
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації 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 експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

ГЕР - галузева експертна рада

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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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

02.07.2020 р. Справа № 0234/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 07 "Управління та
адміністрування" у складі:

Бардась Артем Володимирович – головуючий,

Maksym Vavrin,

Омельченко Наталія Володимирівна,

Люта Ольга Василівна,

Затонацька Тетяна Георгіївна,

Бридун Євгеній Володимирович,

Біловодська Олена Анатоліївна,

Serhii Kasian,

Roman Shulyar,

Olena Boienko,

Грицишен Димитрій Олександрович,

за участі запрошених осіб:

Квач ярослав Петрович – представник ЗВО,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

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

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про умовну (відкладену) акредитацію.

За – 11, Проти – 0

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

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні
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 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень E

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень E

Обґрунтування ГЕР

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

Експертною групою зазначено, що відокремлений підрозділ ОТЕІ КНТЕУ не має власної стратегії розвитку,
відповідно його стратегічні завдання повністю підпорядкована КНТЕУ. Такий порядок формування орієнтирів зі
стратегічного розвитку закладу, дійсно, не дозволяє повною мірою врахувати особливості освітньої діяльності ОТЕІ
КНТЕУ, регіональний та галузевий контекст, забезпечити унікальність освітньої програми.

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

Як свідчить представлена освітньо-професійна програма, її погодження відбувалося двома представниками
роботодавців: ТОВ «Мор Авто» та ТОВ «Інтертаст». Експертна група за результатами спілкування із цими
роботодавцями, які були запрошені на зустріч, підтвердила наявність налагодженої співпраці. Разом з тим,
враховуючи широкий фокус ОПП (акцент на вивчення теоретичних та практичних аспектів обліку, оподаткування,
аналізу, контролю та аудиту у підприємницькій діяльності) таке представництво роботодавців є недостатнім і його
доцільно розширювати. Також експертною групою обґрунтовано відмічено доцільність розширення процедур
визначення та врахування потреб роботодавців, оскільки фактично заклад базується на отриманих рецензіях та
відгуках під час круглих столів, засідань кафедр, зустрічей робочих груп (зазначено у відомостях про самооцінювання
і підтверджено під час акредитації). Незважаючи на те, що відомості самооцінювання, інформація на сайті закладу
свідчать про залучення здобувачів до обговорення програм, відсутні формалізовані процедури погодження ОПП з
представниками здобувачів та/або органами студентського самоврядування.

1.3 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

Експертна група підтвердила факт достатнього рівня врахування тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, а
також досвіду аналогічних вітчизняних програм при формуванні та перегляді освітньої програми. Разом з тим,
відмітила недостатній рівень вивчення та аналізу іноземних освітніх програм в контексті врахування їх досвіду при
проектуванні власної освітньої програми, недостатній рівень врахування регіонального та галузевого аспекту.

1.4 Освітня програма дає можливість 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 мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

Вивчення ОПП підтверджує висновки експертної групи, що в ОПП не повною мірою враховані загальні й фахові
компетентності, а також ПРН, що визначені у Стандарті вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Використані інші формулювання спеціальних (фахових)
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компетентностей і результатів навчання не забезпечують повне охоплення освітньою програмою всіх вимог Стандарту
вищої освіти.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень E

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень E

Обґрунтування ГЕР

2.1 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності)

Ознайомлення з ОПП та її структурою підтверджує висновки експертної групи щодо відповідності загального обсягу
(240 кредитів) та обсягу вибіркових компонент (25%) вимогам законодавства про вищу освіту щодо навчального
навантаження для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та стандарту.

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

Експертна група підтвердила, що ОП є в достатній мірі структурованою за змістом та у контексті загального часу
навчання. Але разом з тим, відмітила, що між окремими освітніми компонентами відсутній логічний зв'язок або,
навпаки, нелогічно пов’язані між собою, відповідно структурно-логічна схема не повною мірою відбиває фактичні
взаємозв'язки між освітніми компонентами. Окремі дисципліни не у повній мірі дозволяють досягти визначених для
них компетентностей і ПРН, а такі освітні компоненти, як виробничі практики, відсутні в матрицях відповідностей.
Аналіз ОПП підтверджує ці факти, що вимагає удосконалення ОПП в частині структурно-логічної схеми та
відповідності між освітніми компонентами та компетентностями й ПРН. Окремо експертною групою відмічено як
недолік незабезпеченість обов’язковими компонентами заявленої особливості програми «оволодіти теоретичними
знаннями та практичними навичками обліку, оподаткування, аналізу, контролю та аудиту за національними та
міжнародними стандартами» в частині вивчення МСФЗ, що підтверджується і змістом самої ОП, і змістом
обов’язкових компонент. Також окремо відмічено в якості недоліку недостатня кількість обов'язкових гуманітарних
освітніх компонентів, що направлені на формування світоглядних та громадянських якостей, сприяють набуттю
морально-етичних цінностей та дають загальнокультурну підготовку, що підтверджується вивченням переліку
обов’язкових компонентів. Разом з тим, до недоліків експертною групою включено факт віднесення підготовки до
кваліфікаційного екзамену та атестації у перелік освітніх компонентів з відведенням аудиторного навантаження на
цей вид роботи (4 години лекцій та 20 годин практичних занять) з рекомендацією віднести таку підготовку до
кваліфікаційного екзамену до складу самостійної роботи студентів. Відносно даного факту вважаємо за необхідне
зазначити, що до матриць відповідності освітніх компонент загальним та фаховим компетентностям й програмним
результатам навчання ці освітні компоненти (підготовка до кваліфікаційного екзамену та атестація) не включені, що
відповідає вимогам законодавства в сфері вищої освіти, а виділення аудиторного навантаження на підготовку в межах
26,7% , якщо воно передбачене для консультування щодо змісту кваліфікаційного екзамену, не є порушенням, тим
більше, що зміст самого екзамену згідно Стандарту вищої освіти має передбачати перевірку досягнення результатів
навчання, визначених цим стандартом та освітньою програмою, що вимагає достатнього часу для підготовки та
консультування.

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

Ознайомлення з ОПП дозволяє підтвердити висновки експертної групи про те, що освітні компоненти за своїм
змістом відповідають предметній області, що визначена у Стандарті, та мають безпосередній зв’язок зі спеціальністю
071 Облік і оподаткування. Разом з тим, необхідно при наступному перегляді ОПП та приведенні її у відповідність із
Стандартом вищої освіти врахувати рекомендацію експертної групи щодо включення до ОПП коректного
формулювання предметної області, яке б відповідало положенням Стандарту.

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

Докази, опрацьовані експертами, дозволяють підтвердити можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін. Разом з тим,
необхідно звернути увагу, що згідно з навчальним планом одна вибіркова дисципліна (обсягом 6 кредитів)
передбачена вже в першому семестрі. Положенням про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти
ОТЕК КНТЕУ передбачена відповідна процедура вибору для здобувачів першого року навчання (не пізніше 3 вересня
на організаційних зборах), а експертна група підтверджує дотримання процедури вибору та її розуміння здобувачами.
Але свідомість такого вибору з боку здобувачів на початку першого семестру не є високою, тому варто розглянути
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можливість перенесення першої процедури вибору, щонайменше, на кінець першого семестру і передбачити перші
вибіркові дисципліни в другому семестрі.

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

Ознайомлення з ОПП та робочими програмами практик, дозволяє підтвердити висновки експертної групи про те, що
освітні компоненти, виділені на практичну підготовку здобувачів вищої освіти дозволяють забезпечити здобуття
компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності.

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

Формулюючи висновки, експертна група обґрунтовано звернула увагу на недостатньо висвітлення закладом
інформації про забезпечення набуття soft skills у відомостях самооцінювання при фактичній наявності достатньої
кількості дисциплін, які фактично дозволяють це зробити, застосуванні викладачами таких методів навчання, як
ситуаційні вправи, круглі столи, мультимедійні проєкти, що було підтверджено в процесі зустрічей зі студентами,
участі студентів у різноманітних заходах наукового, громадського, виховного спрямування. Тому є підстави для
висновку про в цілому достатній рівень забезпечення набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft
skills). Разом з тим, необхідно звернути увагу гаранта та групи забезпечення на необхідність висвітлення відповідної
інформації і врахування всіх можливостей забезпечення soft skills при подальшому удосконаленні освітньої програми
та в цілому освітньої діяльності за даною ОПП.

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

Професійні стандарти для спеціальності 071 "Облік і оподаткування" поки відсутні, тому при формуванні ОПП
відсутні підстави для врахування вимог відповідного професійного стандарту. Разом з тим, сам стандарт вищої освіти
для першого (бакалаврського) рівня враховує основні вимоги Міжнародних стандартів професійної освіти бухгалтерів
(International Education Standards), які розроблені International Accounting Education Standards Board (IAESB)
Міжнародної Федерації Бухгалтерів.

2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

Факти, наведені в звіті експертної групи, дозволяють підтвердити реалістичність фактичного навантаження
здобувачів та його відповідність для досягнення цілей та програмних результатів навчання. Разом з тим, експертна
група обґрунтовано відмітила недостатність врахування зауважень та пропозицій здобувачів щодо оптимізації
структури та обсягу фактичного навантаження, які були висловлені в процесі опитування, а також на необхідність
удосконалення змісту опитувань з метою отримання відповідної інформації за окремими компонентами, оскільки
моніторинг співвідношення реального і декларованого навантаження в розрізі кожного освітнього компонента не
конкретизований, що унеможливлює прийняття подальших рішень щодо удосконалення ОП.

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Експертна група констатувала відсутність дуальної освіти підготовки здобувачів, проте обґрунтовано відмітила про її
перспективи та наявність передумов для запровадження, що підвищить конкурентоспроможність програми.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

не застосовується

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

не застосовується

3.3 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання

Сторінка 5



кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

не застосовується

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

не застосовується

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

4.1 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

В якості недоліків експертною групою відмічено, що навчальний план освітньої програми передбачає надмірний
обсяг лекційних занять. Вивчення навчального плану показало, що практично за всіма дисциплінами обсяг,
відведений на лекційні заняття, відповідає обсягу, відведеному на практичні заняття, а аудиторне навантаження не
перевищує 66,7% від загального обсягу годин, передбаченого на вивчення дисципліни. Разом з тим, з рекомендацією
експертної групи щодо перегляду навчального плану з метою збільшення практичних занять за окремими освітніми
компонентами варто погодитися, а закладу доцільно розглянути можливість її врахування, враховуючи, що таке
побажання було висловлене саме здобувачами під час опитувань, які проводилися закладом.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь
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не застосовується

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

не застосовується

5.3 Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх
учасників освітнього процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

не застосовується

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники 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

не застосовується

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

не застосовується

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

не застосовується

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

Експертною групою зазначено як недолік, що «професіонали практики, експерти в галузі та представники
роботодавців до аудиторних занять за цією ОП не залучаються», що пояснюється «відсутністю у роботодавців
вільного часу, щоб проводити аудиторні заняття на регулярній основі в робочий час». Разом з тим, при висвітленні
інформації в попередньому підкритерії зазначено про проведення ними відкритих лекцій, тренінгів, майстер-класів.
Це підтверджується інформацією на сайті закладу (на яку дається посилання і в звіті експертів) про проведення
відкритих лекцій представниками роботодавців «в межах лекційних занять». Отже, факт проведення таких
аудиторних занять можна підтвердити, але закладу необхідно звернути увагу на забезпечення системності таких
заходів.

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

не застосовується

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
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Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

7.2 Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або
наукової діяльності в межах освітньої програми

не застосовується

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

не застосовується

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

не застосовується

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

не застосовується

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

не застосовується

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

8.2 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

не застосовується

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

не застосовується

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми
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не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

не застосовується

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті 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

не застосовується

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

не застосовується

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1. Рекомендовано на основі стратегії КНТЕУ розробляти власні документи зі стратегічного розвитку з урахуванням
особливостей освітньої діяльності ОТЕІ, регіонального та галузевого контекстів. Рекомендовано конкретизувати
стратегічні заходи ОТЕІ КНТЕУ щодо термінів їх виконання. 2. Враховуючи, що у відомостях про самооцінювання при
висвітленні питання щодо використання досвіду аналогічних вітчизняних та зарубіжних програм закладом
акцентовано лише на вітчизняних закладах вищої освіти рекомендовано активізувати вивчення програм зарубіжних
закладів, використовуючи мережу Інтернет, а також розширити співпрацю з ними, що узгоджується із зауваженнями
експертної групи в частині активізації мобільності викладачів та інтернаціоналізації діяльності по критеріям 3 та 4. 3.
Рекомендовано започаткувати процедуру погодження ОПП із здобувачами та/або органами студентського
самоврядування. 4. Враховуючи широкий фокус програми, рекомендовано розширювати співпрацю із роботодавцями
різних видів економічної діяльності, галузей економіки та організаційно-правових форм, з метою залучення їх до
обговорення ОПП, а також запровадити їх опитування (анкетування). При перегляді освітньої програми
рекомендовано більше уваги приділити врахуванню регіонального аспекту, розглянути можливість врахування
особливостей економічного простору території, де розташований ЗВО. 5. Переглянути ОПП, узгодивши
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.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Рекомендовано переглянути структурно-логічну схему освітньої програми на предмет встановлення реальних
взаємозв'язків між дисциплінами, узгодити робочі програми за освітніми компонентами відповідно структурно-
логічної схеми, узгодити програмні результати навчання з освітніми компонентами, що визначені ОП, у тому числі у
матриці відповідності ПРН, компетентностей і освітніх компонентів, враховувати визначені ПРН за кожним освітнім
компонентом у робочих програмах, а також узгодити робочі програми за освітніми компонентами відповідно
наведеній схемі в ОПП. 2. Рекомендовано включити до матриць відповідності загальних, фахових компетентностей та
програмних результатів навчання такі освітні компоненти, як “Виробнича практика 1”, “Виробнича практика 2”. 3.
Рекомендовано привести у відповідність формулювання предметної області в ОПП вимогам Стандарту вищої освіти,
врахувати заявлену особливість програми при формуванні обов’язкових компонентів. 4. Рекомендовано переглянути
структуру ОПП в частині обсягу та переліку дисциплін гуманітарного напрямку, які б забезпечували загальні
компетентності, передбачені стандартом вищої освіти, збільшити кількість обов’язкових гуманітарних дисциплін. 5.
Рекомендовано гаранту та групі забезпечення звернути увагу на необхідність повного висвітлення інформації щодо
забезпечення формування softskills в рамках даної програми і врахування всіх можливостей забезпечення soft skills
при подальшому удосконаленні освітньої програми та в цілому освітньої діяльності за даною програмою. 6.
Рекомендовано розглянути можливість врахування результатів опитувань здобувачів щодо структури та обсягу
фактичного навантаження, а також удосконалення змісту опитувань з метою отримання відповідної інформації за
окремими освітніми компонентами. 7. Рекомендовано перенести першу процедуру вибору, щонайменше, на кінець
першого семестру, а перші вибіркові дисципліни в другому семестрі, а також продовжувати перехід від блокового до
більш широкого механізму формування індивідуальної освітньої траєкторії студента. Привести процедури
формування вільного вибору студентів у відповідність до внутрішніх положень закладу, доповнити положення
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процедурами етапу корекції вільного вибору студентів (у випадках малої комплектації груп та збігів у розкладі),
відпрацювати процедуру вільного вибору дисциплін з інших ОПП закладу.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. Рекомендовано забезпечити своєчасність перегляду інформацію щодо вступу на ОПП, додати у зазначений розділ
сайту посилання на ОПП, що дозволить забезпечити публічність та прозорість для абітурієнтів. 2. Рекомендовано
розглянути питання щодо формалізації правил визнання неформальної освіти, враховуючи її можливості саме в сфері
обліку та оподаткування, розробити відповідні процедури та правила. 3. Рекомендовано доопрацювати положення,
що стосуються академічної мобільності студентів та додати процедури правила та процедури щодо визнання
результатів навчання під час академічної мобільності у вітчизняних ЗВО. 4. Рекомендовано активізувати співпрацю із
закордонними партнерами та підвищити рівень академічної мобільності здобувачів, визначити можливості для
заохочення здобувачів до академічної мобільності в контексті даної освітньої програми.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. Рекомендовано активізувати використання усіх можливостей системи дистанційного навчання JoomlaLMS,
започаткувати розміщення в ній повних комплектів навчально-методичних комплексів, завдань для поточного
контролю тощо. 2 . Рекомендовано при перегляді ОПП відповідно до Стандарту вищої освіти та рекомендацій, які
викладені за критеріями 1 та 2, оновити зміст робочих програм з метою приведення їх у відповідність до вимог
оновленої ОПП, із зазначенням відповідних загальних компетенцій, фахових компетенції, програмних результатів
навчання, дотриманням логічно-структурної схеми. Рекомендовано щороку оновлювати список рекомендованої
літератури відповідно до тенденцій розвитку спеціальності, нормативних документів та наукових досліджень в сфері
обліку та оподаткування. 3. Рекомендовано задля підвищення рівня інтернаціоналізації навчання та досліджень
активніше використовувати можливості публікацій у виданнях, включених в міжнародні наукометричні бази (що
корелюється із рекомендаціями по критерію 6 в частині підвищення публікаційної активності викладачів). 4.
Рекомендовано розглянути можливість врахування пропозицій, висунутих здобувачами під час опитувань щодо
збільшення практичних занять у порівнянні з лекційними за окремими освітніми компонентами та переглянути
навчальний план. 5. Рекомендовано розширювати заходи, пов’язані з інтернаціоналізацією навчання (академічна
мобільність, участь у зарубіжних конференціях), створити умови для заохочення НПП та здобувачів вищої освіти
брати участь у реалізації міжнародних наукових проектів.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
1. Рекомендовано узгодити критерії оцінювання у внутрішніх нормативних документах: Положенні про оцінювання
результатів навчання ОТЕІ КНТЕУ, Положенні про організацію освітнього процесу ОТЕІ КНТЕУ. 2. Рекомендовано
розглянути можливість більш широкого використання програми дистанційного навчання JoomlaLMS, яка
використовується в закладі, з метою підвищення рівня об'єктивності підсумкового контролю. 3. Рекомендовано
узгодити форми контролю за окремими компонентами в навчальному плані та ОПП. 4. Рекомендовано активізувати
проведення заходів щодо популяризації в ЗВО принципів академічної доброчесності, задля чого рекомендовано
розглянути доцільність введення в ОПП окремі освітні компоненти, присвячені академічній доброчесності та
навичкам академічного письма, або включити окремі навчальні модулі з цієї тематики в наявні освітні компоненти.
Рекомендовано розширити перелік наявного відповідного програмного забезпечення.

Критерій 6. Людські ресурси
1. Рекомендовано задля підтримки необхідного рівня академічної та професійної відповідності викладачів розробити
положення щодо конкурсного добору викладачів для реалізації ОПП з метою формального фіксування основних
критеріїв та оновити документи щодо порядку відбору науково-педагогічних працівників відповідно до діючих вимог
законодавства. 2. Рекомендовано оновити положення про підвищення кваліфікації відповідно до Порядку
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМ України
від 21 серпня 2019 р. № 800 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ України № 1133 від 27.12.2019, та
уточнити перспективний план підвищення кваліфікації НПП. 3. Рекомендовано розглянути питання щодо перегляду
Положення про систему рейтингової оцінки з метою удосконалення механізму заохочення працівників на основі
рейтингової системи, посилити систему мотивації науково-педагогічних працівників за даною ОПП, в т.ч. в напрямку
стимулювання розвитку викладацької майстерності. 4. Рекомендовано розширити співпрацю з роботодавцями,
забезпечуючи регулярність та системність даної співпраці при проведенні аудиторних занять, залучаючи
представників суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм, видів економічної діяльності та галузей
економік та органів державного сектору, практикуючих бухгалтерів, аудиторів, представників органів державного
фінансового контролю. 5. Рекомендовано розробити заходи (шляхом стимулювання публікаційної активності,
підвищення кваліфікації викладачів, які працюють за основним місцем роботи, залучення зовнішніх науково-
педагогічних працівників на постійній основі) щодо посилення кадрового складу спеціальності викладачами, які
мають науковий ступінь за спеціальністю.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Рекомендовано продовжити системне наповнення бібліотечного фонду новою фаховою та науково-методичною
літературою, розглянути можливість організації доступу до закритих наукометричних баз даних для всіх учасників
освітнього процесу. 2. Рекомендовано розробити план дій щодо переоснащення приміщень ЗВО для забезпечення
повного доступу до навчання осіб з особливими фізичними потребами, не обмежуючись наявністю переносних
пандусів. 3. Рекомендовано формалізувати та розробити єдині внутрішні нормативні регламенти щодо процедур
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вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або
корупцією тощо) у ЗВО.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Рекомендовано на основі Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм КНТЕУ першого та другого
рівнів освіти розробити власний механізм розробки, узгодження та затвердження ОП, який би враховував
особливості функціонування ОТЕІ КНТЕУ в частині як затвердження, так і наповнення ОП 2. Рекомендовано
розглянути можливість створення єдиного інформаційного простору управління освітнім процесом, що дозволить
підвищити якість освітньої діяльності як за даною ОПП, так і в цілому по закладу. 3. Рекомендовано розглянути
питання щодо створення окремого підрозділу, що буде відповідальний за організацію роботи внутрішньої системи
забезпечення якості, аби забезпечити узгодження та координацію наявних правил і процедур у положеннях закладу
щодо різних сфер організації освітнього процесу. 4. Рекомендовано розглянути питання щодо створення асоціації
випускників з метою їх більш активного залучення як стейкхолдерів до освітнього процесу та перегляду ОПП,
формалізувати процедури збирання, аналізу і врахування інформації про кар’єрний шлях випускників.

Критерій 9. Прозорість та публічність
1. Рекомендовано запровадити практику розміщення на сайті університету систематизованої інформації про
пропозиції, які надійшли в результаті громадського обговорення та подальше їх врахування при розробці остаточної
версії освітньої програми: фактів їх врахування або відхилення з описом причин. Представлення такої інформації
дозволило б підвищити якість зворотного зв’язку. 2. Ускладнений пошук освітньої програми на сайті ЗВО.
Рекомендовано інформацію про освітню програму додатково додати у розділ офіційного сайту, який присвячено
питанням вступу до закладу, аби полегшити її пошук абітурієнтами задля підвищення її публічності та
конкурентоспроможності. 3. Рекомендовано розширити елементи механізму налагодження зручного і зрозумілого
каналу комунікаційного зв’язку (месенджер, електронна форма тощо, а не лише через офіційну пошту кафедри) з
гарантом ОПП і відповідною групою забезпечення, розміщувати інформацію про початок обговорення проекту
освітньої програми як у розділі новин офіційного сайту, так і у соціальних мережах.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

БАРДАСЬ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
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