОК3 Філософія та ОК5 Правознавство, а також вибіркові - ВБ1.1 Історія
України, ВБ1.2 Історія української культури, ВБ1.3 Українська мова (за професійним спрямуванням), ВБ 3.3.
Недоліком ОП є те, що більшість зазначених дисциплін є вибірковими, до того ж пропонуються для вибору в одному
блоці. Аналіз матриці відповідності компетентностей та програмних результатів навчання відповідним
компонентам ОП засвідчує, що не всі ОК дійсно призводять до досягнення того чи іншого програмного результату.
Як приклад, ФК13 досягається вивченням ОК3, ПРН13 забезпечується ОК7, ОК8, ОК11. Окремі ПРН не у повній мірі
охоплені змістом освітніх компонентів. Наприклад, зміст робочих програм за такими дисциплінами, як ОК 14-ОК17
не дозволяє досягати ПРН 16. До того ж в ОП як особливість програми зазначено, що вона передбачає дисципліни,
вивчення яких дозволить оволодіти теоретичними знаннями та практичними навичками обліку, оподаткування,
аналізу, контролю та аудиту за національними та міжнародними стандартами, що також відображено, зокрема, в
ПРН 10, ПРН 16. Щодо МСФЗ, Гарантом було надано коментар, що ОК “Облік і фінансова звітність за
міжнародними стандартами” була виключена з ОП у зв'язку з включенням її до ОП на рівні магістра, а відповідні
ПРН забезпечуються окремими темами в інших ОК, що не підтверджено в результаті вивчення робочих програм.
Окрім того, зустріч з роботодавцями підтвердила, що знання міжнародних стандартів недостатньо забезпечує
відповідні ПРН. Недоліком освітньої програми є включення підготовки до кваліфікаційного екзамену та атестації у
перелік освітніх компонентів, а також виділення на таку підготовку 3 кредити ЄКТС з відведенням аудиторного
навантаження на цей вид роботи. За такими освітніми компонентами, як Виробнича практика 1 та Виробнича
практика 2 в ОП не визначено компетентностей та програмних результатів. В той же час у відомостях
самооцінювання зазначено, що зазначені освітні компоненти спричиняються для досягнення певних ПРН, що
визначені в ОП. У структурно-логічній схемі ОК Виробнича практика 1 є вихідною, а також на неї спирається ОК
Виробнича практика 2.

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

Профіль освітньої програми не містить коректного формулювання предметної області. У той же час, у Відомостях
про самооцінювання ОП зазначено, що “зміст предметної області ОП складається з понять, категорій, теорій і
концепцій обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткуванню”. В цілому освітні компоненти за своїм змістом
відповідають предметній області, що визначена у Стандарті, та мають безпосередній зв’язок зі спеціальністю 071
Облік і оподаткування.

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

Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії через
індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі 60 ЄКТС, що складає 25% від
загального обсягу ОП. Формування індивідуальної освітньої траєкторії в ЗВО регламентується Положенням про
порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін, а також Положенням про організацію освітнього
процесу в Одеському торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного
університету, що оприлюднені на офіційному сайті ЗВО за посиланням: https://cutt.ly/IyLqxce. Процедури вибору
здобувачами дисциплін є достатньо зрозумілими для здобувачів вищої освіти. Під час проведення інтерв’ю було
з’ясовано, що ознайомлення зі змістом вибіркових дисциплін відбувається очно шляхом презентації їх викладачами.
Перелік вибіркових дисциплін також розміщено на сайті ЗВО за посиланням https://cutt.ly/xyL0JWM. Згідно
зазначених положень після ознайомлення здобувачами з вибірковими дисциплінами формується індивідуальний
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навчальний план студента, який складається студентами на кожен рік навчання у двох примірниках. Оригінал
Індивідуального навчального плану зберігається у студента, ксерокопія - у деканаті факультету. В ході фокус-групи зі
здобувачами вищої освіти та науково-педагогічним персоналом ЗВО було з’ясовано, що право на вибір реалізується
ними частково. Зокрема, було зазначено, що опитування є анонімним, індивідуальні плані студентів їм не
надаються, а також вибір обговорюється в академічній групі до тих пір, допоки всі студенти не дійдуть єдиної думки
щодо дисципліни, яка обирається. Інформація щодо обговорення вибору у групах була підтверджена Гарантом. На
питання щодо включення освітнього компонента “Українська мова (за професійним спрямуванням)” під час фокус-
груп з Гарантом та начальником навчально-методичного відділу зазначено, що ПРН 1 забезпечується тим, що
студенти зазвичай обирають саме цю дисципліну. Недоліком є те, що зазначені положення, що стосуються
організації вільного вибору студентів, не містить процедур щодо етапу корекції з метою виконання умов щодо
мінімальної кількості студентів, які можуть бути записані на певну дисципліну, а також пов’язаного із збігами у
розкладі. Дисципліни, запропоновані для вибору здобувачам вищої освіти, представлені у достатній кількості та є
достатньо різноманітними. У той же час освітні компоненти ВБ 6.1-ВБ 6.3, що включені до вибору в одному семестрі,
мають тотожні назви й схожі за змістом. Здобувачі не мають можливості обирати дисципліни з альтернативних
освітніх програм та закріплених за іншими ОП та підрозділами ЗВО.

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

Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти шляхом
проходження виробничої практики 1 (6 семестр) та виробничої практики 2 (8 семестр), загальний обсяг яких складає
9 кредитів ЄКТС. Слід зазначити, що у НП 2018 року в порівнянні з НП 2017 року загальний обсяг практичної
підготовки було збільшено з 6 кредитів (4 тижні) до 9 кредитів (6 тижнів). Слід зауважити, що зміст освітніх
компонентів, викладений у робочих програмах (Виробнича практика 1 і Виробнича практика 2), є достатньо
схожим. В ході фокус-груп зі студентами та випускниками було підтверджено, що компетентності та результати
навчання, набуті під час практик, є корисними в їхній подальшій професійній діяльності. Під час зустрічі з
потенційними роботодавцями було встановлено, що студенти дійсно проходять практику та роботодавці
залучаються до визначення змісту практик. Надані документи ЗВО (договори на проходження практики, протоколи
кафедри) підтверджують факт такої співпраці. Прикладом підтвердження такої співпраці є наданий ЗВО протокол
кафедри за участю роботодавців.

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

Освітні компоненти ОП не у повній мірі дозволяють здобувачеві набути ті soft skills, що зумовлені цілями ОП,
зокрема подальшою професійною діяльністю випускника програми. У Відомостях про самооцінювання Оп
зазначено, що набуття здобувачами освіти соціальних навичок забезпечується позакредитною дисципліною
“Іноземна мова”. Проте в ОП розвитку soft skills сприяють такі обов’язкові ОК, як “Іноземна мова (за професійним
спрямуванням), “Правознавство”, “Офісні комп’ютерні технології”, “Філософія”, “Безпека життя”; та вибіркові ОК -
“Українська мова за професійним спрямуванням)”, “Електронний документообіг”, “Менеджмент”, “Психологія
ділового спілкування”, “Економічна психологія”, “Планування та контроль на підприємстві”. Інші освітні
компоненти також забезпечують програмні результати навчання, які дозволяють набути певних soft skills за рахунок
застосування викладачами таких методів навчання, як ситуаційні вправи, круглі столи, мультимедійні проєкти, що
було підтверджено під час зустрічей зі здобувачами. Варто також підкреслити, що отриманню соціальних
компетентностей здобувачів сприяє їхнє активне студентське життя, про яке експертна група дізналася у ході
проведення зустрічей, а саме, участь у студентських та культурних заходах ЗВО, проходження практики, співпраця з
іншими ЗВО у сфері позаосвітнього життя тощо.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 071 Облік і оподаткування відсутній.

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

Порядок розподілу обсягу окремих освітніх компонентів ОП із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти
та порядок їх удосконалення викладено у таких нормативних документах ЗВО: Положення про розроблення та
реалізацію освітніх програм; Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему
внутрішнього забезпечення якості) інституту; Про організацію освітнього процесу; Про індивідуальний навчальний
план студента (https://cutt.ly/iyLqzFi). Положенням про організацію освітнього процесу в ОТЕІ КНТЕУ визначено,
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що обсяг самостійної роботи за окремим освітнім компонентом становить “понад 50% бюджету часу, відведеного на
конкретну дисципліну в робочому навчальному плані з урахуванням специфіки та змісту певної навчальної
дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньої програми”. В той же час слід зазначити, що у
навчальному плані такі освітні компоненти, як “Економічна теорія”, “Економіка і фінанси підприємства”,
“Статистика”, передбачають обсяг навантаження на самостійну роботу від 34 % до 38 %. Обгрунтування такого
розподілу навантаження під час проведення експертизи встановити не вдалося. Щоб з’ясувати, яким є реальний
обсяг навантаження студентів на ОП, а також щодо перевантаження студентів або достатності часу на самостійну
роботу, ЗВО проводить опитування. У результатах останнього опитування, що були представлені ЗВО, зазначено, що
“студентам цілком вистачає часу, щоб розглянути всі питання, які винесені на самостійне вивчення”, хоча “25 %
здобувачів відмітили, що з окремих дисциплін занадто багато інформації виноситися на самостійне вивчення, часу
не вистачає, щоб якісно все пропрацювати”. Необхідно підкреслити, що результати опитування студентів, надані
ЗВО, не містять інформацію про те, які конкретні дисципліни потребують перегляду на думку здобувачів. Згідно
навчального плану 2018 року обсяг лекційних занять перевищує або дорівнює обсягу практичних. В той же час за
результатами опитування, що було проведено ЗВО у червні 2019 року, де були зроблені висновки щодо необхідності
збільшення теоретичних занять, у навчальному плані 2019 року цей недолік було усунено частково. Під час інтерв’ю
у ході проведення експертиза студенти також визначили, що було б доцільним збільшити обсяг часу для практичних
занять за всіма дисциплінами. НП 2019 року передбачає аудиторне навантаження, яке розподіляється між
лекційними й практичними заняттями навпіл. У розмові з Гарантом було з’ясовано, що робочий навчальний план
студентів 2017 року набору (відповідний навчальний план відсутній, Гарант це пояснила тим, що навчальний план
розробляється лише в тому році, коли програма підлягає ліцензуванню або акредитації) було відкориговано
відповідно до навчального плану за ОП 2018 року, що підтверджується розкладом занять. Проте, наданий на запит
експертів робочий навчальний план студентів 2017 року не містить жодних коригувань, що ускладнює складання
індивідуального плану здобувача ВО.

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.

За ОП не здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти. У той же час, ЗВО має певні
передумови для її запровадження. Гарант ОП тісно співпрацює з роботодавцями, які під час проведення фокус-груп
виявили свою готовність для такої форми взаємодії. Започаткування дуальної форми освіти за освітньою програмою
“Облік і оподаткування” може надати конкурентні переваги ЗВО на ринку освітніх послуг регіону.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

1. Освітня програма є структурованою змістовно та у контексті загального часу навчання та в сукупності дозволяють
досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання ОП. 2. Структура освітньої програми передбачає
можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії через індивідуальний вибір здобувачами вищої
освіти навчальних дисциплін. 3. ЗВО проводить опитування здобувачів вищої освіти з метою удосконалення змісту і
якості ОП. 4. Освітня програма передбачає практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка організована ЗВО
належним чином та направлена на набуття компетентностей, що є корисними в їхній подальшій професійній
діяльності.

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

1. Структурно-логічна схема, що наведена в ОП, не відбиває фактичні взаємозв'язки між освітніми компонентами,
окремі дисципліни не у повній мірі дозволяють досягти визначених для них компетентностей і ПРН.
Рекомендовано: переглянути структурно-логічну схему освітньої програми на предмет встановлення реальних
взаємозв'язків між дисциплінами, а також узгодити робочі програми за освітніми компонентами відповідно
наведеній схемі в ОП. 2. Неповна відповідність освітніх компонентів компетентностям і програмним результатам
навчання, визначених в ОП. Рекомендовано: узгодити програмні результати навчання з освітніми компонентами,
що визначені ОП, у тому числі у матриці відповідності ПРН, компетентностей і освітніх компонентів, а також
враховувати визначені ПРН за кожним освітнім компонентом у робочих програмах. Звернути увагу на відсутність в
ОП ПРН за освітніми компонентами “Виробнича практика 1”, “Виробнича практика 2”. 3. ОП передбачає
недостатню кількість обов'язкових гуманітарних освітніх компонентів, що направлені на формування світоглядних
та громадянських якостей, сприяють набуттю морально-етичних цінностей та дають загальнокультурну підготовку.
Рекомендовано: збільшити кількість обов’язкових гуманітарних дисциплін, особливу увагу звернути на освітній
компонент “Українська мова (за професійним спрямуванням)”, який відноситься до вибіркового блоку. 4.
Недостатня забезпеченість набуття соціальних навичок обов'язковими освітніми компонентами програми.
Рекомендовано: переглянути й доповнити обов'язкову частину ОП дисциплінами, які забезпечують набуття soft
skills 5. Віднесення підготовки до кваліфікаційного екзамену та атестації у перелік освітніх компонентів з
відведенням аудиторного навантаження на цей вид роботи. Рекомендовано: віднести підготовку до
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кваліфікаційного екзамену до складу самостійної роботи студентів. 6. Моніторинг співвідношення реального і
декларованого навантаження в розрізі кожного освітнього компонента не конкретизований, що унеможливлює
прийняття подальших рішень щодо удосконалення ОП. Рекомендовано: доопрацювати анкети опитування щодо
моніторингу реального і декларованого навантаження з метою уточнення, які самі ОК необхідно переглядати. 7. ОП
не містить коректного формулювання предметної області. Рекомендовано: узгодити профіль ОП зі Стандартом
вищої освіти. 8. Право на формування індивідуальної навчальної траєкторії студентами реалізується частково.
Рекомендовано: привести процедури формування вільного вибору студентів у відповідність до внутрішніх положень
ЗВО, доповнити положення процедурами етапу корекції вільного вибору студентів (у випадках малої комплектації
груп та збігів у розкладі), відпрацювати процедуру вільного вибору дисциплін з альтернативних ОП.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 2.1 і 2.5, певну узгодженість за
підкритерієм 2.3, 2.4 і 2.6, неузгодженість за підкритеріями 2.2. Враховуючи вагомість підкритеріїв, освітня
програма в цілому відповідає Критерію 2 з недоліками, які можуть бути усунуті в однорічний строк.

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.

Правила прийому на навчання, які стосуються даної освітньої програми, є чіткими і зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень, є актуальними та оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО у таких документах:
Правила прийому ОТЕІ КНТЕУ в 2020р. (https://cutt.ly/MyLqzry), Програма випробування 071_ОС Бакалавр після
ОКР Молодший спеціаліст Облік і оподаткування (https://cutt.ly/SyLqlnt), інші додатки до Правил прийому
(https://cutt.ly/myLqnVH). Окремі розділи інформації щодо вступу, розміщені на офіційному сайті, такі як “Обсяги
державного замовлення” (https://cutt.ly/ayL2end), “Випускникам після коледжу та інституту”
(https://cutt.ly/NyL2taJ), “Оплата за навчання” (https://cutt.ly/PyL2yC7) на момент проведення експертизи оновлені
не були, та містили інформацію щодо вступу 2019 року. Слід зауважити, що розділ сайту, присвячений вступу, не
містить посилання на ОП, натомість ОП розміщена у розділі Інститут-Фінансово-обліковий факультет-Кафедра
економіки, обліку та менеджменту - Освітньо-професійні програми (https://cutt.ly/nyZMNfE). Таким чином пошук
інформації про ОП та умови визнання результатів навчання за нею дещо ускладнений.

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

Правила прийому на ОП враховують особливості самої програми та передбачають можливість вступу на перший
(бакалаврський) освітній рівень на основі повної загальної середньої освіти, а також на основі ОКР «Молодший
спеціаліст». Форми та зміст вступних випробувань у цілому відповідають рівневі початкових (вхідних)
компетентностей, необхідних для навчання на програмі. У Додатках до правил прийому у 2020 р.
(https://cutt.ly/vyLwyxB) для вступу на ОП на основі повної загальної середньої освіти визначено перелік
конкурсних предметів (Українська мова та література, Математика, Іноземна мова (Англійська мова; Французька
мова; Німецька мова; Іспанська мова) або Географія) та їхні вагові коефіцієнти. Для вступу на основі ОКР
«Молодший спеціаліст» передбачено ЗНО з української мови і літератури та математики або історії України, а також
фаховий іспит. Програма фахового іспиту враховують особливості самої освітньої програми та містить один розділ,
присвячений дисципліні “Бухгалтерський облік”. Програми вступних випробувань є доступними, переглядаються та
затверджуються щорічно, й оприлюднені за посиланням: https://cutt.ly/3yLwgLB.

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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, визначені у Положенні про
організацію освітнього процесу в Одеському торговельно-економічному інституті Київського національного
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торговельно-економічного університету, що оприлюднено за посиланням: https://goo.su/1cT9. Зазначене
положення містить інформацію про те, що студенти мають право на академічну мобільність, у тому числі
міжнародну. Проте процедура зарахування результатів навчання встановлена лише для студентів, що
направляються у зарубіжні ЗВО. Згідно положення для таких осіб складається індивідуальний навчальний план на
основі робочого навчального плану за спеціальністю відповідного курсу/семестру та затвердженої зарубіжним
навчальним закладом програми проходження навчання. Зарахування результатів навчання, отриманих в інших
закладах освіти є можливим за умови, коли зміст (очікувані результати навчання) навчальних дисциплін, практик
збігається, а обсяг кредитів - не менш як на 75%. Під час фокус-груп було встановлено, випадків академічної
мобільності студентів даної освітньої програми не було. У той же час завідувачем кафедри було засвідчено, що у
2019/2020 навчальному році наміри та домовленості на академічну мобільність студентів ОП 071 “Облік і
оподаткування” були, але через ситуацію, пов'язану із запровадження карантину, здійснити її можливості не було.

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.

Правила щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, у ЗВО не формалізовані. У той же
час у ході зустрічі з Гарантом ОП було з’ясовано, що ЗВО може зарахувати результати навчання за такими
сертифікатами, як сертифікати зі знання комп’ютерних програм (зокрема, програма MeDок), аудиторські
сертифікати та сертифікати з іноземної мови (рівень В1, В2). У ході спілкування зі студентами ОП було з’ясовано, що
під час їхнього навчання в них була нагода пройти окремий курс по програмі МЕДок, за яким вони отримали
сертифікат. Такий сертифікат був зарахований як проходження окремих тем за дисципліною “Інформаційні системи
і технології в обліку”.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є легкодоступними, є чіткими та зрозумілими, а також
враховують особливості освітньої програми. 2. Освітня програма та умови визнання результатів навчання за нею є у
вільному доступі на офіційному сайті ЗВО. 3. Результати навчання, отримані здобувачами у неформальній освіті,
визнаються ЗВО.

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

1. Інформація щодо вступу на освітню програму, викладена на сайті ЗВО, не у повному обсязі оновлена та актуальна;
пошук Освітньої програми на сайті ускладнений. Рекомендовано: вчасно переглядати інформацію щодо вступу на
ОП, а також додати у зазначений розділ сайту посилання на ОП. 2. Правила щодо визнання результатів навчання,
отриманих під час неформальної освіти, неформалізовані. Рекомендовано: створити чіткі процедури та правила, що
забезпечують можливість визнання результатів навчання, отриманих під час неформальної освіти. 3. Правила
визнання результатів навчання під час академічної мобільності не містять процедур щодо академічної мобільності у
вітчизняних ЗВО. Рекомендовано: доопрацювати положення, що стосуються академічної мобільності студентів та
додати процедури визнання результатів навчання під час академічної мобільності у вітчизняних ЗВО. 4. Відсутня
академічна мобільність здобувачів ОП. Рекомендовано: визначити можливості для заохочення здобувачів до
академічної мобільності в контексті даної ОП.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 3.1 та 3.2, певну узгодженість
за підкритерієм 3.3 та 3.4. Освітня програма загалом відповідає відповідають Критерію 3 з недоліками, що не є
суттєвими.
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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.

Форми та методи навчання викладені в п.4 «Положення про організацію освітнього процесу в ОТЕІ КНТЕУ»
(https://cutt.ly/pyLdGlZ) в цілому сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та ПРН (табл. 3
відомостей самооцінювання). Результати зустрічі з гарантом ОП, НПП та здобувачами ВО підтверджують, що
перевага надається проблемно-орієнтованому навчанню, проводяться круглі столи, лекції переважно мають форму
діалогів. Відмічено наявність невідповідностей за окремими ОК. Зокрема, в навчальному плані для дисципліни
«Моделювання фінансово-економічної діяльності» передбачено години лише лабораторних занять без проведення
лекцій та інших форм навчання, в той час як в розмові з НПП та здобувачами було з’ясовано, що заняття
проводяться у вигляді лекцій та практичних занять. Відмічено, що відповідно до п. 4.1.2 «Положення про
організацію освітнього процесу» (https://cutt.ly/pyLdGlZ) основною формою проведення навчальних занять в ЗВО є
лекція (в переважній більшості ОК лекції займають 50 % аудиторного навантаження). За результатами наданого
анкетування щодо організації навчального процесу та якості надання освітніх послуг серед рекомендацій студентів
було змінити співвідношення між теоретичними та практичними заняттями у сторону збільшення останніх, що
відмічалось і в ході розмови зі здобувачами ВО. За результатами зустрічей з НПП та здобувачами ВО щодо
організації освітнього процесу під час карантину відмічено відсутність єдиного підходу та несистематичність
проведення занять в онлайн-режимі. Було відмічено, що для надсилання завдань для опрацювання та контролю
переважно використовувалась електронна пошта, в той час як на сайті ЗВО наявна системи дистанційного навчання
JoomlaLMS (http://lms.otei.odessa.ua/), функціонал якої наразі використовується лише для часткового виконання
завдань підсумкового контролю за ОК. Невеликий контингент студентів (15 осіб) дозволяє якнайкраще забезпечити
студентоцентрований підхід до організації освітнього процесу, що підтверджується здобувачами. Гарантом ОП,
НПП та здобувачами зазначено, що кожен НПП у межах дисципліни, що викладаються, проводить зі студентами як
очні (до періоду карантину), так і консультації в режимі телефонного дзвінка або через електронне листування, що
дає змогу враховувати індивідуальні потреби здобувачів освіти. Слід відмітити дотримання принципів академічної
свободи, що підтверджується тим, що студенти вільно обирають теми курсових робіт, їх думка визначається шляхом
щорічного анкетування. Практика проведення опитувань студентів стосовно їх задоволеності методами навчання та
викладання в ЗВО не передбачає конкретизацію освітніх компонентів, що унеможливлює подальше удосконалення
освітнього процесу на ОП. Окремі пропозиції здобувачів за результатами анкетування, зокрема, постійний розклад
занять, збільшення кількості годин на вивчення програми «М.Е. DOC» були враховані під час реалізації ОП.

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

Зі слів студентів та НПП, про кожну освітню компоненту надається повна інформація у доступній формі. Викладачі
на першому занятті ознайомлюють їх з переліком літератури, яка буде корисна під час вивчення даної дисципліни
та інформують про кількість семінарів, лекцій та практичних занять. Розповідають про цілі та завдання вивчення
дисципліни, форми контролю, оцінювання результатів навчання. Під час інтерв’ювання викладачів інформацію
було підтверджено. Також у відкритому доступі розміщено робочі програми дисциплін на сайті ОТЕІ КНТЕУ
(https://cutt.ly/7yLdHva ). Проте, розміщені на сайті робочі програми орієнтовані на ОП 2018 та 2019 року, в той час
як студенти 3 та 4 курсів навчаються за іншими навчальними планами, які суттєво відрізняються за переліком
навчальних дисциплін, кількістю аудиторних годин та годин самостійної роботи, а також формами контролю.
Відповідно, студенти 3 та 4 курсів не забезпечені в доступній формі інформацією в межах освітніх компонентів, що
викладаються в поточному навчальному році. Інші складові навчально-методичних комплексів знаходяться в
паперовому варіанті на кафедрі та, за словами здобувачів, надсилаються їм на електронну пошту. Проте, навчально-
методичні комплекси ОК технічно могли б бути розміщені в системі дистанційного навчання JoomlaLMS
(http://lms.otei.odessa.ua/), де студенти мають свій акаунт, що відкрило би більше можливостей для їх використання
студентами у зручний для них час.

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

На ОП створено певні можливості для дослідницької роботи. Під керівництвом викладачів Дроздової О.Г.,Варічевої
Р.В., Степової Т.Г. у 2017 р. студенти 4-го курсу Куленко А.А., Добрєва Н.В. одержали Почесний диплом за перемогу
в номінації «Знавець фінансового обліку» на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» серед
студентів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації в Університеті ім. Альфреда Нобеля, м. Дніпро. В розмові з НПП та
студентами йшлося про те, що студенти брали участь в інших фахових олімпіадах, але не одержували останні роки
призових місць. Окрім того, окремі студенти підтвердили участь в конференції, зокрема, в науково-практичній
студентській конференції на тему: «Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу, оподаткування та звітності в
сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці» (ОТЕІ КНТЕУ, квітень 2019 р.). В матеріалах інших
фахових конференцій, розміщених на сайті ЗВО, участі студентів даної ОП не виявлено. Науково-дослідних тем
відповідно до ОП на кафедрі не ведеться.
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

За результатами спілкування та аналізу документів встановлено, що оновлення змісту навчальних дисциплін
здійснюється щороку відповідно до потреб та тенденцій ринку праці, рекомендацій роботодавців, навчально-
методичних розробок інших ЗВО України. Потреба оновлення освітніх програм розглядається на засіданнях
кафедри, що підтверджено відповідними документами. В той же час за словами Гаранта ОП в 2019 р., відповідно до
пропозиції роботодавців, в ОП було замінено курсову роботу з “Економічного аналізу” на курсову роботу з “Аудиту” з
метою поглиблення знань цієї ОК. Проте, відповідно до протоколу № 11 засідання кафедри обліку і оподаткування
від 14 травня 2019 р. роботодавці внесли пропозиції щодо збільшення тижнів виробничо практики, яка з 2018 року
відповідає вимогам ОП і, відповідно, дані пропозиції не є доцільними. Оновлення програм та робочих програм
дисциплін відбувається відповідно до Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм КНТЕУ першого
та другого рівнів вищої освіти (https://cutt.ly/8yLdK8p). Слід відмітити необхідність щорічного оновлення списку
рекомендованої літератури в робочих програмах ОК, оскільки наразі майже не зустрічається джерел, виданих після
2017 р. Також рекомендованим є включення посилань на міжнародні наукометричні бази задля можливості
розширення навчання за рахунок досліджень.

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

Кафедра активно долучається до міжнародної співпраці. Завідувач кафедри Коваль В.В. 7-11 жовтня 2019 року брав
участь у Програмі Erasmus+ Mobility Project KA107 для викладачів ВУЗів у B2 d.o.o., Словенія, Люблянська бізнес
школа в м. Любляна (https://cutt.ly/FyLdZzh), а з 10 по 13 березня 2020 року ОТЕІ відвідала делегація Люблянської
бізнес школи Словацької республіки (https://cutt.ly/HyLdXon). 24 травня 2019 р. було проведено спільну “Eastern
European conference of management and economics”. НПП кафедри не мають публікацій у наукометричних базах
Scopus та WoS з тематики ОП. Не дивлячись на відсутність окремого положення про академічну мобільність
викладачів, завідувач кафедри Коваль В.В. розповів про відвідування в березні 2020 р. в рамках програми
академічної мобільності колеги з Люблянської бізнес-школи, який провів заняття для студентів ОТЕІ КНТЕУ. Окрім
того, наявний договір про співробітництво з Батумським навчальним університетом навігації. Це свідчить про гарні
перспективи інтернаціоналізації діяльності ЗВО в цілому і дпної ОП зокрема. ОТЕІ КНТЕУ підписав меморандум
про співпрацю з Наньчанським університетом провінції Цзянсі (https://cutt.ly/0yLdCsi).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

1. Форми та методи навчання в цілому сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних
результатів навчання 2. Робочі програми дисциплін розміщено у відкритому доступі на сайті ОТЕІ КНТЕУ
(https://cutt.ly/dyLdV8N) 3. При забезпеченны ОП використовуються елементи дистанційного навчання в системі
JoomlaLMS

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

1.Не використовуються усі можливості системи дистанційного навчання JoomlaLMS, яка запроваджена в ЗВО.
Рекомендовано: використовувати систему для розміщення в ній повних комплектів навчально-методичних
комплексів, завдань для поточного контролю тощо 2. Робочі програми потребують оновлення відповідно до ОП
Рекомендовано: оновити зміст робочих програм відповідно до оновленої освітньої програми, із зазначенням
відповідних загальних компетенцій, фахових компетенції, програмних результатів навчання, дотриманням логічно-
структурної схеми відповідно до діючих навчальних планів. Також рекомендовано щороку оновлювати список
рекомендованої літератури відповідно до найновіших видань. 3. Недостатня публікаційна активність у журналах,
зареєстрованих в міжнародні наукометричних базах, а також участь студентів у програмах академічної мобільності
Рекомендовано: Задля підвищення рівня інтерналізації навчання та досліджень активніше використовувати
міжнародні наукометричні бази, зокрема, Scopus та WoS, активізувати участь студентів ОП у програмах академічної
мобільності 4. Навчальний план освітньої програми передбачає надмірний обсяг лекційних занять, Рекомендовано:
переглянути навчальний план з метою збільшення практичних занять за окремими освітніми компонентами. 5.
Низька активність викладачів та студентів у інтернаціональній діяльності. Рекомендовано: створити умови для
заохочення НПП та здобувачів вищої освіти брати участь у реалізації міжнародних наукових проектів.

Рівень відповідності Критерію 4.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо удосконалення ОП у
контексті критерію 4 за підкритеріями 4.1-4.5, по яким є певні неузгодженості, експертна група дійшла висновку, що
освітня програма загалом відповідає відповідають Критерію 4 з недоліками, що не є суттєвими.

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 в рамках поточного та підсумкового контролю викладені у Положенні про оцінювання
результатів навчання ОТЕІ КНТЕУ (https://cutt.ly/XyIXDUI), Положенні про організацію освітнього процесу ОТЕІ
КНТЕУ (https://cutt.ly/2yLdM6t), заздалегідь оприлюднені у робочих програмах (https://cutt.ly/YyLd3An). Форми
підсумкового контролю прописані у ОП. Навчальний план 2019 р. переважної формою контролю передбачає
екзамени (заліки передбачені лише для Фізичного виховання та Виробничих практик). У ході проведених зустрічей
здобувачі вищої освіти підтвердили, що критерії оцінювання є для них чіткими і зрозумілими. Спостерігається
певна невідповідність між критеріями оцінки, викладеними в Положенні про оцінювання результатів навчання та в
Положенні про організацію освітнього процесу, РП, а також у відомостях підсумкового контролю знань здобувачів
ВО: в Положенні про організацію освітнього процесу, РП та більшості відомостей передбачено, що підсумковий бал
визначається як середня арифметична між результатом поточного контролю та екзамену/заліку, що
підтверджується окремими наданими відомостями підсумкового контролю знань здобувачів ВО (№ 02/2318-01 від
13.12.2019 р., № 02/2217-04 від 24.12.2019 р.), а також підтверджується словами студентів. В той же час: 1) в
Положенні про оцінювання результатів навчання не прописано даний порядок оцінювання заліків/іспитів; 2)
форми представлених відомостей підсумкового контролю знань здобувачів ВО відрізняються від форм, наведених в
додатках до Положення про оцінювання результатів навчання. Відповідно, норми Положення про оцінювання
результатів навчання потребують перегляду та доопрацювання. Критерії оцінювання навчальних досягнень
студента прописані у РП по кожній ОК відповідно до ОП 2019 року, вони є зрозумілими; окремо подається розподіл
балів для поточного контролю, екзамену, опис об’єктів оцінювання, а також контроль самостійної роботи. В аналізі
анкетування на запитання: “Як Ви можете охарактеризувати систему оцінювання знань, умінь і навичок, яку
застосовують викладачі?” всі 100 % респондентів (12 чол.) дали позитивну оцінку. Проте певні форми контролю по
факту не відповідають затвердженому робочому навчальному плану студентів 2016 р. набору (4-й курс) . Зокрема,
навчальний план 2016 р. було відкориговано в 2018 та 2019 р., що знайшло своє відображення в робочому
навчальному плані. Відповідно до нього дисципліна Моделювання фінансово-економічної діяльності викладається в
7 семестрі (без форми контролю) та 8 семестрі (форма контролю - екзамен). В той же час була надана Відомість
підсумкового контролю знань здобувачів ВО №02/2116-06 від 04.12.2019 р. з результатами заліку за
вищезазначеною дисципліною за 7-й семестр. В період карантину для проведення підсумкового контролю частково
використовувалась система дистанційного навчання JoomlaLMS. Таку форму проведення підсумкового контролю
також рекомендовано передбачити в Положенні про оцінювання результатів навчання з чітко прописаною
процедурою.

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

Атестація за ОП здійснюється у формі кваліфікаційного екзамену, що відповідає Стандарту вищої освіти за
спеціальністю Облік і оподаткування та Положенню про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну
комісію з атестації в ОТЕІ КНТЕУ (https://cutt.ly/YyLfPac). У вільному доступі наявний Графік навчального процесу
(https://cutt.ly/4yLfSMW) із зазначенням періоду атестації, проте на сайті відсутня програма кваліфікаційного
екзамену на 2019/2020 н.р. В той же час студенти підтвердили, що одержали завдання на електронну пошту, що для
них на кафедрі проводяться консультації щодо процедури та вимог підсумкової атестації.

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.
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Правила проведення контрольних заходів у ЗВО визначені. Вони чіткі та доступні, забезпечують об’єктивність
частково через виконання частини екзаменаційних завдань по більшості ОК у вигляді тестів в системі дистанційного
навчання JoomlaLMS. В ході зустрічей зі студентами та НПП підтверджено, що збір інформації щодо чіткості та
зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів проводиться на перших заняттях з кожної
дисципліни. Претензій до об’єктивність екзаменаторів ніхто не висловив. Процедури оскарження результатів та їх
повторного проходження чітко визначені у Положенні про апеляцiю результатiв пiдсумкового контролю знань
здобувачiв вищоi освiти ОТЕI КНТЕУ (https://cutt.ly/TyLfLhT). Окремі здобувачі ВО повідомили, що знають, куди
звертатись у випадках непогодження з результатами оцінювання, але в той же час зазначили, що випадків
непорозуміння та непогодження з оцінкою своєї роботи не мали.

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 дотримання академічної доброчесності в ЗВО викладені та оприлюднені в
Положенні про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими
працівниками та здобувачами вищої освіти ОТЕІ КНТЕУ (https://cutt.ly/tyICDAD) з активними посиланнями на
документи МОНУ та Нацагенства із забезпечення якості, Етичному кодексі здобувача вищої освіти
(https://cutt.ly/tyLfXGv), Положенні про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів ВО ОТЕІ
КНТЕУ (https://cutt.ly/NyLfNEv), Плані заходів ОТЕІ КНТЕУ , спрямованих на запобігання, виявлення та протидії
корупції на 2020 рік (https://cutt.ly/5yLf1Nf), дотриманням яких опікується Комісія з питань етики та академічної
доброчесності, яку очолює директор інституту. В той же час студенти у відповідях про дану комісію не згадували, і
повідомили, що у випадку виникнення питань подібного роду звернулись би до деканату. Що стосується
інформаційно-технологічних засобів, то в Положенні (https://cutt.ly/tyICDAD) для перевірки рекомендується
використовувати програми UNICHEK, CompareSuite та інші, проте в розмові зі студентами та НПП була згадка лише
про такі ресурси, як Text.ru, Аntiplagiat.ru та Advego Plagiatus, наявні в загальному доступі. Проте, дані ресурси не
дозволяють здійснити перевірку робіт даного ЗВО між собою. В розмові зі студентами вони підтвердили, що чули
про таке поняття, як “академічна доброчесність”, щодо антиплагіату повідомили, що можуть здійснити перевірку
своїх текстів за потреби в комп'ютерному класі. Але студенти лише частково володіють інформацією про наслідки
порушення академічної доброчесності, які визначені Положенням (https://cutt.ly/tyICDAD). Рекомендовано
включати питання, пов'язані з академічною доброчесністю, до анкетування здобувачів ВО, оскільки в наявних
анкетах такі питання відсутні. А також приділити увагу доведенню цінності, політик та процедур академічної
доброчесності до всіх учасників освітнього процесу; ввести в ОП окремі ОК, присвячені академічній доброчесності та
навичкам академічного письма, або включити окремі навчальні модулі з цієї тематики в існуючі ОК. Крім того, в
частині перевірки академічних текстів на наявність академічного плагіату слід зазначити, що відсутня певна
відповідальна особа. За словами НПП, вони це здійснюють в робочому порядку.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

1. Прозорість та доступність системи контрольних заходів для оцінювання результатів навчання за освітньою
програмою, опитування студентів щодо задоволеністю цією системою. У робочих програмах, що є в вільному
доступі, визначені критерії за кожною ОК. 2. Підсумкові контрольні заходи проходять з частковим використанням
системи дистанційного навчання JoomlaLMS, що забезпечує певну міру об'єктивності оцінювання. Таку форму
проведення підсумкового контролю рекомендовано передбачити в Положенні про оцінювання результатів навчання
з чітко прописаною процедурою. 3. Університет сприяє розвитку культури академічної доброчесності усіх учасників
освітнього процесу через відповідні положення та кодекси. У нормативній базі ЗВО, що регулює питання
академічної доброчесності, містяться норми не тільки щодо здобувачів освіти, але і НПП. 4. У відповідних
документах чітко визначені правила та норми, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження результатів
контрольних заходів.

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

1. Певна невідповідність між критеріями оцінки, викладеними в Положенні про оцінювання результатів навчання
ОТЕІ КНТЕУ та в Положенні про організацію освітнього процесу ОТЕІ КНТЕУ, а також у відомостях підсумкового
контролю знань здобувачів ВО. Рекомендовано: узгодити критерії оцінювання у вищезазначених документах 2.
Недостатньо високий рівень забезпечення об’єктивності викладачів при проведенні контрольних заходів.
Рекомендовано: відпрацювати можливість більш широкого використання програми дистанційного навчання
JoomlaLMS з метою підвищення рівня об'єктивності підсумкового контролю. 3. Певні форми контролю по факту не
відповідають затвердженому робочому навчальному плану студентів 2016 року набору (4-й курс). Рекомендовано:
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узгодити всі форми контролю з тими, які затверджені в ОП та навчальному плані 4. Відсутність спеціального
програмного забезпечення для перевірки робіт студентів на доброчесність (зокрема, курсових). Відсутні ОК, які б
містили матеріал щодо роз’яснення правил академічного письма та доброчесності. Рекомендовано: провести заходи
щодо популяризації в ЗВО принципів академічної доброчесності, забезпечити НПП відповідним програмним
забезпеченням, додати до ОК ЗК, пов'язані з правилами академічного письма та доброчесності.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 5.2, 5.3 та 5.5., певну
узгодженість за підкритеріями 5.1 та 5.4. Освітня програма загалом відповідає Критерію 5 з недоліками, що не є
суттєвими.

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.

Академічна кваліфікація викладачів в цілому відповідає цілям та ПРН ОПП. Проте під час онлайн акредитації
експертна група ознайомилась з уточненими даними таблиці 2 відомостей про самооцінку, яка з технічних причин
некоректно заповнена, та з’ясували, що в частини викладачів відсутнє підвищення кваліфікації, зокрема, в розрізі
дисциплін, які вони викладають. Окрім того, за окремими дисциплінами, такими як “Бухгалтерський облік в
банках”, “Бухгалтерський облік у державному секторі” у викладачів, що їх забезпечують, відсутні відповідні
публікації.

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

Добір викладачів для реалізації цілей і завдань ОПП, відбувається з урахуванням рівня їх професіоналізму та
спроможності забезпечити викладання, результатом якого буде досягнення цілей ОПП. ЗВО продемонструвало, що
прозорість процедури добору кадрів є інституційною практикою, закріпленою у Положенні про порядок відбору
науково-педагогічних працівників ОТЕІ КНТЕУ (https://cutt.ly/gyIV40Y ) від 2016 р., за наказом директора
створюється конкурсна комісія. В п. 2.1 даного Положення зазначається, що вимоги до осіб, які обираються на
посади НПП, встановлюються в наказі директора, проте в наданому наказі № 47 від 12.05.2016 р. жодних вимог
щодо кандидатів не визначено. При аналізі таблиці 2 відомостей про самооцінку виявлено невідповідність деяких
викладачів Ліцензійним умовам (зокрема, Мельничук Л.Ю., Малишенко Л.О., Шрамко О.О., Тінгаєв О.А.), що
свідчить про необхідність оновлення вимог до порядку відбору науково-педагогічних працівників ОТЕІ КНТЕУ
відповідно до норм чинного законодавства.

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

За результатами спілкування з фокус-групою роботодавців та студентами з’ясовано, що фахівці різних компаній
залучаються до організації та реалізації освітнього процесу і спеціальних загальноуніверситетських заходів, а саме до
проведення дискусій (https://cutt.ly/YyWIusX), відкритих лекцій (https://cutt.ly/ryWIhcz; https://cutt.ly/gyWIZv6;
https://cutt.ly/ayWOes3; https://cutt.ly/ryLgAvg), тренінгів (https://cutt.ly/syLgDgG), майстер-класів
(https://cutt.ly/yyLgFpz), круглих столів (https://cutt.ly/1yLgF6W). Проводяться презентації роботодавця
(https://cutt.ly/SyWIFkj; https://cutt.ly/UyLgGH0; https://cutt.ly/4yLgHbr), які є можливістю для студентів
безпосередньо зустрітися з роботодавцем, ознайомитись з реальним робочим місцем та з’ясувати всі питання, що
виникають, під час індивідуальної співбесіди. Студенти відвідують роботодавців безпосередньо, в результаті
організованих екскурсій та днів відкритих дверей (https://cutt.ly/8yLgJLP; https://cutt.ly/hyLgK8r), а також беруть
участь в інших профорієнтаційних заходах (https://cutt.ly/LyLgLKg). Освітнім процесом передбачено проходження
різних виробничих практик студентами ОП на базі підприємств та інших суб’єктів господарювання, що сприяє
тісному контакту здобувачів освіти та роботодавців (з’ясовано наявність договорів з підприємствами і організаціями
на проходження виробничої практики студентами даної ОП). Роботодавці беруть участь у засіданнях кафедри,
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надаючи пропозиції щодо покращення ОП, що підтверджено відповідними протоколами, а також рецензують діючі
ОП. Головами комісій з атестації є представники роботодавців.

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

Професіонали практики, експерти в галузі та представники роботодавців до аудиторних занять за цією ОП не
залучаються. В бесіді з роботодавцями та гарантом даний факт був пояснений відсутністю у роботодавців вільного
часу, щоб проводити аудиторні заняття на регулярній основі в робочий час.

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

У ЗВО існує власна система професійного розвитку викладачів, а також їх співпраця з іншими українськими та
європейськими ЗВО. Регулювання цієї діяльності виконується завдяки процедурам, які визначені: Положенням про
пiдвищення квалiфiкацiї та стажування науково-педагогічних i педагогiчних працiвникiв КНТЕУ від 2017 р.
(https://cutt.ly/KyLgXpw); Положенням про атестацію науково-педагогiчних працiвникiв в ОТЕІ КНТЕУ2016 року
(https://cutt.ly/OyLgX2K); Положення про систему рейтингової оцінки діяльності науково педагогічних працівників
в ОТЕІ КНТЕУ 2016 року (https://cutt.ly/2yLgCcc); Перспективним планом підвищення кваліфікації (стажування)
штатних викладачів ОТЕІ КНТЕУ на 2019-2021 рр.; Угодою про співробітництво з Люблянською бізнес школою в
рамках програми Erasmus+. Аналіз перспективного плану підвищення кваліфікації та таблиці 2 відомостей про
самооцінку дало підстави експертам рекомендувати узгодити програми підвищення кваліфікації/стажування НПП
змісту навчальних дисциплін, котрі вони викладають. Відповідні внутрішні нормативні документи рекомендовано
оновити відповідно до діючих нормативних вимог. Без сумніву позитивним моментом є проведення спільних
конференцій відповідно до тематик ОП, проте слід відмітити той факт, що викладачі випускової кафедри не брали
участі в останній такій конференції https://cutt.ly/xyLgBOH), окрім оргкомітету та редколегії. В процесі розмови з
НПП цей факт був обґрунтований складнощами з перекладом матеріалу, що є негативним фактором. Проте
вивчення матеріалів вищенаведеного збірника праць показало, що матеріал міг бути опублікований і української
мовою, але НПП не підготували відповідні матеріали. В відомостях самооцінки зазначено, що професійному
розвитку викладачів сприяє відкритий доступ до наукових баз Scopus і WOS для підвищення показників
публікаційної активності НПП кафедри, проте на зустрічі з відповідною фокус-групою даний факт не підтвердився.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Процедури, за якими ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності, включають матеріальне і професійне
заохочення. За даними відомостей самооцінки, матеріальне заохочення регулюється Положенням про заохочення
науково-педагогічних працівників ОТЕІ КНТЕУ (додаток № 2 до Колективного договору на 2017-2022 рр.), проте у
відкритому доступі на сайті інституту даний документ відсутній. Так само відсутня інформація про атестацію НПП,
що з урахуванням існування контрактної системи строком до 5 років ставить під сумнів необхідність Положення про
атестацію науково-педагогiчних працiвникiв в ОТЕІ КНТЕУ2016 року (https://cutt.ly/kyLgNVh) Відповідно до п. 4
Положення про систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників в ОТЕІ КНТЕУ 2016 року
(https://cutt.ly/IyLgMdA) при заохоченні, моральному та матеріальному стимулюванні, призначенні на посаду
враховується рейтинг науково-педагогічного працівника. Проте: 1) п. 3.6 даного положення не чітко прописує
порядок коригування балів, одержаних при рейтинговому оцінюванні НПП, зокрема, за даними анкетування
студентів; 2) в бесіді з НПП більшість викладачів відмітили недієвість даної системи рейтингування, окремі
викладачі зауважили, що даний рейтинг допомагає студентам в обранні вибіркових дисциплін, що є нелогічним,
оскільки рейтинг не оприлюднюється серед здобувачів ВО. Відповідно, рекомендовано удосконалити механізм
заохочення працівників на основі рейтингової системи. Проте слід відмітити, що двічі на рік проводиться
опитування здобувачів ВО щодо рівня професіоналізму викладачів, що забезпечують викладання навчальних
дисциплін за цією ОП, а також здійснюється відповідний аналіз. Зокрема, на думку певних респондентів, лекції
окремих викладачів заслуговують дуже високої оцінки, ... а діяльності окремих викладачів інституту вони дали
середню оцінку. Проте, в даних анкетах відсутні конкретні прізвища чи дисципліни, що унеможливлює вжиття
необхідних заходів щодо НПП. За словами НПП, система мотивації в даний період є слабкою. Відповідно до
наданих наказів, система мотивації охоплює відзнаки ЗВО кращих науково-педагогічних працівників: відбуваються
нагородження почесною грамотою директора ОТЕІ КНТЕУ та ректора КНТЕУ, преміювання (зокрема, завідувача
кафедри). Вивчення сайту університету свідчить про наявність практики урочистих привітань працівників інституту
(https://cutt.ly/MyLgMXW ). Оцінка викладацької майстерності здійснюється на рівні кафедр шляхом проведення
відкритих занять.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1. Академічна кваліфікація викладачів в цілому відповідає цілям та ПРН ОПП. 2. Активне залучення роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу за ОП. Головами комісій з атестації є представники роботодавців. 3.
Наявність практик академічної мобільності викладачів в рамках проекту Erasmus+, проведення спільних
конференцій відповідно до тематик ОП.

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

1. Відсутність критеріїв добору викладачів для реалізації ОПП. Рекомендовано: розробити положення щодо
конкурсного добору викладачів для реалізації ОПП з метою формального фіксування основних критеріїв.
Документи щодо порядку відбору науково-педагогічних працівників слід оновити відповідно до діючих вимог
законодавства. 2. Відсутність в частини викладачів підвищення кваліфікації та публікацій в розрізі дисциплін, які
вони викладають. Рекомендовано: уточнити перспективний план підвищення кваліфікації. Підвищити публікаційну
активність НПП, в тому числі в зарубіжних виданнях. 3. Положення про підвищення кваліфікації не відповідає
діючому законодавству. Рекомендовано: оновити положення про підвищення кваліфікації, враховуючи сучасні
законодавчі вимоги. 4. Професіонали практики, експерти в галузі та представники роботодавців до аудиторних
занять за цією ОП не залучаються. Рекомендовано: посилити даний напрям співпраці. 5. Рейтингова система
оцінювання викладачів містить некоректні дані в частині коригуючого коефіцієнту та в цілому є недієвою.
Рекомендовано: уточнити Положення про систему рейтингової оцінки та удосконалити механізм заохочення
працівників на основі рейтингової системи. 6. Система мотивації НПП в ЗВО є недієвою Рекомендовано: посилити
систему мотивації НПП даної ОП, в т.ч. в напрямку стимулювання розвитку викладацької майстерності.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритерієм 6.3 та певні неузгодженості за
іншими підкритеріями, які можуть бути усунуті в робочому порядку. Відповідно, освітня програма загалом
відповідає Критерію 6 з недоліками, що не є суттєвими.

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.

Матеріально-технічне забезпечення в цілому дозволяє здобувачам вищої освіти досягти результатів навчання та
набути професійних компетентностей за освітньою програмою, що проходить акредитацію. У процесі проведення
експертизи було встановлено, що матеріально-технічні ресурси, засвідчені у відомостях про самооцінювання, дійсно
використовуються ЗВО при реалізації ОП, є доступними для студентів та викладачів, а також знаходяться у
належному технічному стані. У ході проведення дистанційної акредитації Гарантом освітньої програми було
проведено відеоогляд приміщень та обладнання, наявних у рамках ЗВО, а саме: спортивного залу, комп’ютерних
лабораторій, медичного пункту, бібліотеки та бібліотечного фонду (як в цілому, так і в розрізі фахової підготовки
здобувачів), актової зали, системи екстреної евакуації та протипожежної безпеки, стану комп’ютерного забезпечення
та фактичної наявності програмного забезпечення, необхідного для організації освітнього процесу на освітній
програмі (встановлені на кожному комп’ютері такі програмні компоненти, як 1С:Бухгалтерія та M.E.Doc),
розташування скриньки довіри, розкладу занять студентів, гуртожитку. Слід зазначити, що останні видання
навчальної літератури, продемонстровані у відеоогляді бібліотеки, були датовані 2017 роком, проте ЗВО співпрацює
з іншими бібліотеками міста, і студенти мають доступ до останніх фахових видань, за наявності такої необхідності.
До того ж ЗВО має електронну бібліотеку, дані для ознайомлення з матеріалами в ній є у вільному доступі для усіх
учасників освітнього процесу (всі необхідні реквізити для користування нею можна знайти на вході до бібліотеки, на
дверях). Окремим позитивним моментом є те, що земельна ділянка, де розташований ЗВО, є об’єктом його
власності, чому представники ОТЕІ КНТЕУ приділяють окремої уваги. У стінах ЗВО студенти мають доступ до Wi-Fi,
проте мережі запаролені, у той же час студенти можуть нею скористатися, отримавши пароль у викладачів лише під
час навчальних занять.
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2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

ЗВО забезпечує вільний та безкоштовний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до підрозділів інфраструктури
та інформаційних ресурсів, що зазначено у Статуті КНТЕУ (https://cutt.ly/cyXVeKP) та у Положенні про Одеський
торговельно-економічний інститут КНТЕУ (https://cutt.ly/9yXVuYm), а також підтверджено під час проведення
інтерв’ю з учасниками освітнього процесу. Здобувачі вищої освіти та викладачі мають змогу користуватись наявною
у ЗВО інфраструктурою, такою, як бібліотека, спортивний зал з тенісними столами та тренажерною залою окремо,
комп’ютерні лабораторії, проектори, медичним пунктом та послугами сімейного лікаря. Для створення особливо
комфортних умов у гуртожитку наявний інтернет у кожній кімнаті, проте оплата за його використання лягає на
плечі користувачів даних послуг, згідно з умовами провайдера та тарифного плану. Гуртожиток знаходиться на
безпосередньо малій відстані від ЗВО, що не можна не зазначити. Між гуртожитком та будівлею ЗВО побудовано
перехід, призначений для використання під час погіршення погодних умов. Це дає можливість студентам, що
проживають у гуртожитку, не наражати стан свого здоров’я на небезпеку в разі погіршення погодних умов. У
гуртожитку наявний медичний пункт, де студенти можуть безоплатно скористатись послугами медсестри та, за
необхідності, сімейного лікаря, з яким укладено відповідну угоду. Ресурси, необхідні для реалізації освітньої
програми, які підготовлені в електронному форматі, є у вільному доступі для здобувачів та викладачів у
комп’ютерних класах як для аудиторної, так і для самостійної роботи. Комп’ютери у комп’ютерних класах оснащені
мережею Internet та підключені до локальної мережі.

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.

У цілому освітнє середовище є безпечним для здоров’я як здобувачів вищої освіти, так і для викладачів та
адміністрації ЗВО. У процесі відеоогляду ЗВО Гарантом було продемонстровано схеми евакуації з будівлі, стенди
пожежної безпеки, розташування вогнегасників. Важливим є те, що вогнегасники своєчасно заправляються,
адміністрацією ЗВО проводяться заходи для покращення освітнього середовища в розрізі безпеки усіх учасників
освітнього процесу, такі як навчання з евакуації. Санітарно-технічний стан приміщень, що оглядалися комісією,
відповідає вимогам чинних норм та правил експлуатації. При зустрічах зі студентами та представниками
студентського самоврядування було з’ясовано, що освітній процес відбувається у доброзичливій атмосфері,
основними цінностями є взаємоповага та взаємна вимогливість, в ЗВО підтримується сприятливий морально-
психологічний клімат. Куратори академічних груп проводять кураторські години, чим сприяють створенню
студентоцентрованого освітнього процесу та поширенню сприятливого психологічного середовища. З тією ж метою
у стінах ОТЕІ КНТЕУ організовано скриньку довіри, представники адміністрації ЗВО щодня відвідують гуртожиток
та цікавляться станом справ, відкриті до спілкування зі студентами, про що ті зазначали під час роботи з фокус-
групами. Крім того, студенти проходять опитування щодо задоволення станом організації освітнього та
позаосвітнього процесів у межах ЗВО. Про це свідчать такі запитання з анкет опитування, як «Як ви оцінюєте
співвідношення теоретичних занять (лекцій) з практичними по спеціальним дисциплінам; Як ви можете оцінити
обсяг інформації, що виноситься на самостійне вивчення; Як ви оцінюєте процедуру вільного вибору студентами
окремих навчальних дисциплін; Наскільки ви задоволені підготовкою та організацією проходження виробничої
практики, тощо».

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

В процесі зустрічей з учасниками освітнього процесу було підтверджено, що співробітники деканату та інших
підрозділів, а також викладачі в цілому сприяють організаційній, інформаційній, консультативній та соціальній
підтримці здобувачів, що навчаються за освітньою програмою. При вирішенні організаційних та адміністративних
питань студенти тісно співпрацюють із кураторами груп, представниками студентського самоврядування,
співробітниками деканату та навіть директором ЗВО. У ході проведення зустрічей вдалося встановити, що взаємодія
відбувається у доброзичливій формі, потреби та інтереси здобувачів у переважній більшості випадків враховуються,
а проблемні питання максимально вирішуються. Окрім того, у разі необхідності, здобувачі вищої освіти можуть
скористатись скринькою довіри. Студенти мають можливість вчасно отримувати інформацію стосовно освітніх та
позаосвітніх питань як через викладачів і представників деканату, офіційний сайт ОТЕІ КНТЕУ, так і через соціальні
мережі (https://www.facebook.com/otei.odessa.ua/, https://www.instagram.com/oteiknteu/?hl=ru). Ця інформація була
підтверджена під час проведення зустрічей з фокус-групами. З метою організації консультативної підтримки
здобувачів по освітніх питаннях кафедрами організовуються консультації викладачів за встановленим розкладом
(https://cutt.ly/ByLzgdK). Окрім того, під час роботи з фокус-групами здобувачі вищої освіти говорили про
можливість проведення індивідуальних та групових консультацій з викладачами, якщо це необхідно. Студенти
мають змогу задавати питання як особисто, так і з використанням електронного листування, а також шляхом
телефонних розмов та листування іншими можливими шляхами. Через невелику кількість здобувачів, викладачі
мають змогу підтримувати ефективну комунікацію з більшістю студентів. З метою моніторингу морального стану та
задоволення студентів навчанням та супутніми процесами у ЗВО до анкетування включено такі питання, як «Оцініть
психологічний клімат в інституті; Як у цілому Ви оцінюєте якість проведених занять викладачами кафедри, тощо».
Тим не менш, у гуртожитку не передбачено кімнат для молодих сімей, що може викликати труднощі у випадку
появи необхідності у здобувачів потреби у такій підтримці з боку ЗВО. Проте, експертній групі було повідомлено, що
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донині таких випадків не було зафіксовано. Варто також зауважити, що, незважаючи на велику кількість
впроваджених способів комунікації, у ЗВО відсутня корпоративна система адміністрування освітнього процесу, що
ускладнює доступ до інформації усім учасникам освітнього процесу.

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

В цілому ЗВО створює умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами. Про це
свідчить можливість оформлення індивідуальних графіків навчання, наявність електронної бібліотеки та ресурсу
дистанційного навчання Joomla, звернення до студентського самоврядування у разі виникнення особливих освітніх
потреб. Правила вступу (https://cutt.ly/tyLc4Rg) до ЗВО передбачають отримання особами з особливими потребами
особливих умов під час прийому. Під час зустрічей зі здобувачами ОП було підтверджено, що можливість
оформлення індивідуальних графіків дійсно є, усі учасники освітнього процесу знайомі з процедурами його
оформлення. Даний процес у ОТЕІ КНТЕУ регулюється відповідним положенням (https://cutt.ly/uyLcOlQ). Згідно
Положення про організацію освітнього процесу в Одеському торговельно-економічному інституті Київського
національного торговельно-економічного університету ( https://cutt.ly/6yXNyVJ) організація освітнього процесу
здобувачів освіти з особливими освітніми потребами передбачає створення інклюзивного освітнього середовища,
розумне пристосування території та будівель ЗВО, забезпечення доступності інформації в різних форматах тощо. У
той же час у ході бесіди з Гарантом ОП та демонстрації матеріально-технічного забезпечення було виявлено, що вхід
до ЗВО та сходи не обладнані стаціонарними пандусами, що може створювати додаткові труднощі для переміщення,
моральний дискомфорт, та унеможливлювати самостійний доступ до окремих інфраструктурних одиниць та
елементів. Втім у ЗВО є можливість за лічені хвилини встановити переносний пандус, який є в наявності. Задля
доступу до аудиторій, лабораторій, тощо, особи, що пересуваються за допомогою інвалідного візка, можуть
отримати допомогу в пересуванні від персоналу ОТЕІ КНТЕУ. Окрім того, під час організації дистанційного
навчання викладачами не було у повній мірі реалізовано потенціал системи «Joomla», різні викладачі
використовують різні способи комунікації зі здобувачами освіти. Одні викладачі використовують Zoom, інші - Skype,
а методичні матеріали надсилають на пошту. В системі Joomla існує технічна можливість усунення такої
диференціації та полегшити роботу як викладачів, так і здобувачів.

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

Політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій в ЗВО не формалізовані, частково викладені у Етичному
кодексі здобувача вищої освіти ОТЕІ КНТЕУ (ttps://cutt.ly/5yZ6c05), Положенні про переведення студентів на
вакантні місця державного замовлення (https://cutt.ly/EyZ6bH1), Положенні про апеляцію результатів підсумкового
контролю знань здобувачів вищої освіти ОТЕІ КНТЕУ (https://cutt.ly/7yZ6mw0), Положенні про дотримання
академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої
освіти в ОТЕІ КНТЕУ (https://cutt.ly/ayZ6QxN). В ЗВО розроблено також план заходів, спрямованих на запобігання,
виявлення та протидiю корупцiї на 2020 рiк (https://cutt.ly/dyZ6Yl4). Під час роботи з фокус-групами було виявлено,
що форс-мажорних, конфліктних та критичних ситуацій допоки не виникало. При спілкуванні зі здобувачами та
студентським самоврядуванням було з’ясовано, що при виникненні випадків, пов’язаних із сексуальними
домаганнями, дискримінацією чи корупцією, здобувачі можуть розраховувати на допомогу з боку студентського
самоврядування та адміністрації ОТЕІ КНТЕУ. Також учасники освітнього процесу у ході зустрічей запевнили, що
подібних випадків дотепер не траплялося. Представники студентського самоврядування зазначили, що в ЗВО є
скринька довіри.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1. Високий рівень забезпеченості ОП сучасними матеріально-технічними ресурсами, яке враховує потреби та
інтереси учасників освітнього процесу. 2. Безпечне освітнє середовище для фізичного та морального здоров’я усіх
учасників освітнього процесу. 3. Наявність сприятливого морально-психологічного клімату в ЗВО. 4. Наявність
земельної ділянки, що знаходиться в безпосередній власності ЗВО. 5. Зручна інфраструктура: гуртожиток, що
розташований поруч із ЗВО через перехід, із власним медичним пунктом. 6. Наявність підтримки осіб з особливими
освітніми потребами.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.
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1. Недостатня забезпеченість новою методичною та науковою літературою бібліотечного фонду, відсутність доступу
до жодної закритої міжнародної наукометричної бази даних. Рекомендовано: забезпечити наповнення
бібліотечного фонду новою фаховою та науково-методичною літературою, а розглянути можливість організації
доступу до закритих наукометричних баз даних для всіх учасників освітнього процесу. 2. Відсутність матеріального
забезпечення для людей з особливими фізичними потребами (стаціонарні пандуси, ліфти тощо). Рекомендовано:
розробити план дій щодо переоснащення приміщень ЗВО для забезпечення доступу до навчання осіб з особливими
фізичними потребами. 3. Процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з сексуальними
домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо) у ЗВО не формалізовані. Рекомендовано: розробити
нормативне забезпечення щодо процедур вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з сексуальними
домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо) у ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 7.1 та 7.2, певну узгодженість
за підкритеріями 7.3, 7.4, 7.5, 7.6. Освітня програма загалом відповідає відповідають Критерію 7 з недоліками, що не
є суттєвими.

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 освітньої програми визначені у
Положенні про розроблення та реалізацію освітніх програм КНТЕУ першого та другого рівнів освіти
(https://cutt.ly/xyXKY8K) . Згідно наведеного Положення, ОП розробляється робочою групою та узгоджується з
методичною радою КНТЕУ. Слід зауважити, що дане Положення містить процедури розробки та моніторингу
освітніх програм в КНТЕУ, проте не враховує особливості впровадження освітньої діяльності відокремленим
підрозділом, яким є ОТЕІ КНТЕУ. При проведенні зустрічей з викладачами та адміністративним персоналом було
з'ясовано, що освітні програми ЗВО погоджуються з відповідною спеціальності кафедрою КНТЕУ, хоча згідно
зазначеного Положення затвердженню підлягають ОП, які оновлюються та переглядаються. При аналізі листів
погодження ОП були встановлені невідповідності до Положення. Також узгодженню підлягає навчальний план до
ОП. Перегляд ОП відбувається за результатами їх моніторингу та діагностики, співпраці з стейкхолдерами.
Моніторинг та удосконалення ОП здійснюється з метою забезпечення відповідності встановленим цілям діяльності,
а також потребам внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів. Перегляд та моніторинг освітніх програм відповідно до
Положення здійснюється регулярно, але не рідше одного разу на 3 роки; оновлені освітні програми є складовою
внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ЗВО, включаються до
Інформаційних пакетів ЄКТС, які щорічно оприлюднюються на офіційному сайті КНТЕУ. Перегляд освітньої
програми “Облік і оподаткування” був проведений у 2019 році, після оприлюднення Стандарту вищої освіти,
затвердженого і введеного в дію Наказом МОН № 1260 від 19.11.2018 р. Внаслідок цього були частково змінені
освітні компоненти та навчальний план. До розробки та оновлення ОП залучаються представники роботодавців.
Залучення студентського самоврядування до цього процесу потребує більш тісної взаємодії. Пропозиції щодо ОП
стейкхолдери можуть надіслати на електронну адресу кафедри: oify4et@ukr.net, про що зазначено на сайті ЗВО
https://cutt.ly/8yCtULt .

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.

В Положенні про розроблення та реалізацію освітніх програм КНТЕУ першого та другого рівнів освіти
(https://cutt.ly/xyXKY8K) вказано, що освітні програми переглядаються і удосконалюються робочими групами із
залученням студентів та інших стейкхолдерів. Під час роботи з фокус-групами було встановлено, що студенти беруть
участь у процесі перегляду освітньої програми шляхом проходження анонімного анкетного опитування двічі за
навчальний рік, представники студентського самоврядування - шляхом участі у засіданнях Вченої ради ЗВО. Проте
фактів того, що здобувачі можуть реально впливати на зміст навчання і викладання, під час проведення експертизи
встановити не вдалося. Аналіз результатів анкетування, наданих ЗВО, показав часткове врахування цих пропозицій.
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3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

В ОТЕІ КНТЕУ існує практика залучення роботодавців до процесу перегляду освітніх програм, що підтверджується
наявністю рецензій, які надаються роботодавцями на дану ОП (рецензії зовнішніх стейкхолдерів на ОП (ТОВ
«Інтертас», ТОВ «МОР АВТО»), та результатами інтерв’ювання роботодавців. Роботодавці наголосили, що вони
також активно співпрацюють з ЗВО під час проведення Виробничих практик, окремих зустрічей в ЗВО. Роботодавці
підтвердили високий попит на випускників ОП в даній місцевості. ЗВО взаємодіє з роботодавцями у межах
внутрішньої системи забезпечення якості та роботодавці розглядаються як повноцінні партнери у цій системі.
Гарант освітньої програми та викладачі кафедри затвердили, що співпрацюють з роботодавцями шляхом залучення
їх до державних екзаменаційних комісій, що приймають кваліфікаційний іспит, роботодавці мають можливість
висловлювати свої думки щодо якості підготовки бакалаврів та вносити пропозиції щодо вдосконалення ОП як
особи, запрошені на засідання кафедри.

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

ЗВО підтримує зв’язки з випускниками, про що можна стверджувати, спираючись на свідчення фокус-групи
випускників. Інтерв’ю з фокус-групою адміністрації дозволяє зробити висновок, що інформація фрагментарно
збирається шляхом надання випускниками довідки про працевлаштування після закінчення інституту, проте цей
документ не є обов'язковим. Документування та систематизації такої інформації ЗВО не проводиться. Проте,
Планом заходів (https://cutt.ly/UyCy7e9) передбачено створення у 2020 р. Асоціації випускників ОТЕІ КНТЕУ на
сайті інституту. Наразі в ЗВО існує практика організації зустрічей випускників минулих років. Практика збирання
інформації щодо кар'єрного шляху випускників ОТЕІ КНТЕУ, що навчались на ОП, побудована переважно на
особистих контактах, зв’язки підтримуються шляхом комунікації через соціальні мережі.

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 і заходи щодо забезпечення якості вищої освіти в ОТЕІ регламентується Положенням про внутрішнє
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (https://cutt.ly/WyXLsIl). Згідно вказаного
Положення, відповідальним за функціонування та постійне вдосконалення системи внутрішнього забезпечення
якості є директор ОТЕІ КНТЕУ та його заступник з навчальної роботи. Відповідальними за процеси впровадження
системи внутрішнього забезпечення якості освіти та діяльність в межах структурних підрозділів є декан факультету,
керівник навчально-методичного відділу, завідувачі кафедр, керівники груп забезпечення спеціальностей, гаранти
освітніх програм, уповноважені особи та завідувач бібліотекою. Під час проведення зустрічі з адміністративним
персоналом була надана інформація, що у ЗВО немає окремого підрозділу із внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти, натомість є відповідальна особа, під час спілкування з якою процедури реагування на недоліки не були
конкретно визначені. Враховуючи недоліки ОП, визначені у критеріях 1 та 2 (зокрема, невідповідність ЗК, ФК та
ПРН державному Стандарту; відсутність навчального плану 2017 р. з поясненням з боку Гаранта та навчального
відділу, що такі плани розробляються лише у випадку акредитації або ліцензування тощо), можна стверджувати, що
внутрішня система забезпечення якості недостатньо оперативно виявляє наявні недоліки та реагує на необхідність
їх усунення.

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

Попередня акредитаційна експертиза напряму підготовки бакалавра 6.030509 “Облік і аудит” здійснювалася у 2014
році. Зауваження, зазначені в експертному висновку в цілому були враховані під час роботи над удосконаленням
освітнього процесу в ЗВО. Поза увагою залишилася рекомендація щодо посилення співпраці з навчальними
закладами І і ІІ рівнів акредитації з метою залучення працівників і випускників за даним напрямом підготовки, що
на даному етапі не реалізовано.

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

В цілому ЗВО продемонстрував прагнення щодо створення належної системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти: розроблено Положення про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
(https://cutt.ly/WyXLsIl), призначена відповідальна особа. Відповідно до нього, ОТЕІ КНТЕУ має політику якості і
пов’язані з нею принципи та процедури щодо внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти за напрямами: управління якістю освітньою діяльністю та розвитком інституту; якість освітніх програм;

Сторінка 21



якість професорсько-викладацького складу; студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання здобувачів
вищої освіти; академічна культура, запобігання та виявлення академічного плагіату; навчальні ресурси і підтримка
студентів; інформаційний менеджмент; публічна інформація. Проте наразі система внутрішнього забезпечення
якості ЗВО потребує удосконалення, що підтверджується наявністю слабких сторін та недоліків, які обгрунтовані у
відповідних підкритеріях критеріїв 1-7.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1. Наявність Положення про про внутрішню систему забезпечення якості освіти, що оприлюднене на офіційному
веб-сайті ЗВО та містить інформацію про процедури і правила щодо внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
2. Роботодавці беруть участь в забезпеченні якості освітньої діяльності через участь у засіданнях кафедр, де
обговорюються питання удосконалення ОП, надають рецензії на ОП, надають бази для виробничих практик,
виступають головами ДЕК на кваліфікаційних іспитах.

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

1. Освітня програма розробляється на основі Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм КНТЕУ
першого та другого рівнів освіти (https://cutt.ly/xyXKY8K), яке не враховує особливостей функціонування ОТЕІ
КНТЕУ в частині як затвердження, так і наповнення ОП Рекомендовано: на основі Положення про розроблення та
реалізацію освітніх програм КНТЕУ першого та другого рівнів освіти (https://cutt.ly/xyXKY8K) розробити власний
механізм розробки, узгодження та затвердження ОП. 2. Відсутній єдиний інформаційний простір управління
освітнім процесом (немає автоматизованого управління освітнім процесом: складання розкладів, складання
навчальних планів, навантаження тощо). Рекомендовано: створити єдиний інформаційний простір управління
освітнім процесом 3. Недостатньо ефективно працює внутрішня система забезпечення якості, внаслідок чого
виявлено недоліки в процесі розробки та перегляду ОП, навчальних планів, кваліфікації викладачів тощо.
Рекомендовано: створити підрозділ, що буде відповідальний за організацію роботи внутрішньої системи
забезпечення якості, або більш чітко прописати механізм забезпечення якості у відповідному положенні, узгодити
між собою наявні правила і процедури, прописані у положеннях ЗВО щодо різних сфер організації освітнього
процесу. 4. Зв'язки з випускниками побудовані переважно на особистих контактах, що ускладнює організацію
заходів із залученням великої кількості випускників, низький рівень залучення випускників ОП до її перегляду.
Рекомендовано: активізувати роботу щодо створення асоціації випускників, залучати їх до освітнього процесу та
перегляду ОП, розробити процедури збирання, аналізу і врахування інформації про кар’єрний шлях випускників
ОП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 8.2, 8.3 та 8.6, певну
узгодженість за підкритеріями 8.1, 8.4, 8.5, 8.7. Освітня програма загалом відповідає відповідають Критерію 8 з
недоліками, що не є суттєвими.

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.

ЗВО має пакет нормативно-правових актів, де визначені правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх
учасників освітнього процесу: Положення про студентське самоврядування (https://cutt.ly/lyXHnro), Положення про
навчально-методичний відділ (https://cutt.ly/5yXHRNV), Положення про бібліотеку (https://cutt.ly/syXHT4r),
Положення про фінансово-обліковий факультет (https://cutt.ly/RyXHY2Z), Етичний кодекс здобувачів освіти
(https://cutt.ly/LyXHEuh) та Правила внутрішнього розпорядку (https://cutt.ly/vyXHQnh) тощо. Усі перелічені
нормативно-правові документи ЗВО є у відкритому доступі, їх можна знайти на сайті ОТЕІ КНТЕУ. У переважній
більшості правила і процедури, визначені у зазначених документах, є достатньо чіткими, зрозумілими та
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доступними. В ході проведення інтерв'ю та фокус-груп було встановлено, що під час реалізації освітньої програми
“Облік і оподаткування” здебільшого усі правила та процедури застосовуються учасниками освітнього процесу.

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.

На офіційному сайті ЗВО новин, що стосувались би перегляду та затвердження ОП, виявлено не було. Водночас у
розділі, присвяченому діяльності кафедри, на якій впроваджується ОП, розміщена ОП 2019 року із зазначенням
електронної адреси, куди можна надсилати зауваження та пропозиції (https://cutt.ly/hyX4inM). Даних щодо
розгляду проєкту ОП та таблиці пропозицій на сайті розміщено не було. Під час роботи з фокус групами було
виявлено, що Гарант ОП тісно взаємодіє та підтримує комунікацію з роботодавцями на високому рівні, залучаючи їх
до процесу перегляду та оновлення ОП. Щодо залучення здобувачів освіти – вони залучаються лише шляхом
проходження анонімного опитування про задоволеність організацією освітнього процесу.

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.

Освітня програма “Облік і оподаткування”, затверджена протоколом Вченої ради КНТЕУ №10 від 25.06.2019 р.,
оприлюднена на сайті ЗВО за посиланням https://goo.su/1Dv8 та містить інформацію про програму, програмні
компетентності та результати навчання, перелік освітніх компонент та їх обсяг, форми підсумкового контролю за
компонентами, структурно-логічну схему, матрицю відповідності компетентностей і результатів навчання освітнім
компонентам. Розміщена інформація є достатньою для забезпечення інтересів як потенційних вступників щодо
вступу на програму, так і для роботодавців щодо цілей та змісту підготовки здобувачів. Разом з тим пошук освітньої
програми на сайті дещо ускладнений, а робочі програми до освітніх компонентів розміщені в іншому розділі. У будь-
якому випадку, у разі виникнення питань у зацікавлених осіб, передбачено формування інформаційного запиту
такими особами. У разі надходження такого запиту представники ЗВО зобов’язуються надати роз’яснення щодо
незрозумілої для пересічних громадян інформації, тощо.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

1. Внутрішня нормативна база ЗВО охоплює більшу частину аспектів освітнього процесу за ОП “Облік і
оподаткування”. 2. Налагоджено комунікаційні канали для залучення роботодавців до перегляду та покращення ОП
та навчального процесу за даною ОП. 3. Основні документи, а також зазначені в них процедури і правила, що
регулюють освітній процес в ОТЕІ КНТЕУ та під час реалізації даної освітньої програми, є достатньо прозорими,
розміщені на офіційному сайті ЗВО, є у відкритому доступі. Учасники освітнього процесу притримуються
визначених правил та процедур. 4. Користувачі інформації мають змогу створити інформаційний запит та отримати
тлумачення, пояснення щодо тих чи інших питань від представників ОТЕІ КНТЕУ, що передбачено та наведено на
сайті ЗВО.

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

1. Відсутня інформація щодо зауважень та пропозицій, що виникають у процесі обговорення проєкту освітньої
програми. Рекомендовано: при перегляді освітньої програми на сайті ЗВО розміщувати таблицю зауважень та
пропозицій щодо удосконалення освітньої програми у процесі її обговорення. Також доцільно розміщувати
інформацію про початок обговорення як у розділі новин офіційного сайту, так і у соціальних мережах. 2.
Ускладнений пошук освітньої програми на сайті ЗВО. Рекомендовано: інформацію про освітню програму додати у
розділ офіційного сайту, що присвячено вступу у ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 9.1, певну узгодженість за
підкритеріями 9.2 та 9.3. Освітня програма загалом відповідає відповідають Критерію 9 з недоліками, що не є
суттєвими.

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

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
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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.

Керівництво навчального закладу створило комфортні умови для роботи експертної групи, забезпечивши своєчасне
і повне надання інформації для проведення експертизи. Всі учасники освітнього процесу за ОПП, включаючи
стейкхолдерів, були умотивовані адміністрацією щодо активної участі на різних етапах та різних формах експертизи.
З частиною документів, які вказані в звіті про результати акредитаційної експертизи освітньої програми, експерти
ознайомились в електронному вигляді, а також на офіційному сайті ЗВО, оскільки посилання на деякі документи у
відомостях про самооцінювання відсутні. У ході проведення відкритої зустрічі зацікавлених осіб не було. Така
ситуація могла бути спричинена тим, що інформацію про зустріч з ЕГ не було розміщено на сайті серед новин, хоча
посилання на зустріч було розміщене у розділі серед інших публічних документів. Одним із пріоритетів було
визначення перспектив розвитку ОП. Під час інтерв’ю з Гарантом ОП та НПП було з’ясовано причину відсутності
набору в 2019 р. на ОП через відсутність бюджетних місць. Проте Гарант також відзначила, що активно проводяться
заходи для підготовки до набору наступного року: ктивна профорієнтаційна робота в закладах середньої освіти,
проведення Днів відкритих дверей. Спілкування із викладачами, студентами та роботодавцями підтверджує їхню
лояльність та налаштованість на співпрацю і розвиток ЗВО, та можливість і бажання розвитку ОП. Загальна
організаційна, матеріально-технічна та соціальна інфраструктура також відповідає вимогам для розвитку ОП. ОТЕІ
КНТЕУ знаходиться в м. Одеса, яке є висококонкурентним освітянським середовищем, але водночас воно має великі
підприємства, аудиторські та консалтингові компанії, що створює потреби у досвідчених фахівцях, і робочих місцях,
що також можна розглядати як перспективність для розвитку ОП.

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 E

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми E

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

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B
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Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Додаток.pdf W/OmTksVcqaRAR/p9cP/LQmXOwi5bOIavEMCWn
39OOE=

***

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

Гавриличенко Євгенія Вікторівна

Члени експертної групи

Жиглей Ірина Вікторівна

Шмагайло Сергій Сергійович
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