
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 36760 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 071 Облік і оподаткування
 
 
Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. 
Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на 
акредитацію.
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 ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у 
ЄДЕБО

282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний 
веб-сайт ЗВО

www.lnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 
ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/282

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в 
ЄДЕБО

36760

Назва ОП Облік і оподаткування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Термін навчання на освітній 
програмі

4 р. 0 міс.

Форми здобуття освіти на 
ОП

очна денна, заочна

Структурний підрозділ 
(кафедра або інший 
підрозділ), відповідальний 
за реалізацію ОП

кафедра обліку і аудиту

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або 
інші підрозділи), залучені 
до реалізації ОП

Кафедри: загальної педагогіки та педагогіки 
вищої школи; філософії; психології; банківського 
і страхового бізнесу; економіки підприємства; 
фінансів, грошового обігу та кредиту; а також 
кафедри факультету іноземних мов

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; 79008, м. 
Львів, просп. Свободи, 18; 79000, м. Львів, вул. 
Дорошенка, 41.

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 168363

ПІБ гаранта ОП Струк Наталія Семенівна
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Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

nstruk@econom.lnu.edu.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(067)-674-24-81

Додатковий телефон 
гаранта ОП

+38(095)-042-62-81

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовку науково-педагогічних працівників у сфері бухгалтерського обліку, економічного аналізу, 
аудиту й контролю діяльності суб’єктів господарювання започатковано через відкриття аспірантури у 
1992 р. при кафедрі бухгалтерського обліку, фінансів і аналізу господарської діяльності Львівського 
державного університету імені Івана Франка. У 1993 р. кафедру було виокремлено у самостійний 
структурний підрозділ, а в 1996 р., зі зміною назви спеціальності “бухгалтерський облік, контроль і 
аналіз господарської діяльності” на “облік і аудит”, було змінено й назву кафедри на “обліку і аудиту” 
(1996 р.). 
Відтак, станом на 1 вересня 2016 р. на кафедрі працювало 24 особи, домінуюча більшість із них – 
кандидати економічних наук, які успішно завершили навчання в аспірантурі.
Відповідно до тенденцій освітнього попиту в Україні, змінювалася й програма підготовки науково-
педагогічних працівників. Навчальні плани до 2016 р., зорієнтовані на термін навчання три роки за 
денною формою і чотири роки за заочною формою, здебільшого охоплювали дисципліни 
загальноекономічного та гуманітарного спрямування, стосовно ж дисциплін професійної підготовки, 
то їх обсяг заледве сягав 20 % від загального обсягу. Навчальний план 2016 р. зорієнтований на 
чотири роки навчання і в його структурі домінують дисципліни професійної та соціально-економічної 
підготовки (близько 70 %). Суттєво зросла методологічна спрямованість, актуальна для подальшої 
наукової, педагогічної та практичної діяльності випускників.
Освітньо-професійна програма підготовки доктора філософії з управління і адміністрування за 
спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, яка була ліцензована 26 червня 2016 р., розроблена 
колективом кафедри обліку і аудиту й удосконалена за співпраці з представниками інших ЗВО, 
аудиторських фірм і аспірантським товариством. Під час апробації ОП науково-педагогічними 
працівниками враховано попередній досвід викладання дисциплін за спеціальністю “Облік і 
оподаткування”, побажання здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, а також 
рекомендації зовнішніх стейкхолдерів (https://econom.lnu.edu.ua/news/analiz-anketuvannia-aspirantiv-
vykladachiv-ta-zovnishnikh-steykkholderiv). Пропозиції щодо удосконалення науково-навчального 
процесу за освітньо-професійною програмою підготовки докторів філософії за спеціальністю 071 
“Облік і оподаткування” було розглянуто на розширених засіданнях кафедри обліку і аудиту 
15.11.2018 р (протокол № 5/03) (https://econom.lnu.edu.ua/news/zatverdzhennia-prof-d-e-n-van), 
30.01.2020 р. (протокол № 6/03) (https://econom.lnu.edu.ua/news/analiz-anketuvannia-aspirantiv). На 
сьогодні розроблено проєкт оновленої освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за 
спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” (https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/OP_071_O_2020_ASP.pdf), який через анкетну форму пропонується до 
обговорення стейкхолдерами (https://econom.lnu.edu.ua/news/proiekt-onovlenoi). 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня 
поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2019 - 2020 2 2 0 0 0

2 курс 2018 - 2019 1 1 0 0 0

3 курс 2017 - 2018 1 1 0 0 0

4 курс 2016 - 2017 3 1 2 0 0
 

Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – 
дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої 

освіти
Інформація про освітні програми

початковий рівень програми відсутні
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(короткий цикл)

перший 
(бакалаврський) 
рівень

9397 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
9731 Облік і оподаткування
17516 Облік, аудит і оподаткування
22728 облік, аналіз та фінансові розслідування

другий 
(магістерський) 
рівень

10287 Облік і аудит
10964 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
22985 Облік, аналіз та фінансові розслідування

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

36760 Облік і оподаткування

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 
 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

Власні приміщення ЗВО 
(на праві власності, 
господарського відання 
або оперативного 
управління)

162647 64243

Приміщення, які 
використовуються на 
іншому праві, аніж право 
власності, господарського 
відання або оперативного 
управління (оренда, 
безоплатне користування 
тощо)

698 0

Приміщення, здані в 
оренду 

1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня 
програма

OP_071_O_2016_ASP.pdf Wt/Bga88i40YpWqzK1uBq/GfWtBMNxlWpiVPZGpdOzk=

Освітня 
програма

Shema__ONP 071.pdf QaNdq3ltpjsY3rC7TNG2jTq0RZXVBqz8l7JGJj9UM/s=

Освітня 
програма

Opys_OP_071_O_2016_2020_ASP.pdf sHhz1VyMXFBAFvIERCZ5tyib7XcO4ndFaihwioV5RKM=

Навчальний 
план за ОП

071-Oblik-i-opodatkuvannia-
ochna.pdf

fLeWWexLx4ck9wq3XzAFcgsuCFTjJpGswhKoIa2+Rmc=

Навчальний 
план за ОП

071-Oblik-i-opodatkuvannia-
zaochna.pdf

k4z5iYAp4G6Md9xYPNHirBvz6nyn+ddWgVRAfmUP1nM=

Навчальний 
план за ОП

Poyasn Zapyska 2016.pdf negzykcYTRHMA0cUptTapboeCoMf+xOxtATHvv0XH6I=

Рецензії та 
відгуки 
роботодавців

Recen_071_2020_ASP_ 1.pdf 2KBSqsL+osoQ+vSdJ2yrwJtlc0vOo8lYgiC1Eh158/8=

Рецензії та 
відгуки 
роботодавців

Recen_071_2020_ASP_ 2.pdf 2ZXagLyFGlqWlZuhE8O2rT3To+kJgTCogwXxUWNVo0k=

Рецензії та 
відгуки 
роботодавців

Recen_071_2020_ASP_ 3.pdf M49rPQFkXneLy3jX98tlHIjEp3je107Hm+iW+Bt+R5E=
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1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Основною ціллю ОП є забезпечити підготовку докторів філософії з управління і адміністрування за 
спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”.
Вказана ціль реалізується на основі формування загальних і фахових (професійних) компетентностей 
для проведення самостійних наукових і виробничих досліджень з теорії та методології 
бухгалтерського обліку, фінансового обліку, управлінського обліку, економічного аналізу, аудиту, 
контролю господарської діяльності та нормативно-правового забезпечення обліку, контролю й 
оподаткування.
Унікальністю ОП є: врахування тенденцій та перспектив розвитку методології фінансового й 
управлінського обліку, економічного аналізу, аудиту, контролю діяльності суб’єктів господарювання; 
детальне опрацювання нормативно-правового забезпечення системи оподаткування для розвитку 
вмінь керувати податковими ризиками; орієнтація на вузькоспеціалізоване спрямування наукових 
досліджень. Унікальність доктора філософії за ОП полягає у тому, що такий науковець у галузі 
управління і адміністрування, за умови високого рівня володіння іноземними мовами, здатний 
працювати не лише у ЗВО, а й у національних та міжнародних професійних бухгалтерських 
організаціях, виконуючи завдання з розробки стандартів обліку і аудиту, стандартів підготовки 
бухгалтерів, освітніх програм сертифікації бухгалтерів, проводячи тренінги тощо 
(https://econom.lnu.edu.ua/news/akredytatsiia-mahisters; https://econom.lnu.edu.ua/news/akredytatsiia-
pryvileyovanym).
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії 
та стратегії ЗВО
Цілі ОП сформовано крізь призму Стратегії Львівського національного університету імені Івана 
Франка (ЛНУ ім. І. Франка) (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf). 
“Досягнення найвищих світових стандартів та глобалізація наукових досліджень” (с. 11) : на 
факультеті наявні спеціалізовані кабінети, обладнані проекторами, мультимедійним обладнанням; 
функціонують навчальні лабораторії. “Забезпечення високої якості навчального процесу” (с. 12) : 
викладання здійснюють переважно доктори наук; до навчального процесу залучають 
висококваліфікованих фахівців із підприємств і організацій, викладачів інших ЗВО для презентації їх 
досвіду щодо вирішення проблемних питань в обліку й аудиті, удосконалення методики контролю й 
нормативної бази оподаткування, застосування інноваційних підходів до економічного аналізу; 
аспіранти користуються сучасною бібліотекою, знайомляться із науковими публікаціями викладачів 
(https://scholar.google.com.ua/); аспіранти з науковими керівниками здійснюють спільні наукові 
дослідження, публікують їх результати (для прикладу – https://econom.lnu.edu.ua/news/prezentatsiia-
kolektyvnoi); науково-педагогічний персонал має мотивацію для такої діяльності, – це піднімає його 
професійний рейтинг. “Поглиблення інтеграції університету у світовий освітній та науковий простір” 
(с. 16) : академічна мобільність науково-педагогічних працівників і аспірантів, участь у міжнародних 
конференціях (https://econom.lnu.edu.ua/news/uchast-vykladachiv) тощо.
 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми
Цілі ОП сформовано крізь призму Стратегії Львівського національного університету імені Івана 
Франка (ЛНУ ім. І. Франка) (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf). 
“Досягнення найвищих світових стандартів та глобалізація наукових досліджень” (с. 11) : на 
факультеті наявні спеціалізовані кабінети, обладнані проекторами, мультимедійним обладнанням; 
функціонують навчальні лабораторії. “Забезпечення високої якості навчального процесу” (с. 12) : 
викладання здійснюють переважно доктори наук; до навчального процесу залучають 
висококваліфікованих фахівців із підприємств і організацій, викладачів інших ЗВО для презентації їх 
досвіду щодо вирішення проблемних питань в обліку й аудиті, удосконалення методики контролю й 
нормативної бази оподаткування, застосування інноваційних підходів до економічного аналізу; 
аспіранти користуються сучасною бібліотекою, знайомляться із науковими публікаціями викладачів 
(https://scholar.google.com.ua/); аспіранти з науковими керівниками здійснюють спільні наукові 
дослідження, публікують їх результати (для прикладу – https://econom.lnu.edu.ua/news/prezentatsiia-
kolektyvnoi); науково-педагогічний персонал має мотивацію для такої діяльності, – це піднімає його 
професійний рейтинг. “Поглиблення інтеграції університету у світовий освітній та науковий простір” 
(с. 16) : академічна мобільність науково-педагогічних працівників і аспірантів, участь у міжнародних 
конференціях (https://econom.lnu.edu.ua/news/uchast-vykladachiv) тощо.

- роботодавці
Основним роботодавцем для випускників аспірантури часто є кафедра обліку і аудиту. Зовнішніми 
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стейкхолдерами є: кафедра бухгалтерського обліку ЛТЕУ, кафедра обліку і аудиту НЛТУ України, 
кафедра обліку та аналізу НУ “Львівська політехніка”, кафедра обліку і оподаткування Львівського 
інституту “Університет банківської справи”, кафедра фінансів та обліку ЛДУ внутрішніх справ, 
кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту ЛДУ БЖД. Зокрема, колеги з інших ЗВО 
беруть участь в обговоренні тем дисертацій здобувачів третього рівня вищої освіти, у 
міжкафедральних семінарах під час розгляду дисертаційних робіт на предмет їх рекомендації 
подання до спеціалізованої вченої ради. Така співпраця відбувалася й у 2016-2019 роках, внаслідок 
чого успішно захистили дисертації 13 здобувачів. 
Зовнішні стейкхолдери залучаються до анкетного опитування їх вражень і пропозицій щодо 
удосконалення освітньо-наукового процесу за ОП (https://forms.gle/uUXpXD3sPZhoaZq89). Кафедра 
обліку і аудиту веде постійний діалог із ними для врахування сучасних тенденцій розвитку науки 
обліку, економічного аналізу й аудиту, перспектив удосконалення процедур контролю і системи 
оподаткування для своєчасного оновлення освітньо-наукового процесу, з урахуванням останніх змін у 
законодавстві. Аналіз результатів анкетування обговорено на розширеному засіданні кафедри 
30.01.2020 р. (протокол № 6/03) (https://econom.lnu.edu.ua/news/analiz-anketuvannia).

- академічна спільнота
На засіданнях кафедри регулярно обговорюються побажання зацікавлених осіб щодо удосконалення 
навчального процесу в аспірантурі, а також напрями розвитку наукових досліджень здобувачів 
третього рівня вищої освіти. Представники академічної спільноти також висловлюють свої побажання 
під час анкетного опитування їх вражень і пропозицій щодо удосконалення освітньо-наукового 
процесу (https://forms.gle/tjMAdaUyAdnyLYHv7); наукових семінарів кафедри обліку і аудиту, на яких 
аспіранти демонструють результати власних наукових досліджень 
(https://econom.lnu.edu.ua/news/zatverdzhennia-zvitu-pro-provedennia-naukovykh-seminariv-kafedry-za-
2017-2018-n-r; http://econom.lnu.edu.ua/news/zatverdzhennia-zvitu-pro-provedennia-naukovykh-seminariv-
kafedry-za-2018-2019-n-r; https://econom.lnu.edu.ua/news/zatverdzhennia-robochykh-prohram-navchal-
nykh-dystsyplin-ta-rozroblenykh-sylabusiv); розширених засідань кафедри за участю інших 
стейкхолдерів. Викладачі кафедри залучаються до офіційного опонування під час захисту дисертацій 
здобувачами у ЗВО в інших містах, що сприяє обміну освітньо-науковим досвідом між науковцями і 
підвищенню якості підготовки дисертаційних робіт аспірантами за спеціальністю 071 “Облік і 
оподаткування”. Аналіз результатів анкетування викладачів обговорено на розширеному засіданні 
кафедри 30.01.2020 р. (протокол № 6/03) (https://econom.lnu.edu.ua/news/analiz-anketuvannia).

- інші стейкхолдери
До інших зовнішніх стейкхолдерів відносимо представників глобальної мережі незалежних 
аудиторських та консалтингових компаній “PwC Україна” та “KPMG”, які беруть активну участь в 
освітньому процесі (https://econom.lnu.edu.ua/news/vykladachi-kafedry-obliku-i-audytu-vidvidaly; 
https://econom.lnu.edu.ua/news/provedennia-vidkrytoi-lektsii-ekspertamy), ознайомилися зі структурою 
ОП і визнали її доволі адаптивною, за потреби оновлення. Разом зі ЗВО, інших зовнішніх стейкхолдерів 
залучається до анкетного опитування вражень і пропозицій щодо удосконалення освітньо-наукового 
процесу за ОП (https://forms.gle/uUXpXD3sPZhoaZq89). Аналіз результатів анкетування обговорено на 
розширеному засіданні кафедри 30.01.2020 р. (протокол № 6/03) 
(https://econom.lnu.edu.ua/news/analiz-anketuvannia).
Продуктивною є співпраця кафедри з Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА) 
(https://econom.lnu.edu.ua/news/akredytatsiia-mahisters-koi-prohramy), Привілейованим Інститутом 
Управлінського Обліку Великобританії (CIMA) (https://econom.lnu.edu.ua/news/akredytatsiia-
pryvileyovanym-instytutom). Це надає важливу в бізнесі кваліфікацію наполегливим, здібним та 
амбітним особам, які прагнуть розвиватися у сфері бухгалтерського обліку, аналізу й оподаткування 
(http://econom.lnu.edu.ua/news/zustrich-studentiv-aspirantiv-ta-vykladachiv-spetsial-nosti-oblik). Відтак 
аспіранти мають мотивацію розвиватися не лише у науково-педагогічному напрямі, а й у 
професійному.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Науково-пошукова діяльність у сфері обліку, аналізу, аудиту й оподаткування є пріоритетним 
напрямом у контексті забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання в України. 
Визначення цілей ОП зорієнтоване на постійний попит у науково-педагогічних фахівцях за такою 
спеціальністю. Адже освітньо-науковий рівень здобувача вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і 
оподаткування” затребуваний не лише у ЗВО. Дедалі частіше представники глобальної мережі 
аудиторських та консалтингових компаній, організації професійних бухгалтерів та аудиторів 
потребують докторів філософії, здатних вміло проводити тренінги, активно працювати над 
вирішенням науково-прикладних проблем. 
Програмні результати зорієнтовані на знання сучасних концепцій і методів науково-дослідної та 
професійної діяльності для чіткого виокремлення проблем розвитку обліку, аналізу й аудиту. 
Визначальними каталізаторами за останні роки є блокчейн, штучний інтелект, BigData. Фахівці 
інституту McKinsey стверджують, що найближчим часом зникнуть 6 млн робочих місць бухгалтерів та 
фінансистів, але це стосуватиметься здебільшого тих, хто виконує найменш кваліфіковану роботу 
(http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/92.pdf). Тому цілі та програмні результати 
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навчання аспірантів апріорі зорієнтовані на формування компетентностей одночасно за кількома 
сферами знань: фундаментально економічною, фінансовою, інформаційно-технологічною, обліково-
методологічною.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
Під час формулювання цілей для досягнення програмних результатів навчання було враховано 
галузевий та регіональний контекст, зважаючи на змістове наповнення навчального процесу, 
тематику наукових семінарів кафедри обліку і аудиту, що спонукало до обговорення цілей і 
результатів наукового дослідження аспірантів. Викладачі кафедри, аспіранти та запрошені зовнішні 
стейкхолдери мали змогу відреагувати й надати пропозиції для продуктивного розвитку наукових 
досліджень здобувачів. Зокрема відбулися наукові семінари щодо розвитку методологічного 
забезпечення обліку, аналізу й контролю діяльності суб'єктів господарювання: у ресторанному 
господарстві, молокопереробній сфері, сімейній медицині, під час іпотечного кредитування, за 
торговельними операціями з предметами антикваріату,  житлово-комунальній сфері, щодо 
спортивних активів футбольних клубів, малих підприємств, щодо використання фінансових ресурсів у 
бюджетних установах, торговельних підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів, кредитної 
діяльності банків тощо. Це посприяло завершенню й успішному захисту дисертаційних робіт за 
окресленими напрямами досліджень як у регіональному контексті, так і загальнодержавному.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Формування цілей та програмних результатів навчання ОП кафедрою обліку і аудиту розроблено за 
результатами аналізу низки ОП вітчизняних аналогічних програм та враховано їх досвід. Зокрема, 
таких ЗВО як Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна, Тернопільський національний економічний університет, інших.
Загалом під час формування ОП враховані загальнодержавні підходи до підготовки доктора філософії 
з управління і адміністрування за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, зважаючи на 
особливості ринку праці та регіональний контекст.  Конкурентоспроможність представленої ОП 
характеризується тим, що акцент зроблено на знання закономірностей, принципів та механізмів 
функціонування системи бухгалтерського обліку й оподаткування за різними видами економічної 
діяльності, здійснення ефективного контролю за діяльністю підприємств, використання аналітичних 
процедур в аудиті з урахуванням новітніх здобутків науковців, вправного розв’язування науково-
прикладних завдань щодо оптимізації оподаткування й надання рекомендацій для удосконалення 
нормативно-правових документів й роботи фіскальних органів. Формування компетентностей та 
результатів навчання відбувалося зважаючи на основні вимоги Міжнародних стандартів професійної 
освіти бухгалтерів (International Accounting Education Standards Board (IAESB)).

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
У зв’язку з відсутністю стандарту вищої освіти для підготовки доктора філософії з управління і 
адміністрування за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, під час розроблення ОП брали за 
основу Національну рамку кваліфікацій  (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12). 
Автономія ЛНУ ім. І. Франка уможливила виокремити програмні результати, найбільш затребувані для 
підготовки доктора філософії за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”. Така ОП зосереджує 
значний перелік результатів навчання і загалом спрямована на формування загальних і фахових 
(професійних, спеціальних) компетентностей для проведення самостійних наукових досліджень із 
теорії та методології розвитку бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту й контролю діяльності 
суб’єктів господарювання, нормативно-правового забезпечення системи оподаткування, зважаючи на 
специфіку функціонування суб’єктів господарювання за різними видами економічної діяльності, у 
різних регіонах України. 
Результатів навчання досягають через проведення лекцій, інтерактивних занять, семінарів, 
практичних занять, самостійного навчання та виконання індивідуальних науково-дослідних завдань. 
Контроль та оцінювання навчальних досягнень аспірантів здійснюється за системою ECTS та 
національною шкалою оцінювання:
 - поточний контроль: усне та письмове опитування, тестування, захист науково-дослідних робіт; 
- підсумковий контроль: екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю.
Досягнення окреслених результатів відбувається через призму таких дисциплін: “Формування 
парадигм обліку, аналізу і контролю діяльності суб’єктів господарювання”,. “Науковий семінар”, 
“Філософія”, “Педагогічна практика”, “Іноземна мова за фаховим cпрямуванням”, “Обліково-
аналітичне забезпечення управління витратами на підприємстві”, “Оптимізація оподаткування та 
управління податковими ризиками”, “Теорія та методологія податкової політики”, “Аудит в системі 
управління підприємством”, “Економічний аналіз у системі управління суб’єктами господарювання” 
тощо.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
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Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
Стандарт вищої освіти для підготовки доктора філософії з управління і адміністрування за 
спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” відстутній. Розроблення ОП у 2016 році відбувалося на 
основі Національної рамки кваліфікацій (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 
листопада 2011 р. № 1341). Сьогодні відповідає дев’ятому рівню кваліфікації, за яким сформовано 
результати навчання для того, аби здобувач зміг набути відповідних компетентностей: комплексних 
знань міждисциплінарних зв’язків (РН5); вмінь критично мислити, аналізувати, оцінювати й 
синтезувати нові ідеї (РН3); комунікаційних навиків широкого науково-прикладного профілю – від 
філософського до вузькоспеціалізованого облікового (РН15, РН16); досягти автономності й 
відповідальності під час реалізації лідерських здатностей у науково-освітньому середовищі (РН17) 
тощо. Такі результати навчання сприятимуть вчасному завершенню наукового дослідження й 
успішному захисту дисертаційної роботи.
Внесення змін у Національну рамку кваліфікацій (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12 
червня 2019 р. № 509), а також на підставі обговорення цілей, освітніх компонентів і результатів 
навчання освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 071 “Облік і 
оподаткування” на розширених засіданнях кафедри обліку і аудиту у ЛНУ ім. І. Франка (протоколи № 
5/03 від 15 листопада 2018 р., № 6/03 від 30 січня 2020 р., № 8 від 26 лютого 2020 р.), посприяло 
розробленню проєкту оновленої ОП (https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/OP_071_O_2020_ASP.pdf). Відтак особлива увага присвячена досягненню 
результатів навчання, зважаючи на: дотримання академічної доброчесності (викладачі і аспіранти 
кафедри підписали відповідні декларації – https://econom.lnu.edu.ua/news/pidpysannia-kodeksu-
akademichnoi-dobrochesnosti); розвиток вмінь аспіранта самостійно планувати й розвивати ґрунтовні 
наукові дослідження (РН13, РН14); активізацію аспірантів здобути вищий рівень іноземної мови 
(РН16); здатність аспірантів до постійного саморозвитку й самовдосконалення (РН 18).

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
40

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти (за наявності)?
0

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої 
освіти?
18

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Зміст ОП має чітку структуру, освітні компоненти, включені до ОП, становлять логічну 
взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти поставлених цілей. ОП має на 
меті підготовку фахівців найвищого рівня кваліфікації, здатних розв’язувати комплексні завдання, а 
також наукові та практичні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування, що 
відповідає предмету й об’єкту вивчення дисциплін за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”. ОП 
розділяється на окремі освітні компоненти, які складаються з навчальних дисциплін, наукового 
семінару і педагогічної практики. Теоретичний зміст предметної області забезпечується навчальними 
дисциплінами. 
Здобувач має оволодіти загальнонауковими та специфічними методами, методиками і технологіями 
досліджень закономірностей функціонування сучасної економіки, економіко-математичними 
методами для вирішення проблем в обліку й оподаткуванні, завдань управління, а також 
інноваційними методами і методиками за рахунок вивчення як вузькоспеціалізованих дисциплін 
(“Формування парадигм обліку, аналізу і контролю діяльності суб’єктів господарювання”, “Обліково-
аналітичне забезпечення управління витратами на підприємстві”, “Теорія та методологія податкової 
політики”, “Оптимізація оподаткування та управління податковими ризиками”, “Іноземна мова за 
фаховим спрямуванням”), так і загальнонаукових дисциплін (“Філософія”, “Педагогіка вищої школи” 
тощо).
Інструментарій та обладнання, яке використовують у навчальному процесі: засоби для проведення 
презентацій, система електронного розкладу занять (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/ECON_Rozklad_ASP_2019-2020_2sem.pdf), програмні засоби у комп’ютерній 
лабораторії головного корпусу університету. Також є можливість використання програмних ресурсів 
комп’ютерної лабораторії економічного факультету (ауд. 211–212) – 1С: Підприємство, M.E.Doc, Excel 
(дод., табл 3).
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Попри навчальну роботу, аспірант основний обсяг часу витрачає на науково-дослідну роботу за 
темою дисертації, згідно з індивідуальним планом наукової роботи. ОП передбачена публікація 
мінімум 5 наукових статтей у фахових виданнях України та 5 тез конференцій, внаслідок апробації 
результатів дослідження, під час участі в них. Значна увага присвячується публікації і апробації 
наукових результатів у міжнародному академічному середовиці.
Розділ 11 ОП передбачає широкий спектр перспективних напрямів досліджень у сферах обліку, 
аналізу, контролю, аудиту й оподаткування, та відповідно тематики дисертаційних робіт за видами 
діяльності різних суб’єктів господарювання.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Аспіранти формують індивідуальну освітню траєкторію, основним інструментом якої є вибіркові 
дисципліни (Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії в університеті (https://bit.ly/2Xd2Neq). Відділ аспірантури і докторантури на 
початку навчального року доводить до відома здобувачів перелік дисциплін за вільним вибором в 
межах кожного року навчання. Здобувачі до 01 березня щороку вносять обрані дисципліни до 
вибіркової частини навчального плану. Аспіранти можуть брати участь у програмах академічної 
мобільності, оголошення про які постійно оновлюються на сайті Відділу міжнародних зв’язків ЛНУ ім. 
І. Франка (https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/).
Індивідуальна освітня траєкторія також  забезпечується шляхом формуванням індивідуального 
навчального плану та індивідуального плану наукової роботи. 
Формування індивідуальної освітньої траєкторії висвітлено в:
Тимчасовому положенні про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти в 
університеті (https://bit.ly/2UHe2KC); Положенні про визнання та перезарахування результатів 
навчання учасників академічної мобільності в університеті (https://bit.ly/34j97mk). Зазначені 
документи розміщені у вільному доступі у розділі  “Документи про організацію та забезпечення якості 
навчального процесу” (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-
process/).

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних 
дисциплін?
Можливість та порядок вибору аспірантами дисциплін відбувається відповідно до “Положення про 
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка” 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), “Тимчасового 
положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка” (протокол №54/9 від 26.09.2018) 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) та інших документів, які 
підтверджують можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії. 
Перелік вибіркових дисциплін пропонує кафедра обліку і аудиту. Аспіранти мають право на вибір 
навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною ОП та навчальним планом в обсязі, що 
становить не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для відповідного рівня 
вищої освіти. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить, зазвичай, 3 кредити.
Відділ аспірантури і докторантури є відповідальним за ознайомлення здобувачів з порядком, 
термінами й особливостями запису і формування груп для вивчення дисциплін вільного вибору 
аспіранта. Обмежень щодо кількості аспірантів, потрібних для формування групи, не встановлено. 
Центр забезпечення якостi освiти і Центр монiторингу ЛНУ ім. І. Франка проводить опитування 
здобувачів вищої освіти щодо участі у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії за відповідною 
освітньою програмою. Зокрема, внаслідок аналізу відповідей аспірантів за проведеним анкетуванням 
у лютому 2020 р. з’ясовано, що аспіранти пропонують ввести такі вибіркові дисципліни, як “бізнес-
аналітика”, “фінансова аналітика”, “лідерство” (https://econom.lnu.edu.ua/news/oznayomlennia-z-rezul-
tatamy-anketuvannia-aspirantiv-kafedry-obliku-i-audytu). Результати опитування аспірантів показали 
важливість переважної більшості програмних результатів навчання за компетентностями загальної 
та професійної підготовки доктора філософії з управління і адміністрування за спеціальністю 071 
“Облік і оподаткування”, наявність відповідного матеріально-технічного забезпечення та високий 
рівень науково-педагогічних працівників, що забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти 
третього рівня. Знаково, що згідно з відповідями аспірантів у 57,1% з них очікування від навчання за 
ОП “збіглися повністю” із отриманим навчанням за спеціальністю, а в решти 42,9% – “швидше 
збіглися”. Відтак пропозиції аспірантів, отримані під час проведення анкетування, будуть обговорені 
на розширеному засіданні кафедри обліку і аудиту, зі запрошенням зовнішніх стейкхолдерів, і 
враховані під час оновлення ОП підготовки доктора філософії з управління і адміністрування за 
спеціальністю 071 Облік і оподаткування ЛНУ ім. І. Франка.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
Практична підготовка аспірантів передбачена навчальним планом та  регулюється Положенням про 
організацію освітнього процесу в університеті (протокол № 50/5 від 31.05.2018 р.) 
(https://bit.ly/2R9cBCo), Положенням про педагогічну практику аспірантів університету  (протокол № 
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49/5 від 30.05.2018 р.) (https://bit.ly/2V7zGqo). 
ОП і навчальний план передбачають поєднання набутих теоретичних навиків із практичною 
підготовкою, зокрема під час “Педагогічної практики” (4 кредити ЄКТС). Майже усі вибіркові 
дисципліни є практично орієнтованими. Адже специфіка виконання дисертаційних робіт за 
спеціальністю “Облік і оподаткування” полягає, насамперед, в урахуванні практичних  особливостей 
дослідження.
Педагогічна практика є обов’язковою компонентою практичної підготовки аспірантів і дає змогу 
набути таких фахових компетентностей: здатність усно і письмово презентувати та обговорювати 
результати наукових досліджень й інноваційних розробок українською та іноземною мовами, 
здійснювати науково-педагогічну діяльність за фахом. Здобувачі набувають практичних навиків 
наукових публікацій, виступів на конференціях. 
Співпраця зі зовнішніми стейкхолдерами дає змогу врахувати останні тенденції і актуальні проблеми 
розвитку науково-освітнього процесу, формувати фахові компетентності: здатність виконувати 
оригінальні дослідження, які створюють нові знання в обліку, аналізі, аудиті й оподаткуванні, 
проводити емпіричні дослідження, апробовувати результати наукових досліджень у практичній 
сфері. 

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти 
соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та 
результатам навчання ОП результатам навчання ОП
Під час підготовки докторів філософії з управління і адміністрування за спеціальністю 071 “Облік і 
оподаткування” здобувачі вивчають сукупність дисциплін, які сприяють не лише набуттю 
аспірантами професійних “hard”-навичок, але й соціальних “soft”-навичок, серед них: креативність 
(“Науковий семінар”, “Педагогічна практика”, “Педагогіка вищої школи”, “Інновації та 
підприємництво”), критичне мислення (“Філософія”, “Підготовка науково-інноваційного проекту”, 
“Інформаційні технології та програмування”, “Інтелектуальна власність і трансфер технологій”), 
здатність навчатися протягом життя (“Методологія підготовки наукової публікації”, “Філософія”), 
соціальний інтелект (“Психологія вищої школи”), адаптивність (“Формування парадигм обліку, 
аналізу і контролю діяльності суб’єктів господарювання”), вміння працювати в команді (“Науковий 
семінар”, “Педагогічна практика”), лідерство (“Підготовка науково-інноваційного проекту”). 
Нормативна дисципліна “Іноземна мова за фаховим спрямуванням” сприяє набуттю і розвитку мовних 
компетентностей для широкої наукової взаємодії.
Набуттю соціальних навичок допомагають форми організації навчального процесу у вигляді наукових 
семінарів, тренінгів, командних методів навчання, робіт над науково-інноваційними проектами, 
загальноуніверситетських заходів. Аспіранти залучаються до організації та участі у щорічних 
студентсько-аспірантських конференцій, 
(https://www.facebook.com/economscienclub/photos/a.1296928706988532/2674961585851897/?
type=3&theater).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Для визначення компетентностей/результатів навчання зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 
використовуються такі нормативно-правові акти: Закон України “Про вищу освіту” 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18), Національна рамка кваліфікацій 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF), Методичні рекомендації щодо розроблення 
стандартів вищої освіти (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf), 
Класифікатор професій ДК 003:2010) (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10), Порядок 
розроблення та затвердження професійних стандартів (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2017-
%D0%BF), Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 
закладах вищої освіти (наукових установах) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF), 
Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19), Про документи про вищу освіту (наукові ступені) 
державного зразка (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-2015-%D0%BF), International Accounting 
Education Standards Board (IAESB) (Міжнародні стандарти професійної освіти бухгалтерів) 
https://www.international-standards.org/, інші законодавчі акти та методичні рекомендації. 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із 
самостійною роботою)?
ЗВО використовує оптимальне співвідношення між фактичним і задекларованим навантаженням за 
кожним освітнім компонентом. Відповідно до “Положення про організацію освітнього процесу 
Львівського національного університету імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) обсяг одного кредиту ЄКТС – 30 год., що включає 
аудиторну і самостійну роботу. За аудиторною роботою фактичне й задеклароване навантаження 
співпадають. Час, відведений для самостійної роботи, визначається нормативними документами МОН 
України, навчальними планами. Для досягнення реальної оцінки часу, який потрібен здобувачеві для 
самостійної роботи (і загального обсягу навантаження на аспіранта), використовується метод 
опитування здобувачів. За його даними виявлено проблеми правильного розподілу часу на самостійну 
роботу, незнання усіх можливостей, які надає університет для навчання. Для усунення цього 
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коригується розклад занять здобувачів, заохочується використання корпоративних ІТ-ресурсів. 
Співвідношення обсягів аудиторних занять та самостійної роботи визначається з урахуванням 
специфіки та змісту кожної дисципліни і становить 0,818 для денної форми навчання та 0,183 – для 
заочної. 
Передбачено таку структуру видів аудиторних годин для денної (заочної) форми навчання: 39 % 
(42%) припадає на лекції, 44% (39%) – на практичні заняття, 17% (19% ) – на семінари. Значний 
акцент робиться на пошукову й самостійну роботу, практикується виконання науково-дослідних 
робіт.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план 
зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
Підготовка докторів філософії з управління і адміністрування за спеціальністю 071 “Облік і 
оподаткування” відповідно до Статуту (https://bit.ly/3bYCYDf) та “Положення про організацію 
освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка” 
(https://bit.ly/2JGbLce) за дуальною формою освіти не проводиться, хоча присутні окремі її елементи.  
Особливістю дуальної освіти є узгоджена взаємодія освітньої та виробничої сфери з підготовки 
науково-освітніх фахівців, а завданнями – усунути основні недоліки традиційних форм і методів 
навчання, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, підвищити якість 
підготовки докторів філософії з урахуванням вимог роботодавців. Відтак, професіонали-практики 
провідних компаній Львівщини, Головного управління статистики у Львівській області, а також 
експерти з обліку і оподаткування запрошуються до проведення лекційних занять 
(https://bit.ly/2XalYWj; https://bit.ly/2JCBXEJ; https://bit.ly/3dSdIjE; https://bit.ly/2X9ZgxB; 
https://bit.ly/39LMVlE), участі у наукових семінарах кафедри, допомагаючи аспірантам порадами щодо 
пошуку інформації та її методів обробки; спрямовуючи науково-дослідну діяльність здобувачів ступеня 
доктора філософії на вирішення актуальних проблем обліку, аналізу, аудиту, оподаткування, 
контролю; забезпечують доступ здобувачам до інформації та можливість проведення досліджень на 
базі функціонуючих підприємств.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на 
навчання та вимоги до вступників ОП
Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана 
Франка у 2016–2020 рр. –  https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf. 
Зокрема: https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Pravyla-pryyomu-do-aspirantury-ta-
doktorantury-2016-r..pdf; https://bit.ly/2xIcTsV;  https://bit.ly/2xDXoCA;  http://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/02/Pravyla-pryyomu-do-aspirantury-ta-doktorantury-u-2019-rotsi.docx;  
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf.

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
Правила прийому на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних 
положень, оприлюднені на сайті університету. Підготовка докторів філософії за державним 
замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною формою навчання. Також є можливість 
навчання за ОП на контрактній основі (очна і заочна форми). Відтак, випускники магістратури, 
зазвичай з дипломами із відзнаками, які успішно працевлаштовані за спеціальністю “облік і 
оподаткування” та бажають здобути третій рівень вищої освіти, мають змогу вступити до аспірантури 
за спеціальністю 071 “облік і оподаткування”. Вони поєднують професійну діяльність із науковою, що 
позитивно впливає на комплексне розуміння актуальних проблем обліку, економічного аналізу, 
аудиту, оподаткування. Внаслідок цього наукова новизна дисертаційних робіт сприяє формуванню 
нових знань, а практична значущість результатів дослідження є важливою і доречною для 
впровадження у обліково-податкову сферу. Вступні іспити складають зі спеціальності “облік і 
оподаткування”, філософії, з іноземної мови – в обсязі, який відповідає рівню В2 
загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Відтак, науково-педагогічний фахівець з таким 
рівнем володіння іноземними мовами здатний продовжувати навчатися й працювати у національних і 
міжнародних професійних бухгалтерських організаціях під час розробки стандартів обліку і аудиту, 
підготовки бухгалтерів, освітніх програм сертифікації бухгалтерів, проводити тренінги тощо.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
В університеті визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання 
кваліфікацій з вищої освіти у Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.) 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_308, є доступними для усіх учасників освітнього процесу та 
яких послідовно дотримуються під час реалізації ОП. Це стосується не лише  правил визнання 
результатів навчання, здобутих в іноземних ЗВО. Здобувачі третього рівня вищої освіти  можуть 
здобувати окремі програмні результати навчання і в українських ЗВО (через вивчення окремих ОК 
або сертифікованих програм). Такі результати навчання можуть бути предметом визнання. 
Документи, якими ЛНУ ім. І. Франка регулює питання визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО: “Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка” 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf); положення про порядок 
визнання іноземного диплому (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf); 
положення про порядок відрахування, поновлення, переведення здобувачів вищої освіти та надання 
академічної відпустки (інформація в положенні про організацію освітнього процесу, С.17. 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)?
Таких прикладів не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
У “Порядку визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів 
навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf) визначені чіткі та зрозумілі правила, які є 
доступними для усіх учасників освітнього процесу і послідовно дотримуються під час реалізації ОП. 
Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, дає змогу суб’єктам освітньої 
діяльності право самостійно приймати рішення, у межах своєї автономії, щодо вибору та 
проходження висококваліфікованих дистанційних курсів, курсів по використанню спеціалізованого 
бухгалтерського програмного забезпечення; сертифікаційних програм “Асоціації присяжних 
сертифікованих бухгалтерів” (ACCA (Association of Chartered Certified Accountants 
(https://www.acca.org/home)),  і “Привілейованого Інституту Управлінських бухгалтерів Великобританії” 
(CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) (https://www.cimaglobal.com/) ); тренінгів та інших 
форм навчання, інформація про які знаходиться у вільному доступі та не суперечать чинному 
законодавству. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)
Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, відбувається через нарахування до 
десяти балів за активність аспірантам під час оцінювання поточної успішності за  дисциплінами, 
дотичними до тематики такого навчання. Зокрема, Костюк М. В. завершила курси “Бухгалтерський та 
податковий облік + програма “1С: Бухгалтерія 8” (свідоцтво № 000692 від 21.10.2019 р.). Улич О. М. –  
онлайн -курси “Фінансовий менеджмент” і “Як знайти роботу своєї мрії” (сертифікати “Prometheus” від 
19.04.2017 р. і від 12.04.2017 р.). Це буде враховано викладачами на ІІ-му році навчання з навчальних 
дисциплін: “Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на підприємстві” і “Теорія та 
методологія податкової політики”. Симанич Н. Б. завершив програму успішного розвитку 
“Менеджмент для лідерів” у Львівській бізнес-школі УКУ (сертифікат, жовтень 2019 – січень 2020), що 
буде враховано під час навчання за дисципліною “Науковий семінар”. Павлік І. Є. завершила курс 
навчання “Використання прикладного рішення “1С: Бухгалтерія 8 для України” ред. 1.2 (свідоцтво № 
2110066498326 від 13.04.2017 р.), що враховано під час вивчення дисципліни: “Обліково-аналітичне 
забезпечення управління витратами на підприємстві”. Представлені докази підвищення кваліфікації 
Прокіпчуком Л. І. (свідоцтво №082 від 31.01.2007 р.; свідоцтво № 74 від 29.02.2008 р.; сертифікат № 
ЛБП-326 від 03.03.2010 р.; свідоцтво від 16.11.2012 р.) посприяли підвищенню поточного балу з 
“Теорії та методології податкової політики”.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Відповідно до положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти доктора 
філософії у ЛНУ ім. І. Франка (http://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), 
навчання в університеті здійснюється за такими формами: очна (денна, вечірня), заочна. Обрані 
форми й методи навчання за ОП (дати посилання на освітню програму) забезпечують досягнення 
програмних результатів навчання, надають змогу здобувачам отримати компетентності розв’язувати 
комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності. 
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Згідно ОП застосовується як традиційна система методів навчання (лекції; лабораторні, практичні, 
семінарські заняття; самостійна робота; науковий семінар; контрольні заходи; педагогічна практика; 
консультації), так і інноваційні інтерактивні методи навчання (презентації, ситуаційні завдання, ділові 
ігри, тренінги, дискусії зі запрошенням фахівців). Форми та методи навчальної діяльності 
забезпечуються використанням можливостей спеціального програмного забезпечення: MCOffice, 
Statistica, Medoc, 1-C Бухгалтерія. Інформацію про те, яким чином форми й методи навчання на ОП 
сприяють досягненню програмних результатів навчання, подано в таблиці 3 додатку до звіту. 
Силабуси, Програми навчальних дисциплін та Робочі програми навчальних дисциплін доступні за 
посиланням: https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/071-accounting. 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
Вибір здобувачем форми навчання, академічна мобільність, можливість впливати на освітній матеріал, 
можливість вибору дисциплін із запропонованого кафедрою переліку, залучення зовнішніх 
стейкхолодерів до формування ОП свідчить про реалізацію студентоцентрованого підходу в ОП. 
Принципи та основні положення студентоцентрованого навчання встановлені у нормативних 
документах університету (http://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf; 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf; 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf ). Центром моніторингу 
ЛНУ ім. Івана Франка періодично проводиться опитування здобувачів щодо якості навчання, 
наповнення навчальних дисциплін, кваліфікації викладачів та задоволення компетентністю наукових 
керівників дисертацій, рівня технічного забезпечення навчального процесу на факультеті. 
Анкетування регламентується Положенням про організацію опитувань студентів, викладачів, 
випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). За результатами моніторингу 
(https://econom.lnu.edu.ua/news/oznayomlennia-z-rezul-tatamy-anketuvannia-aspirantiv) обговорюються та 
враховуються рекомендації, надані аспірантами для покращення освітнього процесу. Анкетування 
аспірантів 5.02.2020 року довело, що в усіх очікування від навчання за ОП збіглися із отриманим 
навчанням за спеціальністю.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання 
на ОП принципам академічної свободи
Академічна свобода аспірантів університету забезпечується Тимчасовим положенням про порядок 
забезпечення вільного вибору навчальних дисциплін (https://bit.ly/2x7GSe7); Тимчасовим положенням 
про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти (https://bit.ly/2JI9wFb).
Для здобувачів ОП у процесі навчання і для науково-педагогічних працівників забезпечується 
академічна свобода, яка ґрунтується на принципах свободи слова та творчості і полягає у 
самостійності та незалежності учасників освітнього процесу під час провадження  науково-
педагогічної діяльності та використання її результатів. В університеті відповідність методів навчання 
і викладання за ОП принципам академічної свободи здобувачів третього рівня вищої освіти 
забезпечується вільним вибором факультету, спеціальності; наукового керівника; тематики та 
напряму наукового дослідження. Науково-педагогічні працівники самостійно обирають контент 
навчальної дисципліни, форми і методи навчання й викладання відповідно до її специфіки, виходячи з 
власного досвіду, тенденцій розвитку спеціальності та забезпечення ефективності освітнього 
процесу (https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/071-accounting).
Здобувачі, під час засідань кафедри обліку і аудиту, засідань Вчених рад і під час анкетувань мають 
змогу висловлювати пропозиції стосовно організації освітнього процесу за принципами академічної 
свободи (https://econom.lnu.edu.ua/news/oznayomlennia-z-rezul-tatamy-anketuvannia-aspirantiv-kafedry-
obliku).

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація 
щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів *
Здобувачам третього рівня вищої освіти надається інформація щодо цілей, змісту та очікуваних 
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів на 
основі даних ОП, робочих програм навчальних дисциплін, силабусів. З інформацією про науково-
освітні події кафедри можна ознайомитися на сайті економічного факультету, електронній сторінці 
кафедри, сторінках факультету та кафедри у соціальній мережі “Facebook”. Вимоги до кваліфікації 
осіб, які вступають до аспірантури, прописані правилами прийому (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/img814.pdf). Загальна інформація щодо змісту навчання; порядку та критеріїв 
оцінювання; умов відрахування, поновлення, переведення та надання академічної відпустки 
відображена у “Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти 
доктора філософії у ЛНУ ім. Івана Франка” (http://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Інформація для здобувачів стосовно робочих планів, 
навчальних дисциплін, розкладу занять та сесій доступна за посиланням 
https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates. Робочі навчальні програми та силабуси дисциплін 
доступні за посиланням : https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/071-accounting. Аспіранти 
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отримують контактну інформацію викладача (електронну скриньку); консультуються з науковим 
керівником в режимі он-лайн (Viber, Skype), чи за попереднім узгодженням часу консультації – на 
кафедрі.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Поєднання навчання і науково-практичних досліджень при підготовці докторів філософії з управління 
і адміністрування за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” є умовою під час реалізації ОП. 
Освітня складова складає близько 30%, відтак для наукового дослідження передбачено 70% часу, що 
включає в себе написання дисертації, наукових публікацій за результатами досліджень; участь у 
конференціях, наукових семінарах тощо. На кафедрі обліку і аудиту відбувається поєднання 
навчання і наукових досліджень через залучення здобувачів до виконання науково-дослідних тем 
кафедри (https://econom.lnu.edu.ua/research/state-budget-researches): “Розвиток обліку, аналізу і 
контролю в господарській системі України”, № 0114U004776 (тривалість теми 01.01.2014 – 31.12.2017) 
і “Проблеми теорії і практики обліково-аналітичних наук в умовах гармонізації до стандартів ЄС” № 
0118U000599 (тривалість теми 01.01.2018 – 31.12.2021). Здобувачі третього рівня вищої освіти беруть 
участь: у наукових семінарах кафедри обліку і аудиту та тренінгах, що організовуються зовнішніми 
стейкхолдерами у співпраці з кафедрою (https://econom.lnu.edu.ua/news/provedennia-vidkrytoi-lektsii); у 
наукових конференціях (https://econom.lnu.edu.ua/news/uchast-vykladachiv-ta-aspirantiv), форумах, 
круглих столах, тренінгах, організованих економічним факультетом. Це дає змогу їм оволодіти 
сучасними інноваційними, професійно- та науково-орієнтованими знаннями, апробувати їх на 
практиці. Розклад таких заходів розміщується на сайті економічного факультету: 
https://econom.lnu.edu.ua/research/conferences. Наукові результати досліджень аспірантів 
впроваджуються у навчальний процес ЛНУ ім. Івана Франка та інших закладах вищої освіти України 
(така інформація оприлюднена в авторефератах і дисертаціях здобувачів), практичні результати 
використовуються у діяльності суб’єктів господарювання (про це свідчать довідки (акти) про 
впровадження, які опубліковані у додатках до дисертацій здобувачів). Результати досліджень 
аспірантів висвітлюються у наукових періодичних виданнях економічного факультету ЛНУ ім. Івана 
Франка: “Вісник Львівського університету: серія економічна” 
(https://econom.lnu.edu.ua/research/visnyklnu-ser-econom), “Формування ринкової економіки в Україні” 
(https://econom.lnu.edu.ua/research/naukovyj-zbirnyk-formuvannya), інших виданнях (у т. ч. закордонних 
наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які внесено до міжнародних 
наукометричних баз). Аспіранти можуть бути членами “Економічного наукового клубу студентів, 
аспірантів, докторантів та молодих вчених” (https://sites.google.com/econom.lnu.edu.ua/esc/), який є 
частиною громадського самоврядування університету. Практичне застосування набутих за час 
навчання знань відбувається під час проходження педагогічної практики. Також під час оновлення 
змісту освітніх компонент враховуються результати моніторингу задоволеності аспірантів навчанням 
(https://econom.lnu.edu.ua/news/analiz-anketuvannia-aspirantiv).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють 
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній 
галузі
Відповідно до Статуту ЛНУ ім. І. Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf) та Стратегії розвитку кафедри обліку і аудиту на 2016-2021 рр. 
(https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Strategy.doc), науково-педагогічні працівники 
кафедри обліку й аудиту самостійно обирають контенти навчальних дисциплін, форми та методи 
навчання і викладання, виходячи з власного досвіду, тенденцій розвитку та наукових досягнень, 
забезпечення ефективності освітнього процесу. Конкурентоспроможність ОП характеризується тим, 
що під час розробки та наповнення навчальних курсів, викладачі залучають різноманітних 
стейкхолдерів: аспірантів, представників аудиторських фірм, фахівців з фінансового й управлінського 
обліку підприємств, викладачів інших ЗВО міста Львова та Львівської області. На засіданнях кафедри 
регулярно обговорюються побажання зацікавлених осіб до удосконалення навчального процесу в 
аспірантурі, а також напрями розвитку наукових досліджень здобувачів третього рівня вищої освіти 
(https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Strategy.doc; 
https://econom.lnu.edu.ua/news/zatverdzhennia-prof-d-e-n-van; https://econom.lnu.edu.ua/news/analiz-
anketuvannia-aspirantiv-vykladachiv-ta-zovnishnikh-steykkholderiv). Розроблені робочі програми та 
силабуси навчальних дисциплін обговорюються і рекомендуються до затвердження на засіданнях 
кафедри обліку і аудиту. Якщо навчальна дисципліна викладається не перший рік, робоча програма 
оновлюється щорічно (https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/071-accounting). На основі 
останніх наукових досягнень і сучасних практик бухгалтерського обліку, податкової системи, аудиту 
удосконалюється контент освітніх компонент, уточнюється календарний план викладання, 
доповнюється список літератури. Зовнішні стейкхолдери проводять тренінги щодо висвітлення 
сучасних інноваційних підходів у обліку, аудиті, оподаткуванні не лише для аспірантів, а й для 
викладачів кафедри (https://econom.lnu.edu.ua/news/zustrich-z-predstavnykamy-kompanii-kpmg; 
https://econom.lnu.edu.ua/news/vykladachi-kafedry-obliku-i-audytu-vidvidaly-treninh-kompanii-pwc; 
https://econom.lnu.edu.ua/news/uchast-vykladachiv-kafedry-u-vorkshop-innovatsiyi-v-universytets-kiy-osviti-
ta-menedzhmenti-transfer-tekhnolohiy-kriz-kordony). Науковцями кафедри опубліковано значний обсяг 
наукових праць, що відображають результати їх наукових досліджень і впроваджені під час 
викладання дисциплін за ОП. Під час викладання використовують першочергово власні наукові 
публікації, для прик ладу щодо дисципліни “Облікова система ділового партнерства підприємств” –
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https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/Tytul-na-storinka.jpg; https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/04/Tytul-na-1.jpg), для “Економічний аналіз у системі управління суб’єктами 
господарювання” –  https://bit.ly/2UX1JIQ; https://bit.ly/3aBd7Rq). 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Інтернаціоналізація діяльності ЛНУ ім. І. Франка регламентується “Положенням про порядок 
реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів” (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf) і стратегією міжнародної діяльності 
(http://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Eng.pdf). Інтернаціоналізація на 
кафедрі реалізується через іноземне стажування, викладання в іноземних ЗВО тощо. Зокрема, доц. 
Шевчук В.Р. брала участь у науковому стажуванні у Вюрцбургському університеті (Німеччина) 
(https://econom.lnu.edu.ua/news/pro-prokhodzhennia-naukovoho-stazhuvannia); доц. Попівняк Ю.М. – у 
Вроцлавському економічному університеті (Польща) (https://econom.lnu.edu.ua/news/pro-stazhuvannia-
dots-popivniak). На базі економічного факультету, спільно з Вюрцбурзьким університетом імені Юліуса 
Максиміліана, проведено Міжнародну літню школу (https://www.lnu.edu.ua/mizhnarodna-litnya-shkola) 
“Сучасні методи досліджень в економіці та бізнесі”. Заняття проводили доц. Дутчак  І.Б (ЛНУ) і проф. 
Гансруді Ленз (Німеччина). Проф. Ковалюк О.М. викладає у Вищій школі економіки, права та медичних 
наук ім. Е. Ліпінського у Кельцах (Польща) (кафедра фінансів і обліку). Проф. Швець В.Є. – експерт в 
Академії розвитку транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна, доц. Струк Н.С. – 
рецензент у “Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej w Ostrołęce” (Польща) 
(http://www.wses-zeszyty.pl/rada.html).

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

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП 
дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Контрольні заходи є елементом освітнього процесу, вони забезпечують зворотній зв’язок між 
викладачем та здобувачем вищої освіти у процесі навчання та визначають відповідність рівня набутих 
здобувачами вищої освіти знань (навчальних досягнень), умінь та навичок вимогам нормативних 
документів щодо вищої освіти.
Форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін, що дозволяють перевірити опанування 
компонентів ОП та досягнення програмних результатів навчання регулюються нормами “Положення 
про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Контрольні заходи включають поточний, підсумковий 
контроль та атестацію. Форми контролю з навчальних дисциплін, згідно з п. 5 ст. 10 Закону України 
“Про вищу освіту”, затверджуються навчальним планом. Поточний контроль здійснюється під час 
проведення різних видів навчальних занять і має на меті перевірку рівня знань здобувачів вищої 
освіти з відповідної дисципліни. Проведення поточного контролю успішності здобувачів ОП 
визначається відповідною робочою програмою навчальної дисципліни і містить низку контрольних 
заходів: індивідуальні завдання, контрольні роботи, звіти та захист лабораторних робіт, а також 
поточний контроль на практичних і семінарських заняттях, комп’ютерне тестування тощо. Крім того в 
робочих програмах навчальних дисциплін та силабусах зазначені програмні результати навчання, які 
повинні бути досягнуті при вивченні відповідної дисципліни, а також системи контрольних заходів з 
перевірки рівня досягнення відповідного результату. Відповідно до цих документів визначаються 
максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу, з урахуванням певного рівня набутих 
знань здобувачами. Для забезпечення організації проведення підсумкового контролю факультети, за 
погодженням з кафедрою обліку і аудиту, складають на кожний семестр, відповідно до робочих 
навчальних планів, розклад занять та екзаменів і подають на узгодження у відділ аспірантури та 
докторантури. Терміни проведення екзаменаційної сесії визначаються наказом ректора. Система 
оцінювання успішності здобувачів вищої освіти доктора філософії у вигляді семестрових екзаменів 
оцінюється за шкалою ЄКТС, національною шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, 
“незадовільно”) та 100-бальною шкалою ЛНУ ім. І. Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), а семестрових заліків – за шкалою ЄКТС та 
національною шкалою (“зараховано”, “не зараховано”). Результати вносять у відомість обліку 
успішності та індивідуальний навчальний план аспіранта.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом відображення відповідної інформації в Положенні про 
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім. І. Франка 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf)., силабусі, програмі 
навчальної дисципліни та робочій програмі навчальної дисципліни 
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(https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/071-accounting; 
https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/), а також забезпечуються системною роботою: ґрунтовним 
підходом кафедр до їх планування і формулювання (контрольні заходи передбачають можливість 
перевірити, як теоретичну, так і практичну складову підготовки); наскрізною роботою зі здобувачами, 
постійним обговоренням питань, пов’язаних із організацією та проведенням контрольних заходів, 
обміном відповідним досвідом у середовищі науково-педагогічних колективів кафедр.
У робочих програмах навчальних дисциплін наведено розподіл балів за змістовними модулями, а 
також вказані максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу, з урахуванням їх 
важливості та трудомісткості. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється за 
національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, не зараховано); 100-
бальною шкалою та шкалою ЄКТС (А, В, С, D, E, FX, F). 

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Контрольні заходи визначають відповідність рівня набутих знань, умінь і навичок здобувача вищої 
освіти ступеня доктора філософії вимогам нормативних документів у сфері вищої освіти і 
забезпечують своєчасне коригування освітнього процесу. Кожна дисципліна має чітко окреслені 
форми контрольних заходів та критерії оцінювання, які є у відкритому доступі в робочих програмах та 
силабусах, а також повідомляються викладачами в процесі ознайомлення студентів з дисципліною. 
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання надається викладачем на першому 
занятті з навчальної дисципліни. Також здобувач вищої освіти самостійно може ознайомитися з 
інформацією про форми контрольних заходів до початку вивчення дисциплін, яка міститься на 
офіційному сайті Львівського національного університету імені Івана Франка (графік навчального 
процесу, навчальний план, розклад занять, робочі програми навчальних дисциплін, силабуси).
На основі навчального плану розробляється та затверджується індивідуальний навчальний план 
аспіранта, що визначає індивідуальну траєкторію навчання, яка реалізується шляхом визначення 
вибіркових компонентів навчального плану. На сайті університету 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/oholoshennya/) розміщуються розклади занять (за 10 днів до початку 
занять) та екзаменаційних сесій (за місяць до початку сесій).

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої 
освіти (за наявності)?
Стандарт вищої освіти для спеціальності 071 “Облік і оподаткування” для третього освітньо-
наукового рівня, ступеня доктора філософії вищої освіти відсутній. У “Положенні про організацію 
освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка” зазначено, що атестація – це встановлення відповідності засвоєних 
здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії рівня та обсягу знань, умінь, інших 
компетентностей до вимог стандартів вищої освіти. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії здійснюється кафедрою обліку і аудиту та Вченою радою економічного факультету. 
Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначається науковим керівником (або 
консенсусним рішенням двох керівників) і обговорюється на засіданнях кафедри (зокрема, 
https://bit.ly/39KFpYz; https://bit.ly/3bMv2EO; https://bit.ly/2xSU46M; https://bit.ly/3aKQfyX; 
https://bit.ly/2x7ALGu). Строк і тривалість проведення атестації випускників визначається графіком 
навчального процесу та регулюється нормативно-правовими документами університету. Відповідно 
до практики попередніх років, атестація здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом публічного 
захисту дисертації. Метою атестації здобувачів вищої освіти є визначення відповідності фактичного 
рівня набутих знань, умінь та навиків програмним результатам навчання.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким 
чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів описана у “Положенні про організацію освітнього 
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), 
“Положенні про екзаменаційну комісію у Львівському національному університеті імені Івана Франка” 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf), “Положенні про 
педагогічну практику аспірантів у Львівському національному університеті імені Івана Франка” 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/). Ці документи оприлюднені на сайті університету. 
За кожною ОП розробляється навчальний план, який затверджується рішенням Вченої ради 
університету та є основою для складання загального Графіку навчального процесу, що 
затверджується наказом ректора ЛНУ ім. І. Франка. Він регулює процедуру освітнього процесу 
(послідовність та тривалість окремих його елементів), у тому числі контрольних заходів. Робочі 
програми з навчальної дисципліни та силабуси містять її структуру та зміст, зі зазначенням кількості 
відведених годин та розподілом балів за кожним контрольним заходом.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування 
відповідних процедур на ОП
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Об’єктивність екзаменаторів забезпечується: рівними умовами для всіх здобувачів (тривалість 
контрольного заходу, його зміст та кількість завдань, механізм підрахунку результатів тощо) та 
відкритістю інформації про ці умови, єдиними критеріями оцінки, можливістю застосування 
комп’ютерного тестування знань. Попри це, для об’єктивності проведення контрольних заходів, 
таких як педагогічна практика, створюється відповідна комісія. Формування складу екзаменаційних 
комісій здійснюється відповідно до “Положення про роботу екзаменаційних комісій у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf). 
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується виконанням принципів та положень Кодексу академічної 
доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка (https://bit.ly/3dY7gaY). 
23 січня 2020 року на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 6) відбулося ознайомлення з 
таким кодексом і підписання декларації про академічну доброчесність викладачами та аспірантами 
(https://bit.ly/39LvDp1; https://bit.ly/2UZa8eW).
В університеті для врегулювання конфліктних ситуацій функціонує Комісія з питань етики та 
професійної діяльності, яка діє відповідно до положення (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf).
Випадків оскарження результатів контрольних заходів та атестації здобувачів ОП, а також конфлікту 
інтересів не відбувалося. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Здобувач вищої освіти не може бути допущений до перескладання екзамену з дисципліни, доки він не 
виконає усі види робіт, які передбачені робочою програмою (силабусом) на семестр за такою 
дисципліною. Згідно з нормами “Положення про організацію освітнього процесу у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка”, яке затверджено на засідання Вченої ради  
Університету протокол № 50/5 від 21.06.2018р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), здобувачам вищої освіти, які в день, визначений 
за розкладом для складання контрольного заходу, отримали незадовільну оцінку або позначку “не 
з’явилися”, може бути надано право перескладання екзамену або заліку протягом сесії за 
індивідуальним графіком ліквідації академічних заборгованостей. Перескладання екзаменів 
допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз – провідному лектору, другий – 
комісії, яка створюється за розпорядженням декана факультету. Під час атестації аспірантів кафедри 
обліку і аудиту рішення про відмову у присудженні ступеня доктора філософії та повторних захистів 
дисертацій не відбувалося.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на 
ОП
У разі оскарження здобувачем результатів проведення контрольного заходу, він може звернутися зі 
заявою, у день процедури проведення або оголошення результату контрольного заходу, до декана 
економічного факультету. За розпорядженням проректора створюється апеляційна комісія. 
Результатом розгляду заяви (апеляції) є ухвалення апеляційною комісією рішення: задовольнити або 
відхилити заяву. Якщо апеляційна комісія ухвалює рішення про зміну попередніх результатів 
контрольного заходу, нову оцінку виставляють спочатку в протоколі апеляційної комісії, а потім у 
письмовій роботі, у відомості обліку успішності та індивідуальному плані здобувача і заносять до 
Журналу реєстрації апеляцій.
Процедура оскарження результатів проведення контрольних заходів регулюється також п.6 
“Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка” (https://bit.ly/2V31ax9), яке передбачає можливість апеляції у випадку незгоди з 
результатами перевірки наукових публікацій і текстів на плагіат. Апеляцію подає особисто автор 
(автори) роботи на ім’я ректора університету впродовж 3-х робочих днів після оголошення 
результатів перевірки. За дорученням ректора Комісія з питань етики та професійної діяльності 
Вченої ради університету впродовж 10 робочих днів розглядає апеляційну справу.
За період освітньої діяльності випадків оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів серед аспірантів за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?
Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка знайшли відображення у таких нормативно-правових 
документах: “Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка”, розглянуто і рекомендовано Вченою радою університету, протокол 
№ 56/10 від 31 жовтня 2019 р.; затверджено Радою трудового колективу протокол № 1 від 
14.05.2019р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). 
Також затверджено Кодекс академічної доброчесності ЛНУ імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx), який є складовою 
частиною внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості вищої освіти та якості освітньої, 
наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності, – розроблений з метою підвищення 
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рівня освіти, наукових досліджень, дотримання вимог наукової етики та запобігання академічного 
плагіату у ЛНУ імені Івана Франка. На кафедрі обліку і аудиту відбулося підписання декларації про 
академічну доброчесність викладачами та аспірантами (https://econom.lnu.edu.ua/news/pidpysannia-
kodeksu-akademichnoi-dobrochesnosti).
З метою перевірки робіт (монографій, підручників, посібників, статей, дисертацій, рефератів тощо) 
учасників освітнього процесу на наявність плагіату в університеті забезпечено доступ до платформ з 
наданням відповідних сервісів.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
На ОП у ЛНУ імені Івана Франка для протидії академічному плагіату використовується онлайн-сервіс 
“Unicheck” компанії ТОВ “Антиплагіат” (https://www.lnu.edu.ua/l-vivs-ky-universytet-pochynaie-
vykorystovuvaty-suchasny-servis-poshuku-plahiatu/). Сервіс може працювати з текстами на 22-х мовах у 
різних форматах (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, ODT, ODS, ODP, RTF, PAGES, TXT, HTM, HTML, 
Google Docs via Google Drive). Завдяки зручному функціоналу сервіс дозволяє порівнювати наукові 
роботи не тільки з інтернет-джерелами, а й академічною базою університету, а також з усіма 
документами в певному обліковому записі.
Для технічного забезпечення діяльності згаданої платформи призначена відповідальна особа в 
університеті, яка безпосередньо взаємодіє з надавачем зазначених послуг, створює відповідні профілі 
для відповідальних осіб на факультетах, проводить консультації, навчання тощо. За поданнями 
деканів призначають відповідальних осіб на факультетах, які забезпечують технічну перевірку робіт 
на наявність плагіату у відповідних підрозділах. Організацію перевірки робіт щодо наявності плагіату 
здійснюють завідувачі кафедр. Спеціалізовані вчені ради університету відповідальні за перевірку 
тексту дисертаційної роботи на академічний плагіат і повинні описати у “Рішенні про присудження 
наукового ступеня” проведену процедуру перевірки тексту дисертації на можливий академічний 
плагіат і вказати результат такої перевірки. 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Для популяризації академічної доброчесності серед аспірантів кафедри обліку і аудиту проводиться 
консультування щодо вимог з написання письмових робіт із наголошенням на принципах 
самостійності, коректного використання інформації з інших джерел та уникання плагіату, а також 
правил опису джерел та оформлення цитувань. Працівники університету та аспіранти підписали 
декларацію про дотримання академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка 
(https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/ASPIRANTY___071.pdf; 
https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Vykladachi___071.pdf). Всебічне сприяння 
підвищенню академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу позитивно впливає на 
престиж закладу освіти та його кадрового складу, а також на рейтинг у системі вищої освіти України. 
З-поміж важливих подій, 17 вересня 2019 року у ЛНУ імені Івана Франка відбувся семінар 
“PROдоброчесність: інструменти впровадження в діяльність закладу вищої освіти” за участі 
президента Міжнародного фонду досліджень освітньої політики Т. Фінікова та керівника групи 
сприяння академічній доброчесності Сумського державного університету А. Артюхова 
(https://www.lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-vidbuvsia-seminar-prodobrochesnist-instrumenty-
vprovadzhennia-v-diial-nist-zakladu-vyshchoi-osvity/).Спікери розповіли про реалізацію свого проекту, 
спрямованого на впровадження електронних інструментів протидії академічній недоброчесності.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади 
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники 
можуть бути притягнені до академічної відповідальності, види якої визначені “Положенням про 
забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Академічна відповідальність за порушення 
академічної доброчесності встановлюється для здобувачів вищої освіти, наукових, науково-
педагогічних і педагогічних працівників. До основних видів академічної відповідальності здобувачів 
вищої освіти належать: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 
повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування з 
університету; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих університетом пільг з оплати 
за навчання; призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні завдання, 
додаткові контрольні роботи, тести тощо); повідомлення батькам чи іншим особам (фізичним або 
юридичним), які здійснюють оплату за навчання; внесення до реєстру порушників академічної 
доброчесності. В університеті дотримується політика “нульової толерантності” до будь-яких  проявів 
академічної недоброчесності. 
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності випадків порушення академічної доброчесності 
учасниками освітнього процесу в межах ОП за спеціальністю 071“Облік і оподаткування” не виявлено. 

6. Людські ресурси
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Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
Забезпечення необхідного рівня професіоналізму викладачів здійснюється через конкурсний добір 
викладачів ОП. В університеті діє “Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних 
посад науково-педагогічних працівників ЛНУ ім. І. Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf), відповідно до якого Постійна атестаційно-кадрова 
комісія (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_standing-commission.pdf) перевіряє 
відповідність поданих претендентами документів нормативно-правовим вимогам до науково-
педагогічних працівників. Зокрема надає рекомендації Вченій Раді університету на предмет 
укладення трудового договору (контракту). Відкритий конкурс дає змогу залучити кращих 
викладачів до ОП. Основними критеріями відбору є професіоналізм претендента, зокрема: 
відповідність здобутої претендентом освіти посаді, на яку оголошують конкурс; наявність наукових 
ступенів і вчених звань; стаж науково-педагогічної роботи; авторство за науково-методичними 
працями; кількість підготовлених науково-педагогічних кадрів; якість проведених відкритих лекцій; 
участь претендента у міжнародних конференціях. Під час конкурсного добору викладачів враховують 
рейтингові показники його навчально-методичної і наукової діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf ). У табл. 2 додатку подано інформацію про науково-
педагогічних працівників, які викладають дисципліни для аспірантів на кафедрі обліку і аудиту.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
Роботодавцями для аспірантів за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” є університет, наукові 
установи, підприємства, професійні організації. Зовнішні стейкхолдери беруть участь в освітньому 
процесі через анкетування їх вражень від ОП, обговорення результатів навчання на розширених 
засіданнях кафедри обліку і аудиту, виступи на лекційних заняттях тощо (https://bit.ly/34jAcphv).
Для залучення роботодавців до організації освітнього процесу за ОП укладені договори про співпрацю 
(https://bit.ly/2Xdc2eF) між університетом і Львівським торговельно-економічним університетом (№ 02-
01/18 від 15.01.2018.) (кафедрою бухгалтерського обліку), ДВНЗ “Національний лісотехнічний 
університет України” (№ 01-01/20 від 30.01.2020.) (кафедрою обліку і аудиту), Національним 
університетом “Львівська політехніка” (№07-10/18 від 23.10.2018.) (кафедрою обліку та аналізу), 
Головним управлінням статистики у Львівській області (№14-11/16 від 16.11.2016.), ТзОВ 
аудиторською фірмою “УкрЗахідАудит” (№ 12-03/17 від 23.10.2018.). Також 28. грудня 2019 р. 
відбулося урочисте підписання Договору про співпрацю між ЛНУ ім. І. Франка та ГУ ДФС у Львівській 
області (http://lv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-230237.html. За сприяння відділу кар’єрного 
розвитку та співпраці з бізнесом роботодавців залучають до організації освітнього процесу шляхом 
щорічного проведення Форуму кар’єри в університеті, інших заходів (https://work.lnu.edu.ua/).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
До аудиторних занять з аспірантами залучаються професіонали-практики з обліку, аналізу, 
оподаткування й аудиту. Зокрема, аспіранти мали змогу відвідати лекції: експертів компанії “KPMG” 
(https://econom.lnu.edu.ua/news/provedennia-vidkrytoi-lektsii-ekspertamy-kompanii-kpmg); Дороша Ю. Р. 
(керівника сектору обліку руху товарів ПАТ “Концерн Галнафтогаз”) 
(https://econom.lnu.edu.ua/news/lektsiia-predstavnyka-pat-kontsern); Колібаби О. А. (к.е.н., бухгалтера з 
обліку дебіторської заборгованості Філії ТОВ “Нестле Україна “Нестле Бізнес Сервіс в Європі”) 
(https://econom.lnu.edu.ua/news/lektsiia-predstavnyka-filii-tov-nestle); Семенюк Л. В., к.е.н., директора 
департаменту управління фінансовими ресурсами ПП “Соломія 
Сервіс”(https://econom.lnu.edu.ua/news/lektsiia-dyrektora-departamentu); Рури І. В., к.е.н., фахівця з 
фінансового аналізу “Холдингу емоцій “!Fest” (https://econom.lnu.edu.ua/news/lektsiia-kandydata-
ekonomichnykh-nauk-fakhivtsia-z-finansovoho-analizu-tov-kholdynh-emotsiy-fest-dlia-studentiv-ta-aspirantiv; 
https://econom.lnu.edu.ua/news/lektsiia-kandydata-ekonomichnykh-nauk-fakhivtsia-z-finansovoho-analizu-
tov-kholdynh-emotsiy-fest-dlia-studentiv-ta-aspirantiv-2); Семчук О. Я., начальниці керування програми 
лояльності “Fishka” ПАТ “Концерн Галнафтогаз” (https://econom.lnu.edu.ua/news/lektsiia-nachal).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння
Для стимулювання професійного розвитку викладачів в університеті діє “Положення про оцінювання 
роботи та визначення рейтингу наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників” 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf) і “Положення про підвищення 
кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у ЛНУ” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf). Протягом 5 років викладач повинен пройти 
стажування тривалістю від 6 до 12 кредитів за ЄКТС. Щорічно оголошується конкурс за програмою 
закордонного стажування (https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-
projects/erasmus/key-action-1/).
В ЛНУ ім. І. Франка здійснюють підготовку та перепідготовку фахівців з вищою освітою 
(https://ipodp.lnu.edu.ua/). У рамках співробітництва між ЛНУ та Німецькою службою “DAAD” проведено 
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воркшоп “Інновації в університетській освіті та менеджменті: трансфер технологій крізь кордони” (2-5 
грудня 2019 р.) (https://econom.lnu.edu.ua/news/uchast-vykladachiv-kafedry-u-vorkshop-innovatsiyi-v-
universytets-kiy-osviti-ta-menedzhmenti-transfer-tekhnolohiy-kriz-kordony), де участь від кафедри взяла 
доц. Шевчук В. Р. Зовнішні стейкхолдери проводять тренінги для науково-педагогічних працівників 
(https://econom.lnu.edu.ua/news/vykladachi-kafedry-obliku-i-audytu-vidvidaly-treninh-kompanii-pwc), у яких 
беруть активну участь викладачі кафедри обліку і аудиту.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Система заходів стимулювання розвитку викладацької майстерності науково-педагогічних 
працівників ЛНУ ім. І. Франка передбачає матеріальні та моральні заохочення і регламентується його 
нормативно-правовою базою (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/awards/). Для підвищення ефективності професійної діяльності науково-
педагогічних працівників в університеті діє “Положення про оцінювання роботи та визначення 
рейтингу наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf). Преміювання проводять за досягнення високих результатів у 
підвищенні ефективності та якості навчальної, методичної, науково-дослідної, виховної роботи, 
зокрема: за опублікування монографій; посібників; статей у виданнях, що цитуються у 
наукометричних базах Scopus, Web of Science; за викладання іноземною мовою; за вчасний захист 
дисертацій. 
Система професійної мотивації охоплює відзнаки кращих науково-педагогічних працівників подякою, 
грамотою ректора, декана факультету. Працівники фінансово стимулюються відповідно до 
розроблених положень: “Положення про Відзнаку ЛНУ ім. Івана Франка “Медаль Івана Франка”, 
“Положення про почесне звання Заслужений професор ЛНУ ім. Івана Франка”, “Положення про 
мотиваційний фонд”, “Положення про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів 
університету за наукові здобутки”.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП 
забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Фінансові ресурси є достатніми для забезпечення якісного освітнього процесу за ОП. З кошторисом 
ЛНУ ім. І. Франка можна ознайомитися на сайті університету (https://www.lnu.edu.ua/about/university-
today-and-tomorrow/documents/financial-information/university_budget/). Фінансові ресурси для 
забезпечення ОП витрачають на оплату праці науково-педагогічним працівникам, стипендій 
аспірантам, оплату за комунальні послуги, придбання науково-методичної літератури. Стан 
матеріально-технічної бази за ОП характеризується достатнім аудиторним фондом. Усі комп’ютери, 
що використовуються у навчальному процесі, мають доступ до мережі Інтернет. Навчальний процес 
супроводжується вільним доступом до науково-методичних праць, періодичних видань, комплексним 
мультимедійним забезпеченням тощо. Приміщення університетської наукової бібліотеки є 25 
читальних залів на 794 посадкових місць (https://lnulibrary.lviv.ua/). В бібліотеці функціонує 
електронний каталог і відкритий доступ до мережі WІ-FI. Бібліотека економічного факультету щороку 
поповнюється спеціалізованою літературою і періодичними виданнями. В читальному залі бібліотеки є 
можливість як отримати книги, так і користуватись Інтернетом із власного ноутбука 
(https://econom.lnu.edu.ua/academics/library). Навчальний процес аспірантів базується на навчально-
методичному забезпеченні, розробленому викладачами за освітніми компонентами, з урахуванням 
вимог нормативно-методичних документів МОН України, вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити 
потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля 
виявлення і врахування цих потреб та інтересів?
Освітнє середовище в ЛНУ ім. І. Франка – це належні умови для проведення занять аспірантів за ОП, 
належні умови праці для педагогічного персоналу, налагоджена комунікація. Освітнє середовище в 
ЛНУ ім. І. Франка – не лише процес навчання, а й інші можливості для здобувачів: спортивні секції 
(плавання, футбол), спортивні змагання з різних видів спорту (https://bit.ly/3bKOOAG), інтерактивні 
ігри, наукові гуртки, клуби, вільні простори, участь в інтелектуально-пізнавальних заходах, наукових 
конкурсах, у щорічному благодійному Віденському балі у Будинку вчених (https://bit.ly/2UJiqsx). 
В університеті діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, яке сприяє 
розвитку науки, зростанню зацікавленості до наукової роботи у молодіжному середовищі, забезпечує 
захист прав та інтересів осіб, які навчаються та/або працюють у питаннях наукової діяльності. Воно 
сприяє підтримці наукових ідей, інновацій та обміну знаннями, – у своїй діяльності керується 
положенням (https://bit.ly/3dQCtgd).
Адміністрацією університету забезпечено безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до 
інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової 
діяльності в межах ОП.
В Університеті діє Центр культури і дозвілля, який створює умови для всебічного, гармонійного 
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розвитку особистості; працює облаштований спортивний комплекс, де організовано низку 
спортивних секцій. Для відпочинку та оздоровлення діє спортивно-оздоровчий табір “Карпати”.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
В університеті для аспірантів, що навчаються за ОП, створене безпечне освітнє середовище. Відділ із 
питань охорони праці здійснює комплексні заходи щодо охорони праці працівників, аспірантів і 
студентів, вступний інструктаж та навчання з питань охорони праці, контроль за виконанням заходів 
щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці. Університет забезпечений засобами протипожежної 
безпеки (https://bit.ly/34b4Ilj). Контроль за дотриманням пожежної безпеки, своєчасним виконанням 
протипожежних заходів здійснюється Службою пожежної безпеки університету. Питання безпеки 
життєдіяльності, техногенної та пожежної безпеки курує Відділ з питань надзвичайних ситуацій. Він 
також інформує особовий склад університету про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій, 
накопичує та зберігає засоби індивідуального захисту. (https://bit.ly/2V2FKAl).
В університеті ефективно працює Психологічна служба, яка забезпечує навчально-виховний процес 
засобами практичної психології, сприяє захисту психічного здоров’я усіх його учасників, гуманізації 
стосунків у студентських, аспірантських і викладацьких колективах. Є також безкоштовна лінія 
психологічної допомоги (https://bit.ly/2X9Kt5T).
Працює спорткомплекс, а при ньому – низка спортивних секцій і гуртків; систематично проводяться 
спортивні змагання різного рівня. Відбувається співпраця з відділом охорони праці університету; 
здобувачі проходять інструктажі з основ безпеки життєдіяльності. (https://bit.ly/2Rel7Qx).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?
Координатором надання освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки й 
інформації є деканат економічного факультету, який забезпечує централізоване надання довідок 
(зокрема з інших служб, відділів університету), що реалізовують методисти деканату. Інформація до 
аспірантів доводиться за допомогою інформаційної дошки, сайту факультету 
(https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates), соціальної мережі 
(https://www.facebook.com/economlnu/). Також аспіранти ОП завжди можуть одержати потрібну 
інформацію у лаборантів або у викладачів на кафедрі обліку і аудиту.
Кафедра обліку і аудиту здійснює опитування аспірантів за ОП 
(https://forms.gle/V6jEHuN4r69mt7Wm7), визначає рівень їх задоволення навчальним процесом, 
інформаційним забезпеченням, комунікації з науковим керівником, враховує їх пропозиції 
(https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Analiz-STEJKXOLD-071__.pdf., С. 12-22). Кафедра і 
деканат отримує також інформацію про зворотній зв’язок від наукових керівників. 
Консультаційну та інформаційну підтримку аспіранти також отримують у Відділі аспірантури та 
докторантури університету (https://aspirantura.lnu.edu.ua/).
Соціальна підтримка здобувачам вищої освіти надається студентським відділом університету, який 
координує процедури призначення та позбавлення академічних і соціальних стипендій. Відділ 
проводить інформаційно-роз’яснювальну діяльність щодо стипендіального забезпечення студентів і 
аспірантів (https://studviddil.lnu.edu.ua/pro-nas/), а також іншу роботу (https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf). Аспіранти мають змогу отримувати стипендії Президента 
України та Кабінету Міністрів України, низку інших стипендій (https://www.lnu.edu.ua/academics/grants-
and-scholarships/).
Аспіранти можуть комунікувати зі студентським самоврядуванням, яке діє відповідно до Положення 
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/), приймати участь у їх засіданнях, подавати свої 
пропозиції та ідеї на розгляд. Частиною громадського самоврядування є Наукове товариство 
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf)
Велику підтримку для здобувачів надає Первинна профспілкова організація студентів, метою 
діяльності якої є захист прав та інтересів здобувачів (http://ppos.lnu.edu.ua/).
Особливу соціальну підтримку отримують аспіранти – діти-сироти, а також аспіранти, які в період 
навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, аспіранти з інвалідністю І, ІІ групи. 
Університет звільняє від оплати за проживання в гуртожитках здобувачів, які належать до цієї 
категорії. (http://studviddil.lnu.edu.ua/) 
Для аспірантів доступний також юридичний відділ університету 
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/), який надає безкоштовні 
консультації з правових питань щодо економічної та соціальної діяльності університету.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з 
особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення 
таких умов на ОП (якщо такі були)
Достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в 
університеті, серед іншого, регламентуються Статутом (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf). Зокрема, передбачено право на академічну відпустку за станом 
здоров’я, призовом на військову строкову службу в разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними 
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обставинами тощо. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу, аспірант має право 
на перерву у навчанні (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf).
 На сайті університету, розміщена інформація про умови доступності осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до приміщень (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-
dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/). 
Питання забезпечення освітою осіб з особливими потребами координує “Ресурсний центр з 
інклюзивної освіти” (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/). Зокрема для доступу до аудиторного 
фонду в університеті є мобільний сходовий підйомник PTR-130.
На кафедрі обліку і аудиту викладачі лояльно ставляться до особливостей навчання й виконання 
наукових досліджень аспірантками, які мають малолітніх дітей. З ними узгоджується взаємовигідний 
графік науково-освітнього процесу. 

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким 
чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників 
освітнього процесу? Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
З метою запобігання порушення академічної доброчесності; формування високої академічної 
культури, носіями якої є наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти 
та інші учасники освітнього процесу та наукової діяльності університету; утвердження етичних 
цінностей в освітньому процесі та науковій діяльності розроблено та затверджено “Положення про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка”, а також “Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені 
Івана Франка”). 23.01.2020 р. на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 6) відбулося 
ознайомлення працівників і запрошених аспірантів із такими документами. Педагогічні працівники та 
аспіранти кафедри підписали декларації про дотримання академічної доброчесності у ЛНУ ім. І. 
Франка (https://econom.lnu.edu.ua/news/pidpysannia-kodeksu-akademichnoi-dobrochesnosti).
Порушенням академічної доброчесності вважається: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 
фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. В університеті прийняте 
“Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка” і працює Центр забезпечення якості освіти та призначено 
уповноважену особу з питань запобігання та протидії корупції.
Повноваженнями щодо надання консультацій з академічної доброчесності та інших правил 
академічної етики; розгляду заяв стосовно конфліктних ситуацій, конфлікту інтересів; забезпечення 
вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з корупційними проявами, гендерним насильством, 
дискримінацією чи домаганнями наділена Комісія з питань етики та професійної діяльності 
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf).
Усі конфліктні ситуації вирішуються на рівні кафедри, у разі потреби – в деканаті, зі залученням 
декана чи заступника декана із виховної роботи, а також на Вченій раді економічного факультету. У 
разі не вирішення конфліктної ситуації в межах факультету, справа передається у Комісію з питань 
етики та професійної діяльності університету. За час існування аспірантури при кафедрі обліку і 
аудиту таких ситуацій не виникало.
Аспіранти університету мають право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та 
психічного насильства. Це передбачено Статутом (ст. 10.19.23) та Правилами внутрішнього 
розпорядку ЛНУ ім. І. Франка (ст.5.1). Здобувачі третього рівня вищої освіти можуть, за потреби, 
звернутися за допомогою у Психологічну службу університету.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у 
відкритому доступі в мережі Інтернет
“Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-
quality.pdf); “Положення про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного 
університету імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-
quality.pdf)

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були 
внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Періодичний перегляд освітньої програми передбачає: застосування механізму щорічного 
моніторингу окремих освітніх компонентів а також освітньої програми в цілому; застосування 
механізму періодичного перегляду освітньої програми; залучення викладачів, аспірантів і зовнішніх 
стейкхолдерів до періодичного перегляду освітньої програми; інформування усіх зацікавлених сторін 
щодо оновлення ОП внаслідок її перегляду.
Вперше ОП підготовки доктора філософії з управління і адміністрування за спеціальністю 071 “Облік і 
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оподаткування” була розроблена з урахуванням та узгодженням потреб (цілей, вимог та очікувань) 
щодо надання освітніх послуг, здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів, і запроваджена у 2016 році 
(https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/OP_071_O_2016_ASP.pdf). Щороку, під час 
затвердження робочих навчальних програм (https://econom.lnu.edu.ua/news/zatverdzhennia-onovlenykh-
robochykh-prohram-navchal-nykh-dystsyplin-iaki-vykladaiut-naukovo-pedahohichni-pratsivnyky-kafedry; 
https://econom.lnu.edu.ua/news/zatverdzhennia-onovlenykh-robochykh-prohram-navchal-nykh-dystsyplin-
iaki-vykladaiut-naukovo-pedahohichni-pratsivnyky-kafedry-2), силабусів 
(https://econom.lnu.edu.ua/news/zatverdzhennia-robochykh-prohram-navchal-nykh-dystsyplin-ta-
rozroblenykh-sylabusiv) здійснювався поточний моніторинг компонентів ОП шляхом обговорення на 
засіданнях кафедри суттєвих аспектів, актуальних змін, нових наукових інтересів здобувачів. 
На розширених засіданнях кафедри обліку і аудиту (протоколи № 5/03 від 15.11.2018. 
(https://econom.lnu.edu.ua/news/zatverdzhennia-prof-d-e-n-van); № 6/03 від 30.01.2020. 
(https://econom.lnu.edu.ua/news/analiz-anketuvannia-aspirantiv-vykladachiv-ta-zovnishnikh-steykkholderiv); 
№ 8 від 26.02.2020. (https://econom.lnu.edu.ua/news/analiz-anketuvannia-aspirantiv-vykladachiv-ta-
zovnishnikh-steykkholderiv)), за участю викладачів, представників аспірантів і зовнішніх стейкхолдерів 
обговорили освітні компоненти, результати навчання та цілі ОП у контексті тенденцій розвитку 
спеціальності. У виступах неодноразово наголошувалося про доречність удосконалення змістового 
наповнення деяких дисциплін. За результатами проведеного засідання кафедри ухвалили розглянути 
перспективи оновлення ОП підготовки доктора філософії з управління і адміністрування за 
спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”. Внаслідок цього пропоновані зміни відображені у додатку 
А до діючої ОП (https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/OP_071_O_2016_ASP.pdf). Проєкт 
оновленої ОП, за результатами останнього перегляду, є у відкритому доступі для обговорення 
стейкхолдерами (https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/OP_071_O_2020_ASP.pdf; 
https://bit.ly/2Rh8yUK).
Оновлена ОП враховує сучасні наукові дослідження у сфері обліку й оподаткування, побажання і 
потреби стейкхолдерів.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені 
до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх 
позиція береться до уваги під час перегляду ОП
Здобувачі вищої освіти безпосередньо залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших 
процедур забезпечення якості ОП як внутрішні стейкхолдери. Вони беруть участь у розширених 
засіданнях кафедри (http://econom.lnu.edu.ua/news/rekomendatsiia-osvitn-o-naukovoi-prohramy-
pidhotovky; https://econom.lnu.edu.ua/news/zatverdzhennia-prof-d-e-n-van; 
https://econom.lnu.edu.ua/news/analiz-anketuvannia-aspirantiv-vykladachiv-ta-zovnishnikh-steykkholderiv) 
під час обговорення освітніх компонентів, результатів навчання та цілей ОП. 
Аспіранти залучаються до моніторингу (анкетування) їх вражень від ОП 
(https://forms.gle/V6jEHuN4r69mt7Wm7), внаслідок чого аналізуються їх зауваження і побажання 
(https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Analiz-STEJKXOLD-071__.pdf, розділ 3, С. 12–22). 
Окреме анкетування проводить Центр забезпечення якостi освiти та Центр монiторингу ЛНУ ім. І. 
Франка, за яким формується “Звіт за результатами опитування аспірантів” 
(https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/ZVIT-CZYAO-GOLOVNYJ.pdf). 
Відділ аспірантури і докторантури на початку навчального року доводить до відома здобувачів 
перелік дисциплін за вільним вибором в межах кожного року навчання. Аспіранти, ознайомившись з 
переліком дисциплін за вільним вибором, до 01 березня поточного року вносять обрані дисципліни до 
вибіркової частини навчального плану (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf).

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП
Самоврядування здобувачів третього рівня вищої освіти проінформоване про зміст ОП 
(https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/OP_071_O_2016_ASP.pdf), про внутрішнє 
забезпечення якості ОП (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), 
проінформоване про засідання кафедри, на яких обговорюють та розглядають зміни до ОП, 
результати внутрішнього контролю якості (https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Analiz-
STEJKXOLD-071__.pdf). Представники аспірантів включені, за їх згодою, до робочої групи, яка 
проводить оновлення ОП (https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/OP_071_O_2020_ASP.pdf). Представники аспірантів беруть участь в 
обговоренні змін до ОП під час засідань кафедри. Також аспіранти регулярно залучаються до 
проведення наукових семінарів (https://econom.lnu.edu.ua/news/zatverdzhennia-onovlenykh-robochykh-
prohram-navchal ; https://econom.lnu.edu.ua/news/zatverdzhennia-zvitu-pro-provedennia-naukovykh-
seminariv-kafedry-za-2017-2018-n-r; http://econom.lnu.edu.ua/news/zatverdzhennia-zvitu-pro-provedennia-
naukovykh-seminariv-kafedry-za-2018-2019-n-r; https://econom.lnu.edu.ua/news/zatverdzhennia-robochykh-
prohram-navchal-nykh-dystsyplin-ta-rozroblenykh-sylabusiv), що сприяє покращенню внутрішнього 
забезпечення якості ОП, адже обговорення, дискусії, зауваження, пропозиції учасників семінарів 
допомагають доповідачу вирішити проблемні аспекти дослідження.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або 
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через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур 
забезпечення її якості
Основним роботодавцем для випускників аспірантури є кафедра обліку і аудиту ЛНУ ім. І. Франка. До 
участі в процесі періодичного перегляду ОП та забезпечення інших процедур забезпечення якості 
освіти залучають зовнішніх стейкхолдерів через участь їх представників у: моніторингу якості ОП 
(https://forms.gle/uUXpXD3sPZhoaZq89; https://econom.lnu.edu.ua/news/analiz-anketuvannia-aspirantiv), 
розширених засіданнях кафедри обліку і аудиту під час обговорення освітніх компонентів, 
результатів навчання та цілей ОП (http://econom.lnu.edu.ua/news/rekomendatsiia-osvitn-o-naukovoi-
prohramy-pidhotovky; https://econom.lnu.edu.ua/news/zatverdzhennia-prof-d-e-n-van; 
https://econom.lnu.edu.ua/news/analiz-anketuvannia-aspirantiv-vykladachiv-ta-zovnishnikh-steykkholderiv)); 
міжкафедральних наукових семінарах під час розгляду і рекомендації до проходження у 
спеціалізовану вчену раду дисертацій для здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 
за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) 
(https://econom.lnu.edu.ua/news/rekomendatsiia-do-prokhodzhennia-u-spetsializovanu-vchenu-radu-
dysertatsii-nikitinoi-ya; https://econom.lnu.edu.ua/news/rekomendatsiia-do-prokhodzhennia-u-
spetsializovanu-vchenu-radu-dysertatsii-mulins-koi-h-v; тощо); проведенні лекцій, тренінгів 
(https://econom.lnu.edu.ua/news/vykladachi-kafedry-obliku-i-audytu-vidvidaly-treninh-kompanii-pwc; 
https://econom.lnu.edu.ua/news/lektsiia-nachal-nytsi; тощо).

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
Випускники ОП, зазвичай, працевлаштовуються на кафедрі обліку і аудиту, або займають керівні 
посади на підприємствах. В університеті 18 років працює відділ сприяння працевлаштуванню 
випускників та студентів ЛНУ ім. І. Франка (https://work.lnu.edu.ua/about/), який сьогодні 
реорганізований у відділ кар’єрного розвитку та співпраці із бізнесом. Головна мета відділу – 
сприяння випускникам університету у працевлаштуванні та адаптації їх до практичної діяльності, 
підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. У ЛНУ ім. І. Франка три роки поспіль 
відбувається “День кар’єри ЄС”, куди залучають аспірантів, зацікавлених в розвитку міжнародного 
співробітництва та кар’єри (https://www.lnu.edu.ua/predstavnytstvo-yes-ta-l-vivs-kyy-universytet-
provodiat-den-kar-iery-yes-2019/). Представлені сайти з пошуку роботи 
(https://work.lnu.edu.ua/partners/). Також активно розвивається “майстерня кар’єри” 
(https://work.lnu.edu.ua/project/maysternia-kariery/). Кафедра обліку і аудиту активно співпрацює з 
Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА) 
(https://econom.lnu.edu.ua/news/akredytatsiia-mahisters-koi-prohramy; 
http://econom.lnu.edu.ua/news/zustrich-studentiv-aspirantiv-ta-vykladachiv), Привілейованим Інститутом 
Управлінського Обліку Великобританії (CIMA) (https://econom.lnu.edu.ua/news/akredytatsiia-
pryvileyovanym-instytutom), що мотивує аспірантів розвиватися не лише у науково-педагогічному, а й 
у професійному напрямі (http://econom.lnu.edu.ua/news/zustrich-studentiv).

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система 
забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Основні пропозиції та рекомендації стейкхолдерів можна відстежити під час аналізу анкетування, яке 
було їм запропоновано пройти (для викладачів – https://forms.gle/tjMAdaUyAdnyLYHv7, для зовнішніх 
стейкхолдерів –https://forms.gle/uUXpXD3sPZhoaZq89, для аспірантів – 
https://forms.gle/V6jEHuN4r69mt7Wm7). Аналіз анкетування дав змогу виокремити певні вади та 
розглянути пропозиції і рекомендації стейкхолдерів (https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/Analiz-STEJKXOLD-071__.pdf). Відтак зовнішніми стейкхолдерами 
запропоновано відкоригувати мету дисципліни “Формування парадигм обліку, аналізу і контролю 
діяльності суб’єктів господарювання”, – мету оновлено. Рекомендовано “тісніше пов’язати 
перспективні напрями досліджень в ОП з тематикою дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти 
третього рівня” – відкориговано. Сформулювати мету дисципліни “Теорія та методологія податкової 
політики”: “метою є формулювання теоретичних знань і практичних навиків інтерпретації та 
систематизації інформації щодо податкової політики у системі державного регулювання економіки”. – 
внесено виправлення. Також розширено змістове наповнення такої освітньої компоненти. З 
оновленнями можна ознайомитися, порівнявши формати ОП 2016 р. (https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/OP_071_O_2016_ASP.pdf) із проектом оновленої ОП у 2020 р. 
(https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/OP_071_O_2020_ASP.pdf).
Стосовно зауважень і пропозицій науково-педагогічних працівників, то вони стосуються: збільшення 
часу навчання іноземної мови та введення фахових предметів іноземною мовою; збільшення 
тривалості педагогічної практики; під час вибору наукового керівника, більшу увагу звертати на 
спільний науковий напрям досліджень з аспірантом, що має бути підтверджено науковими 
публікаціями за останні 5 років у фахових або міжнародних видавництвах; забезпечити ґрунтовніше 
вивчення здобувачами ступеня доктора філософії за спеціальністю “Облік і оподаткування” 
навчального та наукового доробку викладачів кафедри обліку і аудиту економічного факультету ЛНУ 
ім. І. Франка, тощо. Аспіранти пропонують вводити діджиталізацію процесів, більше уваги присвятити 
набуттю здобувачами навиків підготовки наукових презентацій та доповідей, статей для 
міжнародних індексованих видань. Дещо із рекомендацій вже було враховано під час формування 
проєкту ОП у 2020 р., проте процес його обговорення триває (https://econom.lnu.edu.ua/news/proiekt-
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onovlenoi-osvitn-o-naukovoi-prohramy-pidhotovky-doktora-filosofii-tret-oho-osvitn-o-naukovoho-rivnia-
vyshchoi-osvity-z-haluzi-znan-07-upravlinnia-i-administruvannia-za-spetsial-nistiu-071) і згодом буде 
сформовано комплексний підхід до оновлення ОП.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до 
уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої 
акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Забезпечення якості вищої освіти у контексті зовнішнього забезпечення якості передбачає: 
застосування порядку підготовки документів до акредитації ОП та запровадження механізму 
самооцінки. Акредитація ОП є первинною, зовнішній контроль якості не проводився, результатів 
зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, що беруться до уваги під час удосконалення ОП, 
немає.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП?
Гарант ОП та науково-педагогічні працівники кафедри обліку і аудиту докладають зусиль для 
модернізації та удосконалення ОП завдяки обміну досвідом та співпраці з іншими ЗВО і 
роботодавцями (https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/RZ_071_O_2016_ASP.pdf), 
спілкування зі здобувачами третього рівня вищої освіти. Гарант ОП та учасники академічної спільноти 
беруть участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП відповідно до “Положення про 
систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), а також, в 
обговоренні результатів таких процедур (https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/ZVIT-
CZYAO-GOLOVNYJ.pdf)) та перспектив оновлення ОП (протокол № 5/03 розширеного засідання кафедри 
обліку і аудиту від 15.11.2018. (https://econom.lnu.edu.ua/news/zatverdzhennia-prof-d-e-n-van); протокол 
№ 8 від 26.02.2020. (https://econom.lnu.edu.ua/news/analiz-anketuvannia-aspirantiv-vykladachiv-ta-
zovnishnikh-steykkholderiv). Викладачі кафедри беруть активну участь в обговоренні тем дисертацій 
аспірантів (https://econom.lnu.edu.ua/news/pro-zatverdzhennia-temy-kandydats-koi-dysertatsii-aspiranta-
didyka-a; https://econom.lnu.edu.ua/news/zatverdzhennia-tem-kandydats-kykh-dysertatsiy-aspirantiv-pavlik-i 
тощо), у наукових семінарах, на яких аспіранти презентують результати власних досліджень. 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Система внутрішнього забезпечення якості освіти включає два рівні – університетський та рівень 
факультетів. Контроль якості на університетському рівні здійснюється ректором університету, 
проректорами, Вченою радою університету, Центром забезпечення якості освіти. Центр забезпечення 
якості освіти визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої і наукової діяльності, 
визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, проводить 
оцінку якості освітньої та науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів.
Контроль якості на рівні економічного факультету реалізується Вченою радою факультету, деканом, 
заступниками декана, завідувачем кафедри обліку і аудиту, гарантом і науково-педагогічними 
працівниками кафедри. Такий контроль передбачає планування та реалізацію заходів внутрішнього 
контролю й аналіз їх ефективності, забезпечення умов для проведення зовнішнього контролю якості 
освітньої діяльності, контроль за організацією та якістю освітнього процесу, якістю розподілу 
навантаження, готовністю навчально-методичної документації, контроль за дотриманням графіку 
освітнього процесу.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? 
Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
В університеті визначено чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки 
усіх учасників освітнього процесу, є доступними для них на сайті університету. Основним 
документом, який регулює освітню діяльність, є Статут (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf). Правила внутрішнього трудового розпорядку визначають 
особливості відносин всередині університету (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf). Аспіранти користуються “Тимчасовим положенням про 
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). На кафедрі обліку і аудиту регулярно проводять обговорення 
стану виконання індивідуальних планів аспірантами, щорічно відбуваються атестації їх навчання та 
наукової роботи. На наукових семінарах аспіранти презентують результати власних досліджень 
(https://econom.lnu.edu.ua/news/zatverdzhennia-onovlenykh-robochykh; 
https://econom.lnu.edu.ua/news/zatverdzhennia-zvitu-pro-provedennia-naukovykh-seminariv-kafedry-za-
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2017-2018-n-r; http://econom.lnu.edu.ua/news/zatverdzhennia-zvitu-pro-provedennia-naukovykh-seminariv-
kafedry-za-2018). Документи про організацію та забезпечення якості навчального процесу є 
оприлюдненими й загальнодоступними на сайті університету (http://www.lnu.edu.ua/about/university-
today-and-tomorrow/documents/education-process/).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на 
офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції 
заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/071-accounting; 
https://bit.ly/2ULFtTl; 
https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/OP_071_O_2020_ASP.pdf;
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIoksQwj-
5OFGpMkBCYQvSzYO0ESUYQo2WMQyurZZHloASpw/viewform 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/071-accounting; 
https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/OP_071_O_2016_ASP.pdf

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам 
аспірантів (ад’юнктів)
Зміст ОП відповідає науковим інтересам аспіранта і забезпечує отримання аспірантами глибинних 
знань зі спеціальності, загальнонаукових та мовних компетентностей, набуття універсальних навиків. 
З метою відповідності змісту ОП тематиці досліджень аспірантів, передбачено низку нормативних 
дисциплін: “Формування парадигм обліку, аналізу і контролю діяльності суб’єктів господарювання”, 
“Науковий семінар”, “Філософія”, “Іноземна мова за фаховим спрямування”. На вивчення іноземної 
мови в ОП відведено 7 кредитів ЄКТС, що дає змогу аспірантам сформувати мовні компетентності на 
рівні С 1, що забезпечує можливість вільного спілкування та ефективної реалізації науково-дослідних 
і професійних цілей іноземною мовою.
Вибіркові дисципліни, передбачені ОП, також зорієнтовані на інтереси аспірантів. Зокрема, 
дисципліни “Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на підприємстві” й 
“Економічний аналіз у системі управління суб’єктами господарювання” відповідають науковим 
дослідженням здобувачів за темами: захищених дисертацій “Облік і аналіз виробничих витрат у 
системі управління молокопереробними підприємствами України”, “Обліково-аналітичне 
забезпечення у системі управління вартістю послуг сімейної медицини”, “Облік і аналіз витрат 
операційної діяльності торговельних підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів”; аспіранта 
2-го курсу “Облік і аналіз виробничих витрат в системі управління хлібопекарських підприємств в 
Україні”. 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю
Повноцінну підготовку доктора філософії до дослідницької діяльності за спеціальністю забезпечують 
такі дисципліни: “Науковий семінар”, “Філософія”, “Підготовка науково-інноваційного проекту”, 
“Методологія підготовки наукової публікації”, “Інформаційні технології та програмування”, 
“Інтелектуальна власність і трансфер технологій”, “Інновації та підприємництво”. Навчальний процес 
супроводжується проведенням лекцій, семінарів, практичних занять, самостійного навчання та 
науково-дослідних завдань. Внаслідок вивчення нормативних дисциплін аспірант набуває 
загальнонаукових компетентностей, формує системний науковий світогляд, опановує теоретичні 
засади наукового пошуку та методологію наукових досліджень. Вибіркові дисципліни забезпечують 
оволодіння універсальними навичками дослідника в обліку і оподаткуванні, зокрема: здобуття 
глибинних знань і практичних навиків, які дають змогу аспіранту апробувати результати власних 
досліджень під час виступів на конференціях, публікувати наукові праці в українських фахових і 
міжнародних виданнях; формування навиків, які уможливлюють самоаналіз і саморозвиток під час 
підготовки науково-дослідницького інноваційного проекту; формування системи базових знань про 
сучасні інформаційні технології та розвиток знань про можливості діджиталізації за напрямами 
розкриття і вирішення проблем обліку, аналізу й оподаткування.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за 
спеціальністю та/або галуззю
Повноцінну підготовку доктора філософії до викладацької діяльності забезпечують такі дисципліни: 
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“Педагогіка вищої школи”, “Психологія вищої школи” та “Педагогічна практика”. На вивчення 
дисциплін навчальним планом відведено 10 кредитів ЄКТС (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/071-Oblik-i-opodatkuvannia-ochna.pdf, https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/071-Oblik-i-opodatkuvannia-zaochna.pdf). Навчальні дисципліни аспірант 
опановує через відвідування лекційних і семінарських занять, самостійну роботу, а також шляхом 
проведення аудиторних занять зі студентами, оцінювання результатів їх навчання та аналізу 
проблемних ситуацій під час педагогічної практики. Внаслідок цього він отримує універсальні навики 
викладацької діяльності, зокрема: формування системи теоретичних знань і практичних умінь 
організації освітнього процесу, а також педагогічної спрямованості й особистісної концепції 
викладацької діяльності у вищій школі; формування знань про психологічні особливості діяльності 
студентів і викладачів в межах навчально-виховного процесу та практичних психологічних вмінь і 
навиків, потрібних для розвитку ефективних методик викладання.
Порядок і форму проходження педагогічної практики регламентує “Положення про педагогічну 
практику аспірантів Львівського національного університету імені Івана 
Франка”(https://bit.ly/3bGk43I).

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам 
досліджень наукових керівників
Для відповідності тем наукових досліджень аспірантів напрямам досліджень наукових керівників у 
ЗВО здійснюється така послідовність дій: 1. Аспірант з’ясовує проблемні аспекти обраної тематики 
дослідження, вивчає публікації потенційного наукового керівника та обговорює з ним конкретне 
формулювання теми. 2. Аспірант формує реферат за обраною темою і подає для рецензування 
потенційному науковому керівнику. 3. Обговорення теми на засіданні кафедри. 4. Затвердження теми 
на вченій раді економічного факультету. Послідовне виконання такої процедури дає змогу 
забезпечити відповідність тем наукових досліджень аспірантів напрямам досліджень наукових 
керівників. Зокрема, Струк Н.С. має по 9 публікацій за напрямами наукового дослідження аспірантів 
Мулінської Г. В. (з них 5 спільних) і Корицької О.І. (з них 4 спільних), Швець В.Є. – по 7 публікацій (з 
них 4 спільні) за напрямами наукового дослідження аспірантів Рури І.В. та Павлік І.Є. Далі дотичність 
наукових досліджень аспірантів і наукових керівників забезпечується підготовкою спільних 
публікацій в українських і міжнародних виданнях. Для прикладу, за останні роки, опубліковано такі 
спільні праці наукових керівників із аспірантами: https://bit.ly/39vnXH7; https://bit.ly/343DT2m; 
https://bit.ly/2ytNRyt; https://bit.ly/3bMQoSn; https://bit.ly/39C2IUd. Загалом кожен науковий керівник має 
спільні публікації зі здобувачем і продовжують співпрацювати після захисту дисертацій: 
https://bit.ly/342NAhk;  https://bit.ly/2w6ynQ3).

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально 
забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації 
результатів наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів)
1. Організаційні заходи: щороку відбувається обговорення результатів наукових досліджень 
аспірантів на наукових семінарах кафедри (https://bit.ly/2UyO4IX); аспірант формує щорічний звіт про 
навчання і виконану наукову роботу щорічно; щороку на економічному факультеті організовують 
міжнародні та всеукраїнські конференції, круглі столи; на факультеті функціонує “Економічний 
науковий клуб студентів, аспірантів та молодих учених”, метою діяльності якого є створення умов 
для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються, розвиток в них наукового 
мислення і навиків науково-дослідницької інноваційної діяльності.
2. Заходи матеріального забезпечення: доступ до комп’ютерних класів та лабораторій, оснащених 
сучасними ліцензійними програмами; можливість користування книжковим фондом та періодичними 
виданнями, розміщеними у бібліотеці факультету та університету; вільний доступ до електронних 
наукових баз даних, зокрема “Scopus” та “Web of Science”, на базі загальноуніверситетської 
бібліотеки; публікація на безоплатній основі наукових статей аспірантів у фахових виданнях 
економічного факультету, зокрема у збірниках наукових праць: “Вісник Львівського університету. 
Серія економічна” та “Формування ринкової економіки в Україні”; виплата премій за опубліковану 
аспірантом статтю у науковому журналі, що має імпакт-фактор у розмірі до 4000 грн. (згідно з п. 2.1.4 
“Положення про преміювання працівників, аспірантів і студентів Університету за наукові здобутки за 
посиланням”).

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до 
міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи
Аспіранти долучаються до міжнародної академічної спільноти шляхом публікації результатів 
досліджень у міжнародних виданнях (https://bit.ly/2JBQekJ), виступів на міжнародних конференціях 
(https://bit.ly/2R3DSpR), участі у міжнародних воркшопах (https://bit.ly/2JxYAtW), літніх школах 
(https://bit.ly/2JuEXCK).
Відділ міжнародного співробітництва університету регулярно інформує про можливості навчання та 
стажування за кордоном у найширший спосіб – на презентаціях, на індивідуальних консультаціях, в 
соціальних мережах, а також на офіційному сайті (https://bit.ly/39C4LaR) та дошках оголошень. 
Аспіранти за спеціальністю “Облік і оподаткування” мають змогу отримати стипендії в рамках 
програми “Еразмус . Перелік угод укладених ЛНУ ім. І. Франка зі закордонними університетами в 
рамках “Erasmus +” презентовано на сайті (https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-
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projects/erasmus/key-action-1/). На окрему увагу заслуговує інформація щодо PhD програм 
(https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/scholarships-and-programs/phd-programs/). Зазвичай, 
найбільшим попитом користуються програми стажування та обміну: “Erasmus +”, “Horizon 2020” 
(https://bit.ly/341F5TT), Програма академічної мобільності “Mevlana”(https://bit.ly/2WWaNR0), Програма 
обміну студентами та аспірантами з Альбертським університетом (м. Едмонтон, Канада) 
(https://bit.ly/3dLZMb2), Програма обміну студентами та аспірантами з Варшавським університетом (м. 
Варшава, Польща) (https://bit.ly/2UW3zcT).

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються
За останні чотири роки наукові керівники і аспіранти активно брали участь у виконанні науково-
дослідних робіт ЛНУ ім. І. Франка за темами: “Розвиток обліку, аналізу і контролю в господарській 
системі України» (№ 0114U004776), “Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук в умовах 
гармонізації до стандартів ЄС” (№ 0118U000599), за якими опубліковані наукові праці, відображені у 
щорічному звіті про науково-дослідну роботу викладачів і аспірантів і впроваджені у навчальний 
процес. Також Струк Н. С. долучалася до виконання науково-дослідних робіт за іншими 
спеціальностями: “Формування фінансового потенціалу національної економіки” (№ 0116U001677), 
“Тенденції використання сучасного маркетингового інструментарію в Україні”(№ 0118U000596), 
“Методологія формування та використання статистичної бази даних і метаданих у регіональному 
управлінні” (№ 0116U001642) й іншого ЗВО – Тернопільського національного економічного 
університету (в межах держбюджетного фундаментального дослідження) за темою “Концепція 
розвитку управлінського обліку в транснаціональних корпораціях” (№ 0117U000411). За кожною 
темою результати дослідження опубліковані, а деякі з них впроваджені у навчальний процес. Попри 
це, у 2017 р. опубліковано колективну монографію “Проблеми теорії та практики обліково-
аналітичних наук” (https://bit.ly/3bM3H5R), в якій узагальнено результати роботи за науково-
дослідною темою № 0118U000599 наукових керівників, аспірантів, інших викладачів кафедри обліку і 
аудиту.

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності 
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів)
В університеті затверджено “Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка”(https://bit.ly/2X0EKPH). Для його виконання: 
структурні підрозділи університету щорічно проводять для аспірантів заходи з питань наукової етики 
та недопущення академічного плагіату; наукові керівники, аспіранти, інші викладачі підписують 
Декларації (https://bit.ly/2Uy9eqE) про дотримання академічної доброчесності, у яких зобов’язуються 
дотримуватися вимог наукової етики та правил академічної доброчесності, там чітко визначено види 
можливих порушень та відповідальність, що може бути застосована; на засіданнях кафедри та 
наукових семінарах обговорюють важливість формування високої академічної культури та 
недопустимість здійснення здобувачем академічного плагіату і самоплагіату, надання завідомо 
неправдивої інформації або свідомої зміни вже наявних даних у наукових дослідженнях. Детальне 
обговорення викладачами на засіданнях кафедри тематики дисертаційних робіт аспірантів дає змогу 
сформулювати унікальну тему дослідження й мінімізувати таким чином ризики недотримання 
культури академічної доброчесності. Також для аспірантів передбачено вибіркову дисципліну: 
“Інтелектуальна власність і трансфер технологій”, у якій навчають правилам користування правами 
інтелектуальної власності, розкривають засади їх здійснення та захисту, роблячи особливий акцент 
на недопустимість плагіату, як порушенні авторських прав. 

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності
В ЛНУ ім. І. Франка вживають заходи для недопущення порушень академічної доброчесності як 
науковими керівниками, так і аспірантами. Зокрема: 
- Забезпечений доступ до платформ (https://bit.ly/344eG88) перевірки публікацій і наукових робіт 
аспірантів, їх керівників на наявність плагіату. Призначено відповідальну особу, яка безпосередньо 
взаємодіє з особою, що здійснює перевірку робіт, створює відповідні профілі для відповідальних осіб 
на факультетах, проводить консультації, навчання.
- На рівні економічного факультету декан призначив відповідальну особу – заступника декана з 
наукової роботи доц. Буняка В. Б., який забезпечує технічну перевірку робіт на наявність плагіату.
- Організацію перевірки робіт щодо наявності плагіату здійснюють завідувачі кафедр.
У разі виявлення правопорушення академічної доброчесності до наукових керівників та аспірантів 
вживають санкції, передбачені Положенням про забезпечення академічної доброчесності 
(https://bit.ly/2Jy0gUg). Зокрема, науковий керівник позбавляється можливості здійснювати наукове 
керівництво аспірантами та вноситься у реєстр порушників академічної доброчесності. Рішення 
приймає за кожним випадком окремо Комісія з етики та професійної діяльності (https://bit.ly/3aD9Cd9).
Завдяки сумлінному дотриманню викладачами кафедри обліку і аудиту стандартів академічної 
доброчесності, не було виявлено жодних порушень академічної доброчесності як науковими 
керівниками, так і аспірантами. 
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11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Сильними сторонами ОП підготовки доктора філософії з управління і адміністрування за 
спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” є: відповідність сучасним тенденціям реформування 
облікової і податкової систем України та потребам наукових досліджень у сферах обліку й 
оподаткування; побудова ОП з урахуванням вимог ЄКТС, що створює можливість надання, визнання, 
підтвердження кваліфікацій та освітніх компетентностей, сприяє академічній мобільності аспірантів; 
врахування на етапі розроблення ОП побажань і рекомендацій стейкхолдерів, що активізує її наукову 
й професійну спрямованість, практичну значущість науково-дослідницьких проектів; скерованість на 
посилення наково-практичної підготовки аспірантів для розв’язання прикладних завдань обліку, 
аналізу й оподаткування через проведення наукових експериментів; інтеграція теоретичної і 
практичної підготовки, виконання наукових досліджень у галузі управління та адміністрування з 
дотриманням принципів академічної доброчесності; наявність науково-практичного інтегрованого 
підґрунтя для формування загальних і фахових компетентностей здобувачів вищої освіти та 
аспірантів зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”; тривалий досвід викладацької та наукової 
роботи працівників кафедри; адаптація змістового наповнення навчальних дисциплін до 
Міжнародних стандартів професійної освіти бухгалтерів (International Accounting Education Standards 
Board (IAESB); партнерство з іншими ЗВО (у т.ч. іноземними); співпраця з провідними підприємствами 
України, міжнародними аудиторськими фірмами та корпораціями; регулярні захисти дисертацій та 
високі професійні досягнення випускників аспірантури, активна наукова діяльність викладачів 
кафедри; можливість підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту, 
продовжити науковий шлях після навчання в аспірантурі й захисту дисертації, для здобуття 
кваліфікації “доктор наук”.
Слабкими сторонами ОП підготовки доктора філософії з управління і адміністрування за 
спеціальністю 071 Облік і оподаткування є: недостатня практика викладання освітніх компонентів ОП 
іноземною мовою, що розширило б можливості академічної мобільності аспірантів; недостатня 
наявність спеціалізованих аудиторій та лабораторій з потрібним сучасним комп’ютерним та 
програмним забезпеченням для формування фахових компетентностей в аспірантів (аспіранти 
здебільшого використовують власні ноутбуки); недостатня публікаційна активність викладачів 
кафедри у наукометричних виданнях “Scopus” і “Web of Science”; відсутність підтверджених 
грантових заявок; низька активність викладачів щодо отримання сертифікатів В2, що підтверджують 
належний рівень володіння іноземною мовою для викладання.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Перспективами розвитку ОП на найближчі 3 роки і заходи для їх реалізації є: 1) Перспективи – 
самоаналіз та оновлення ОП, з урахуванням вимог нормативно-правових актів. Заходи – обговорення 
освітніх компонентів і результатів навчання за ОП, її структури зі стейкхолдерами; моніторинг ОП, 
розроблених іншими ЗВО України; врахування норм, які будуть затверджені у Стандарті третього 
рівня вищої освіти. 
2) Перспективи – створення іншомовного начально-методичного наповнення для дисциплін за ОП, що 
сприятиме можливості підвищення академічної мобільності аспірантів і залучення до освітнього 
процесу здобувачів третього рівня вищої освіти зі зарубіжних країн. Заходи – створення та оновлення 
відповідного нормативного та навчально-методичного забезпечення дисциплін іноземними мовами; 
створення електронних навчальних матеріалів, доступних здобувачам вищої освіти за ОП. 
3) Перспективи – активізація та мотивація процесів підвищення кваліфікації для викладачів кафедри 
обліку і аудиту. Заходи – укладання університетом угод про міжнародну співпрацю зі ЗВО інших 
країн. Перелік угод, укладених університетом зі закордонними університетами в рамках “Еразмус +” 
(https://bit.ly/2UXhsrm) оприлюднено на сайті; заохочення викладачів до участі у тренінг-курсах 
(зокрема закордонних) і ОП академічної мобільності, проходження стажування у ЗВО країн ЄС, 
стажування у міжнародних аудиторських фірмах. Сьогодні розроблено стратегію співпраці з 
міжнародною компанією “KPMG” (https://bit.ly/3aBOwvM), яка входить до Великої четвірки 
аудиторських компаній (Big4). Серед планованих заходів – проведення лекцій аудиторами і 
консультантами “KPMG” для аспірантів спеціальності “Облік і оподаткування”, розробка спільних 
навчальних курсів, проведення стажувань для аспірантів і викладачів кафедри обліку і аудиту 
терміном від 1 тижня до 1 місяця для набуття практичного досвіду користування ППП, зокрема 
“CaseWare”, а також опанування практичними навиками аудиторської професії за допомогою кейсів, 
наближених до реальних умов бізнесу. 
4) Перспективи – інтернаціоналізація третього рівня вищої освіти. Заходи – розширення можливостей 
обміну досвідом на міжнародних конференціях за кордоном та публікаціях в іноземних виданнях; 
розширення доступу до участі в міжнародних грантових програмах ЛНУ ім. І. Франка має досвід 
участі у міжнародних грантових програмах, зокрема у програмі Жана Моне (https://bit.ly/3dO0Hrq). 
Сьогодні є можливість подання аспірантами і викладачами спеціальності “Облік і оподаткування” 
заявок на здобуття грантів на наукові дослідження чи розроблення нових навчальних курсів, зокрема 
за програмою Жана Моне. З метою розширення можливостей участі у грантових програмах у ЛНУ ім. І. 
Франка проводять тренінги з написання грантових заявок для викладачів і аспірантів 
(https://bit.ly/3aBa7o7); формування партнерських програм щодо обміну викладачами і аспірантами з 
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європейськими ЗВО; організація міжнародних літніх шкіл з обліку і оподаткування.

 
 
          
  

Запевнення
 
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову 
інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою 
програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих 
до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
 
Додатки:
Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів 
навчання та оцінювання
 

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення 
такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці 
повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: Мельник Володимир Петрович
Дата: 08.04.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид компонента Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного та/або 
інформаційного забезпечення, 

наведіть відомості щодо 
нього*

Назва файла Хеш файла

Іноземна мова за 
фаховим 
cпрямуванням 
(іспанська) (ОК5)

навчальна 
дисципліна

sylabus-z-Inozemna ispan.pdf 9gHcrgXE3x89jkOhAfKBB7nCOvClHxbcn4SUBGTlv50= Модель і марка персональних 
комп’ютерів 
Intel ® Pentium ®  CPU G 3260 та  
3.30 GHz 3.30 GHz 
intel ® Core ™ Due CPU E 7500 та 
2.93 GHz 2.93 Hz 
Intel ® Pentium CPU Core2Duo 2.0 
GHz  
Найменування пакетів 
прикладних програм (у тому 
числі ліцензованих)
Операційні системи: Windows 10 
Windows 7 
Проектор DLP tm Projeсtor Model 
WD 720 U
Акустична система 

Іноземна мова за 
фаховим 
cпрямуванням 
(французька) (ОК5)

навчальна 
дисципліна

sylabus-Inozemna-mova-za-
fakh.spriamuvanniam.pdf

FdHYWWBCQQJ340dzAfb8rQMrNP87H1fuiIskhxfgUmM= Модель і марка персональних 
комп’ютерів 
Intel ® Pentium ®  CPU G 3260 та  
3.30 GHz 3.30 GHz 
intel ® Core ™ Due CPU E 7500 та 
2.93 GHz 2.93 Hz 
Intel ® Pentium CPU Core2Duo 2.0 
GHz  
Найменування пакетів 
прикладних програм (у тому 
числі ліцензованих)
Операційні системи: Windows 10 
Windows 7 
Проектор DLP tm Projeсtor Model 
WD 720 U
Акустична система 

Іноземна мова за 
фаховим 
cпрямуванням 
(англійська) (ОК5)

навчальна 
дисципліна

Sylabus-Anhliys-ka-mova.pdf KA9rrU/9HUalwP6Ho1/FUYXuNYxfHKsI671uELtjm4Y= Модель і марка персональних 
комп’ютерів 
Intel ® Pentium ®  CPU G 3260 та  
3.30 GHz 3.30 GHz 
intel ® Core ™ Due CPU E 7500 та 
2.93 GHz 2.93 Hz 
Intel ® Pentium CPU Core2Duo 2.0 
GHz  
Найменування пакетів 
прикладних програм (у тому 
числі ліцензованих)
Операційні системи: Windows 10 
Windows 7 
Проектор DLP tm Projeсtor Model 
WD 720 U
Акустична система 

Інтелектуальна 
власність і трансфер 
технологій (ОК19)

навчальна 
дисципліна

Sylabus-Intel.vlasnist-i-transfer-
tekhnolohiy.pdf

mO7LGA7Jzg/l3Egn1iWMXTLxQbTe1/+bLT74HiyhXK8= Модель і марка персональних 
комп’ютерів 
Intel ® Pentium ®  CPU G 3260 та  
3.30 GHz 3.30 GHz.
intel ® Core ™ Due CPU E 7500 та 
2.93 GHz 2.93 Hz.
Intel ® Pentium CPU Core2Duo 2.0 
GHz.
Найменування пакетів 
прикладних програм (у тому 
числі ліцензованих)
Операційні системи: Windows 10, 
Windows 7.
Проектор DLP tm Projeсtor Model 
WD 720 U.

Інформаційні 
технології та 
програмування (ОК18)

навчальна 
дисципліна

20.02.-SylabusInformatyka.pdf zcFNWd4VWc8jXWy2DjoI3ExXC7PLpY2wSHDpsdFb0PU= Модель і марка персональних 
комп’ютерів 
Intel ® Pentium ®  CPU G 3260 та  
3.30 GHz 3.30 GHz.
intel ® Core ™ Due CPU E 7500 та 
2.93 GHz 2.93 Hz.
Intel ® Pentium CPU Core2Duo 2.0 
GHz.
Найменування пакетів 
прикладних програм (у тому 
числі ліцензованих)
Операційні системи: Windows 10, 
Windows 7.
Проектор DLP tm Projeсtor Model 
WD 720 U.

Підготовка науково-
інноваційного проекту 
(ОК17)

навчальна 
дисципліна

pidhotovka-naukovo-
innovatsiynoho-proektu.pdf

i3c4UXpBK64yw5gyp+wfETxJHGGloawvp/X8CB1ZyoE= Проектор DLP tm Projeсtor Model 
WD 720 U

Психологія вищої 
школи (ОК16)

навчальна 
дисципліна

SYLABUS-psykholohiia-VSH.pdf B97Z2k5lTwVZch9bVT+6AM6DBfjKkwsMWxDmWH0AU6U= Проектор DLP tm Projeсtor Model 
WD 720 U
Акустична система

Економічний аналіз у 
системі управління 
суб’єктами 
господарювання 
(ОК13)

навчальна 
дисципліна

SB_071_O_2019_ASP_V132.pdf.pdf ikiQmsLonBcwQj6vVTFfzOK9PYnHTR+w1NZa4mYq2z8= Модель і марка персональних 
комп’ютерів 
Intel ® Pentium ®  CPU G 3260 та  
3.30 GHz 3.30 GHz.
intel ® Core ™ Due CPU E 7500 та 
2.93 GHz 2.93 Hz.
Intel ® Pentium CPU Core2Duo 2.0 
GHz.
Найменування пакетів 
прикладних програм (у тому 
числі ліцензованих)
Операційні системи: Windows 10, 
Windows 7.
Проектор DLP tm Projeсtor Model 
WD 720 U.

Педагогіка вищої 
школи (ОК14)

навчальна 
дисципліна

Sylabus Pedag V Shkoly.pdf owNWt6dWM7AfjXWt5gC+fm1JCkoCTnyjdQgdqnIeI+c= Проектор DLP tm Projeсtor Model 
WD 720 U.
Акустична система 

Аудит у системі 
управління 
підприємством (ОК12)

навчальна 
дисципліна

SB_071_O_2019_ASP_V131.pdf.pdf 2mmaBvcr+dIkspy0ZwIhgtZW2+95yMRWNJiksmmJAZc= Модель і марка персональних 
комп’ютерів 
Intel ® Pentium ®  CPU G 3260 та  
3.30 GHz 3.30 GHz.
intel ® Core ™ Due CPU E 7500 та 
2.93 GHz 2.93 Hz.



Intel ® Pentium CPU Core2Duo 2.0 
GHz.
Найменування пакетів 
прикладних програм (у тому 
числі ліцензованих)
Операційні системи: Windows 10, 
Windows 7.
Проектор DLP tm Projeсtor Model 
WD 720 U.

Оптимізація 
оподаткування та 
управління 
податковими ризиками 
(ОК10)

навчальна 
дисципліна

SB_071_O_2019_ASP_V122.pdf.pdf LV2sA/DztW0hhIE1/HIiBzY/Bu1SpGCYzaFfZ1q5lOQ= Мультимедійний проектор DLP tm 
Projeсtor Model WD 720 U.

Облікова система 
ділового партнерства 
підприємств (ОК9)

навчальна 
дисципліна

SB_071_O_2019_ASP_V121.pdf.pdf fcdZNWQhfrgMR6xILQaLHoy82u/+crsC963YG4QHoT8= Мультимедійний проектор DLP tm 
Projeсtor Model WD 720 U.

Контроль та 
інспектування 
банківської діяльності 
(ОК8)

навчальна 
дисципліна

SB_071_O_2019_ASP_V113.pdf.pdf nuIXPpSdWAaxEltpzk5HMpZ31bG2DjDrb/Y1yLkA/8M= Модель і марка персональних 
комп’ютерів 
Intel ® Pentium ®  CPU G 3260 та  
3.30 GHz 3.30 GHz.
intel ® Core ™ Due CPU E 7500 та 
2.93 GHz 2.93 Hz.
Intel ® Pentium CPU Core2Duo 2.0 
GHz.
Найменування пакетів 
прикладних програм (у тому 
числі ліцензованих)
Операційні системи: Windows 10, 
Windows 7.
Проектор DLP tm Projeсtor Model 
WD 720 U.

Обліково-аналітичне 
забезпечення 
управління витратами 
на підприємстві (ОК7)

навчальна 
дисципліна

SB_071_O_2019_ASP_V112.pdf.pdf 30ITYknMbkB7HsO17Y2Xhro5xskMt/96Si2KeDfQPzU= Модель і марка персональних 
комп’ютерів 
Intel ® Pentium ®  CPU G 3260 та  
3.30 GHz 3.30 GHz.
intel ® Core ™ Due CPU E 7500 та 
2.93 GHz 2.93 Hz.
Intel ® Pentium CPU Core2Duo 2.0 
GHz.
Найменування пакетів 
прикладних програм (у тому 
числі ліцензованих)
Операційні системи: Windows 10, 
Windows 7.
Проектор DLP tm Projeсtor Model 
WD 720 U.

Облік і аудит у  
банківництві (ОК6)

навчальна 
дисципліна

SB_071_O_2019_ASP_V111.pdf.pdf 7nFJGk8OVrVhdTf3EBpsGjaWw+3+k5zdMQRpPtUFkZM= Модель і марка персональних 
комп’ютерів 
Intel ® Pentium ®  CPU G 3260 та  
3.30 GHz 3.30 GHz 
intel ® Core ™ Due CPU E 7500 та 
2.93 GHz 2.93 Hz 
Intel ® Pentium CPU Core2Duo 2.0 
GHz  
Найменування пакетів 
прикладних програм (у тому 
числі ліцензованих)
Операційні системи: Windows 10 
Windows 7 

Педагогічна практика
(ОК4)

навчальна 
дисципліна

SB_071_O_2019_ASP_N301.pdf.pdf d8sI0rWCaETS3AQw7xhT/csjG1pbN5GRCOrqUnF451w= Модель і марка персональних 
комп’ютерів 
Intel ® Pentium ®  CPU G 3260 та  
3.30 GHz 3.30 GHz 
intel ® Core ™ Due CPU E 7500 та 
2.93 GHz 2.93 Hz 
Intel ® Pentium CPU Core2Duo 2.0 
GHz  
Найменування пакетів 
прикладних програм (у тому 
числі ліцензованих)
Операційні системи: Windows 10 
Windows 7 
Проектор DLP tm Projeсtor Model 
WD 720 U
Акустична система 

Філософія (ОК3) навчальна 
дисципліна

FILOSOFIYA-SYLABUS.pdf RLI2eyw1bKpj9hqTJFJ7uKUUk6xTOMnmqHk9pEqHb5o=

Науковий семінар
(ОК2)

навчальна 
дисципліна

SB_071_O_2019_ASP_N102.pdf.pdf 9ZHKntx5Q7GQ52nw3ZNJHXvMefuAa5UI32PB1DBH3E0= Мультимедійний проектор

Формування 
парадигми обліку, 
аналізу і контролю 
діяльності суб’єктів 
господарювання (ОК1)

навчальна 
дисципліна

SB_071_O_2019_ASP_N101.pdf.pdf VNsPDO3XEA1wZdHzAnlsr/dC/GCnpLvi7605XOrSXxs= Мультимедійний проектор

Теорія та методологія 
податкової політики 
(ОК11)

навчальна 
дисципліна

SB_071_O_2019_ASP_V123.pdf.pdf V7WngkZMPfh/yEDuT1gQQ1d/ynEVH/TZFHd3cXM0g6M=

Інновації та 
підприємництво (ОК20)

навчальна 
дисципліна

Sylabus_Osidach_2019_Innovac i 
Pidpr.pdf

+w4VJ+1ANRiAkVFGhO6/+6tPiT8xgnGbn5w2YHE0NoA= Проектор DLP tm Projeсtor Model 
WD 720 U. 

Методологія 
підготовки наукової 
публікації (укр. мовою) 
(ОК15)

навчальна 
дисципліна

SB_ALL_E_2019_ASP_V212.pdf kd5oLH+bnz6n2oosjTuITqW5MX5fMESikvjF2fGtZZs= Проектор DLP tm Projeсtor Model 
WD 720 U
Акустична система

Методологія 
підготовки наукової 
публікації (англ. 
мовою) (ОК15)

навчальна 
дисципліна

metodolohiia-pidhotovky-
naukovoi-publikatsii.pdf

1+lSa/f+hYfUf3z0dGrk6ayLb052xu7QtYb9lmJisoU= Проектор DLP tm Projeсtor Model 
WD 720 U
Акустична система

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – 
також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

103627 Осідач Оксана 
Павлівна

Доцент 0 Інновації та 
підприємництво 

1. 1. Osidach O. Comparative analysis of management styles in European countries / O. Osidach // ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE
OSTROVIENSIS. SECTIO A. NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I TECHNICZNE -2015-NR 5 (1) –SS.90-98.



(ОК20) 2. 2. Осідач О.П. Методичні основи формування інноваційних бізнес-моделей / О.П.Осідач // Вісник Львівського
Університету. Серія економічна. - 2015. – Випуск 52. – СС. 127-134.
3. 3. Осідач О.П. Форми ризикового фінансування новостворених високотехнологічних gідприємств / О.П.Осідач // Збірник
тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Фінан¬сове регулю¬вання зрушень в економіці України»,
21-22 березня 2017р., Мукачево . Режим доступу: http://msu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/03/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf
– СС.169 – 172. 
4. 4. Осідач О.П.Теоретичні узагальнення характерних ознак вираженої інноваційної культури у підприємництві /
О.П.Осідач // Вісник Львівського Університету. Серія економічна.- 2018. – Випуск 55. – СС. 187-196.
5. 5. Осідач О.П. Практичні рекомендації для формування дієвої інноваційної культури у підприємництві / О.П. Осідач //
Матеріали IV міжнарод¬ної науково-практич¬ної конференції "Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні»,
17-19 жовтня 2019р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка.-СС.319-322.
6. Стажування: 
7. Відрядження до Вюрцбурзького університету імені Юліуса Максиміляна (Німеччина) в рамках двосторонньої програми
обміну, яке відбулось 11.01.2016-06.02.2016 (Наказ ректора від №23 від 11.01.2016 р.).

52072 Добуляк Леся 
Петрівна

Доцент 0 Інформаційні 
технології та 
програмування 
(ОК18)

1. Колективні монографії:
1.1. Добуляк Л. П. Регіональна диференціація України за рівнем розвитку малого підприємництва / Л.П. Добуляк // Spatial
aspects of socio-economic systems` development: the economy, education and health care. Monograph. Opole: The Academy of
Management and Administration in Opole, 2015. – С. 68 – 75.
1.2. Dobuliak L. P. Level of small business development in the regions of Ukraine. Strategic management: global trends and
national peculiatities. Collective monograph. -  Kielce, Poland, 2019.
6 статей:
1 – у виданні включеному до науково-метричної бази (Scopus):
Potyshniak О. Assessment of the effectiveness of the strategic management system of investment activities of companies / O.
Potyshniak, L. Dobuliak, V. Fillipov, Yu. Malakhovskyi, O. Lozova // Academy of Strategic Management Journal,  Volume 18, Issue
4, 2019.
4 – у  фахових українських виданнях:
Добуляк Л. П. Оптимальний розподіл малим підприємством взятого кредиту на можливі види діяльності / Л.П. Добуляк,
Г.Г. Цегелик // Математичне моделювання в економіці. Міжнародний науковий журнал, № 1, жовтень – грудень, 2014 р. –
Київ, 2014. – С. 99 – 105.
Квик М. Я. Використання методу послідовних поступок для розв’язування задачі підвищення рентабельності виробництва
малого підприємства / М. Я. Квик, Г. Г. Цегелик, Л. П. Добуляк, // Математичне моделювання в економіці. Міжнародний
науковий журнал, № 1 (5), січень – березень, 2016 р. – Київ, 2016. – С. 85 – 91.
Добуляк Л. П. Використання трендових моделей для дослідження тенденцій розвитку малого підприємництва в Україні /
Л. П. Добуляк, С. Б. Костенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні
відносини та світове господарство. Випуск 24. Частина 1. – 2019.
Добуляк Л. П. Використання агломеративної кластер-процедури для групування регіонів України за рівнем розвитку
малого підприємництва / Л. П. Добуляк, С. Б. Костенко, С. П. Шевчук // Приазовський економічний вісник. – 2019.  – Випуск
4 (15).
1 – у закордонному періодичному виданні:
Dobuliak Lesia The concept of modelling the tendencies of Ukraine’s small business development // Scientific Letters of Academic
Society of Michal Baludansky, Volume 3, No 4/2015. – P. 17 – 23.
7 - тез та матеріалів конференцій. 
Стажування:
 18 – 21 жовтня 2015 р. у Academic Society of Michal Baludyansky Словаччині (Братіслава, Словаччина). Документ –
Sertificate № 23-10/15 від 21.10.2015 р.
05.06.2019 р. по 18.06.2019 р. у Польщі (місто Жешув). Наукова установа: “Жешувський Університет”. 12.06.2019 р
проведено відкритий науковий семінар на тему «The concept of modelling the tendencies of Ukraine’s small business
development». Документ – відгук про проходження стажування від 18.06.2019 р. 
Практичний досвід роботи: 
Сертифікат про проходження курсів «Data Science School»

125180 Грабовська 
Софія 
Леонідівна

Завідувач 
кафедри

0 Психологія 
вищої школи 
(ОК16)

1. Individual psychological characteristics of students with different types of civic identity // International Journal of Education,
Culture and Society. – Vol. 7. – No 1. – Wroclaw, 2017. – P. 138-147. (I. Petrovska) 
2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань
України; Загалом публікацій 159 (з них наукових - 124: 35 статей  у фахових виданнях, 6 статей - за кордоном)
2.1. Грабовська С., Гнатко О.-К. Суб’єктивна комфортність шкільного простору // Збірник наукових статей Київського
міжнародного університету й Інституту соціальної та політичниї психології НАПН України. Серія : «Психологічні науки :
проблеми і здобутки». Випуск 1 (11). − К. : КиМУ, 2018. − С. 23-38. 
2.2. Грабовська С., Мандзик Т. Особливості ціннісних орієнтацій міської молоді з різними типами прив’язаності до місця
проживання // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України,
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України : [редакційна колегія: Л.А. Найденова, Л.Г. Чорна, І.Г.
Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2017. −  Вип. 5 (19). – С. 292-301. 
2.3. Грабовська С. Критерії емпіричного вимірювання культурного капіталу у психологічних дослідженнях // Гуманітарний
вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університетімені Григорія Сковороди” – Вип. 37-1, Том VI
(74) : Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К. : Гнозис,
2017  – С. 16 –28. 
2.4. Грабовська С., Бабенко В., Островська К. Діагностика стабільності організації: опитувальник “стан справ в
організації”. // Актуальні проблеми психології. − 2016. − Т. 10. − Вип. 28. − С. 69-81. 
2.5. Грабовська С., Петровська І. Особливості світосприйняття та ціннісно-мотиваційної сфери студентів з різним типом
громадянської ідентичності // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л.
А. Онуфрієвої. – Вип. 35. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 130 – 144. 
2.6. Grabovska S., Kachmaryk Kh,  Ostrovska K., Syniev V.Tolerance for uncertaintyinelderly people  // Journal of Education,
Culture and Society. – 2014– №1. – Р.20–27.
2.7. Grabovska S., Yesyp М. Pragmatism among believers: myth or reality // Journal of Education, Culture and Society. – 2012. −
№2. – P. 19 – 26
3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
3.1. Толерантність як соціо-культурний феномен: світоглядно-культурний аспект : колективна монографія / [Ф.С.
Бацевич, С.Л. Грабовська, О.В. Дарморіз та ін.]; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. Мельника В.П. − Львів: Видавничий
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. –  330 с. 
3.2. Наука і цінності людського буття : колективна монографія : / [ М.П. Альчук, М.І. Бойченко, С.Д. Вишинський, С.Л.
Грабовська та ін. ]   за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. Мельника В.П. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,
2013. – 550 с.
3.3. Багатовимірність особистості : психологічний ракурс : колективна монографія / [ Х Н.П. Гапон, С.Л. Грабовська, В.А.
Гупаловська та ін. ] ; за заг. ред.. С. Л. Грабовської, Р.І. Карковської. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 374 с.
3.4. Психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. − К. : Ін Юре, 2014. – 664 с.
(Партико Т., , Вовк А., Волошок О., Гупаловська В., Єсип М., Карковська Р., Кліманська М., Левус Н.,Штепа О.,Гребінь Н.)
3.5. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації : навч. посібник  − Львів : ЛНУ імені Івана Франка,
2014. – 456 с. 
2015-2018− керівник наукової теми кафедри психології філософського факультету «Психологічні детермінанти розвитку
особистості в умовах соціально-політичної трансформації українського суспільства»; 2018-2020 − керівник наукової теми
кафедри психології філософського факультету “Особистість в соціумі: психологічні механізми активності” (Номер
держреєстрації: 0118U0006198)
Відповідальна за випуск та член редакційної колегії  Вісника Львівського університету. Серія психологічні науки.
Рецензент  журналу Journal of Education, Culture and Society (Вроцлав, Республіка Польща).
Підвищення кваліфікації: Український католицький університет, кафедра психології та психотерапії (24.05. 2016 −
24.06.2016 р. наказ № 82-0 від 24.05.2016). Тема : «Оволодіння іноваційними методами та засобами навчання». Довідка №
219/16 від 30.06.2016 р.
Львівський національний університет імені Івана Франка (27.01-07.02. 2020) «Цифрові компетенції в освіті», свідоцтво №
04167243/02672-20. 
Стажування за кордоном: Grant MacEwan Community College, Едмонтон, Альберта, Канада, (1999 р.), Uniwersytet
Wroclawski (факультет соціальних наук), Польща, (2014).

45295 Герцюк Дмитро 
Дмитрович

Декан 0 Педагогіка 
вищої школи 
(ОК14)

1. Герцюк Д. Українське педагогічне товариство «Рідна школа»: етапи становлення та розвитку Товариство “Рідна
школа”: історія і сучасність / Дмитро Герцюк / Науковий альманах / Упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк і П. Сікорський – Ч. 9. –
Львів, 2016. – С. 21–35.
2. Hertsyuk Dmytro. Ukrainian Cultural-Educational Life in Lemkovina from the End of the 19th Centuries to the 1930 s. // CZECH-
POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. Volume 8/2016/1. –S. 77–87.
3. Герцюк Д. Українська приватна школа у Львові: витоки і основні віхи становлення / Дмитро Герцюк // Розвиток
української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.). – Т. 6: Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-
педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку: зб. наук. пр.; за ред. Д. Герцюка і І. Мищишин. –
Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – С. 38–51.
4. Герцюк Д. Народний університет «Самоосвіта» у Львові (1930–1939 рр.): організаційно-змістові аспекти діяльності /
Дмитро Герцюк /Rozwój polskiej   i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX – XX wieku. – T.5.: Educacja
doroslyh  w Polsce i na Ukrainie XIX-XXI w [Zared. A. Haratyk, N. Zayachkivska]. – Wrocław, 2015.– S.43–53.
5. Герцюк Д. Особливості реформування загальноосвітньої і професійної шкіл Польщі у повоєнний період (середина 40-х –
початок 50-х рр. ХХ ст.) / Герцюк Дмитро // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Психолого-педагогічні науки. – 2015. –№ 4.– С. 188–193.
6. Герцюк Д. Внесок Лева Ясінчука у налагодження культурно-освітніх зв’язків Товариства “Рідна школа” з українською
еміграцією Північної Америки (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів: ЛНУ ім.
І.Франка, 2018. – Вип. 33. – С. 14–23. 
7. Dmytro Hertsiuk. Improving Vocational Education Teacher Training at Lviv University within the Framework of the Erasmus+
project ITE-VET / Dmytro Hertsiuk, Nataliya Horuk, Tetyana Ravchyna // Improving teacher education for applied learning in the
field of VET / Thomas Deißinger, Vera Braun (ed.) - Münster, New York: Waxmann Verlag GmbH, 2018. – P. 181–203 
За останні п’ять років брав участь у понад 30 конференціях, наукових проектах зокрема:
1. Еразмус+  Проект (№ 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP) «Вдосконалення освіти вчителів для прикладного
навчання в галузі професійної освіти» («Improving Teacher Education for Applied Learning in the Field of Vocational
Education»), ініційованого Університетом Констанци (Німеччина) (2016—2018). Співкерівник робочої групи Львівського



національного університету імені Івана Франка.
2. ЄС TEMPUS “DIMTEGU – розробка і впровадження багатомовних викладацьких освітніх програм в університетах Грузії і
України” (2013–2016). 

74728 Цимбалістий 
Ігор Юліанович

Доцент 0 Іноземна мова 
за фаховим 
cпрямуванням 
(іспанська) 
(ОК5)

1. Цимбалістий І.Ю. Критерії визначення категорії роду іспанських абревіатур у сучасній іспанській мові / І.Ю. Цимбалістий
// Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. праць / Київськ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Видавничий центр КНЛУ,
2004. – Вип. 12. – С. 240–244.
2. Цимбалістий І.Ю. Фонетичні особливості іспанських абревіатур / І.Ю. Цимбалістий // Проблеми семантики слова,
речення та тексту : зб. наук. праць / Київськ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2006. – Вип. 15. – С. 313–321.
3. Цимбалістий І.Ю. Чинники лексикалізації іспанських абревіатур / І.Ю. Цимбалістий // Структурно-семантичні і
когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : матеріали Першої Всеукраїнської наукової
конференції романістів, (Чернівці, 5-6 жовтня 2006 р.). – Чернівці : В-во “Рута”, 2006. – С. 43–45.
4. Цимбалістий І.Ю. Граматична категорія числа в іспанських абревіатурах / І.Ю. Цимбалістий // Науковий вісник
Волинського державного університету ім. Лесі Українки : Філологічні науки. – 2007. – №4. – С. 45–49.
5. Цимбалістий І.Ю. Морфологічні ознаки іспанських усічених слів / І.Ю. Цимбалістий // Проблеми семантики, прагматики
та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К. : Логос, 2009. – Вип. 16. – С. 520–531.

118725 Львова Лариса 
Федорівна

Доцент 0 Іноземна мова 
за фаховим 
cпрямуванням 
(французька) 
(ОК5)

1. Лексико-граматичні критерії суб’єктивної модальності у французькій мові // Вісник Львівського університету. Серія
іноземні мови. Випуск 12, 2005.- С.207-215.
2. Аргументативний аспект висловлювання у французькій мові // Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов:
теоретичні засади та прикладні аспекти. Тези Міжнародної конференції. Львів,  4-6 грудня  2009. – С.101-102.
3. Комунікативні хиби та невдачі у діалозі //Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття. Тези Міжнародної науково-
практичної конференції, присвяченої пам’яті академіка АН ВШ України, доктора філологічних наук, професора,
Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Катерини Яківни Кусько. Львів, 24-25
листопада 2011. – С.164-165.
4. Львова Л. Ф. Функціонально-типологічні аспекти директивних мовленнєвих актів (на матеріалі французької мови) / Л.
Ф. Львова // Нове у філології сучасного світу: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.– Львів: ГО
«Науково-філологічна організація «ЛОГОС», 2012. – С. 90– 92.
5. Львова Л. Ф. Способы выражения директивних речевых актов во французском языке / Л. Ф. Львова // Материалы VIII
международной конференции «Перспективы развития современной филологии». – Петербург: «АЙСИНГ», 2013. – С.67–
72. 

111429 Добропас Ірина 
Олександрівна

Доцент 0 Філософія (ОК3) 1. Добропас І. Чоловіки з Марса, жінки з Венери: до проблеми гендерної комунікації / Ірина Добропас // Діалог і
порозуміння для європейської і світової спільнот (із залученням творчого досвіду Львівсько-Варшавської школи) :
колективна монографія / А. Гуральські, А. Карась, С. Пролєєв, Я. Лащик, М. Зарічний, М. Братасюк, М. Бойченко, Л.
Сафонік, І. Добропас та ін. ; за заг. ред. проф. А. Ф. Карася. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 216 с. – С. 88–98. – 1
д.а.
2. Добропас І. Інновація: до визначення поняття / Ірина Добропас // Тези звітної наукової конференції філософського
факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ “Трек-ЛТД”, 2018. – Вип. 15. – 225 с. –  С. 15–16. – 0,2 д.а.
3. Добропас І. Стратегії формування тілесності  в сучасній культурі // Тези звітної наукової конференції філософського
факультету. – Дрогобич: ТзОВ «Трек ЛТД», 2017. – C.19–21.
 Науковий керівник дисертантів – Ференц О., Сус С. Керівник наукового дослідження студентки Малої Академії наук
Піщик М. “Образ феміністки в рецепції українського суспільства”(2015 р.).
Стажування: УКУ, Програма стажування та звіт про її виконання, 8 лютого 2016 р.

28635 Поляруш Борис 
Юрійович

Доцент 0 Філософія (ОК3) 1. Поляруш Б. Рецепція діалогу в філософії Юргена Габермаса / Борис Поляруш // Діалог і порозуміння для європейської і
світової спільнот (із залученням творчого досвіду Львівсько-Варшавської школи) : колективна монографія / А. Гуральські,
А. Карась, С. Пролєєв, Я. Лащик, М. Зарічний, М. Братасюк, М. Бойченко, Л. Сафонік, І. Добропас та ін. ; за заг. ред. проф.
А. Ф. Карася. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 216 с. – С. 68–76. – 0,75 д.а.
2. Поляруш Б. Трансформація публічного простору сучасного міста / Борис Поляруш // Вісник Львівського університету.
Серія філософські науки. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 19. – С. 48–55. – 0,5 д.а.
3. Поляруш Б. Можливості та майбутнє діалогу в сучасному суспільстві / Борис Поляруш // Development and modernization
of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”,
2017. – С. 189–207. – 1 д.а.
4. Поляруш Б. Поняття «відкритості» як основна характеристика демократичного суспільства / Борис Поляруш // European
Applied Science / Wissenschaftliches Magazin. – Stuttgart, 2017. – № 4. – P. 55–58. Режим доступу:
http://www.ortpublishing.ru/statji_avtorov_eas_N4_2017).
Стажування: Львівська національна  музична академія імені М.Лисенка, Програма стажування та звіт про її виконання, 12
червня 2017 р. Добропас.

129342 Джунь Валерій 
Володимирович

Доцент 0 Філософія (ОК3) 1. В.В.Джунь, А.І.Коваленко. Проблеми етосу сучасного спорту// Духовність. Культура. Нація. Зб. наук. ст.. Львів: ”Бодлак”,
2005. – С.58-64.
2. В.В. Джунь, А.І.Коваленко. Принцип автономії особи в спортивній деонтології// Здоровий спосіб життя: Зб. наук. ст..
Випуск 8. – Львів: ”Бодлак”, 2005. – С.22-25.
3. В.В. Джунь, А.І.Коваленко. Принцип гідності особи в спортивній деонтології// Здоровий спосіб життя: Зб. наук. ст.
Випуск 9. – Львів: ”Бодлак”, 2006. – С.15-17.
4. В.В. Джунь, А.І.Коваленко. Принцип цілісності особи в спортивній деонтології// Здоровий спосіб життя: Зб. наук. ст.
Випуск 10. – Львів: ”Бодлак”, 2006. – С.17-20.
5. В.В. Джунь, А.І.Коваленко. Принцип справедливості особи в спортивній деонтології// Здоровий спосіб життя: Зб. наук.
ст. Випуск 11. – Львів: ”Бодлак”, 2006. – С.16-18.
Наукове керівництво і успішний захист  дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук
Вербицькою Ольгою Володимирівною на тему:”Тілесність і дух у філософії постмодернізму” із спеціальності  09.00.03-
соціальна філософія і філософія історії, у 2013році.
Керівництво науковою дослідницькою темою в ЛДУФК:” Морально-етичні проблеми розвитку сучасного спорту в
Україні”//Підсумковий звіт з НДР за 2001-2005р.р.- 20с., 85 джерел літератури(УДК 796. 011. 5   № держреєстрації
0102U002643).
Офіційне опонування на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Слободяном
Романом Романовичем:”Роль самосвідомості в етногенезі(соціально-філософський аспект)” із спеціальності соціальна
філософія і філософія історії – 09.00.03, у 2012-му році.
Інститут народознавства НАН України, Програма стажування та звіт про її виконання, 7 травня 2018 р.

220398 Яхонтова 
Тетяна 
Вадимівна

Професор 0 Підготовка 
науково-
інноваційного 
проекту (ОК17)

1. Kruse O., Chitez M., Bekar M., Doroholschi C., Yakhontova T. Studying and developing local writing cultures: An institutional
partnership project supporting transition in Eastern Europe’s higher education University Writing in Central and Eastern Europe:
Tradition, Transition, and Innovation Ed. by M. Chitez, C. I. Doroholschi, O. Kruse, L. Salski, D. Tucan. Cham : Springer, 2018. P.
29–44. (WoS). 
2. Foreign language writing in Ukraine: Indefinite past but promising future? Second Language Writing in the Global Context:
Represented, Underrepresented, and Unrepresented Voices / ed. by T. Silva, J. Wang, J. Paiz, C Zhang. Beijing : Foreign Language
Teaching and Research Press, 2016. P. 239–258.
3. Яхонтова Т. В. Сучасна англомовна наукова комунікація. Міжвузівський круглий стіл Одеса-Дрогобич “Англійська мова
у 21 столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур”( 8 квітня 2016 р., м. Дрогобич).
4. Т Яхонтова Жанр наукового проекту: комунікативно-функціональні та структурно-семантичні характеристики
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство
Волинський національний університет імені Лесі Українки.- 2015 р. – Випуск 3. – С. 178-183. 
Практичний досвід:
1. Головний редактор фахового збірника наукових праць “Іноземна філологія”.
2. Розробник і тренер Всеукраїнських літніх школ з академічного письма англійською мовою (Київ, 2015; Луцьк-Світязь,
2017)
Участь у професійних спілках:
1. Член Європейської асоціації з викладання науково-академічного письма (European Association for the Teaching of
Academic Writing).
2. Член Європейської мережі з проблем грамотності (European Literacy Network).
3. Член благодійної організації “Українське фулбрайтівське коло”.
Керівництво аспірантами: підготувала 8 кандідатів філологічних наук  за спеціальністю 10.02.04 ‒ Германські мови
Керує 2 аспірантами. 

100140 Ковалюк 
Олексій 
Миколайович

Завідувач 
кафедри

0 Науковий 
семінар
(ОК2)

1. Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук: монографія/за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Олексія
Ковалюка і канд. екон. наук, проф. Володимира Швеця. – Львів: ЛНУ ім. І Франка, 2017. – 440 с. 
2. О.М. Ковалюк, І.О. Мельник Управління запасами та можливості застосування в Україні концепції" ощадливого
виробництва" Науковий вісник НЛТУ України 2013 Том 23 . 
3. Ковалюк О.М. Економічний аналіз і аудит:навч.посібник / О. М. Ковалюк, З. Л. Бандура, Л. С. Вейкрута; за  род.  роду. О.
М. Ковалюка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 322с.
4. Ковалюк О.М. Фінансовий механізм організації економіки України (проблеми теорії і практики). Монографія.- Львів:
Видав. Центр ЛНУ ім. Івана Франка. - 2002. - 396 с. 
5. Ковалюк О.М., Боцьора Л.О. Вплив інвестиційної діяльності на розвиток вітчизняного малого підприємництва Науковий
вісник НЛТУ України 2012 Том 22. – Випуск 7. – С. 117-121. 
6. Ковалюк О.М., Косинська О.В. Аналіз сучасного стану та особливості розвитку харчової промисловості України Наукові
записки Львівського університету бізнесу та права. – 2012 р. – Випуск 9. – С. 46-49. 

16 аспірантів захистили кандидатські дисертації, один докторант - докторську дисертацію. 
Керівництво дисертаційними роботами: Нікітіна Я. В. “Облік та контроль розрахунків підприємств за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням в Україні ” (захист відбувся 2017р.). 
Данилевська І. Р. “Механізми організації державного фінансового контролю використання коштів місцевих бюджетів
України” (захист відбувся 2018р.);  
Раделицький Ю. О. на здобуття доктора економічних наук  (захист відбувся 2019 р.).
Керівник науково-дослідної теми кафедри обліку і аудиту “Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук в
умовах гармонізації до стандартів ЄС” 
Підвищення кваліфікації  на кафедрі обліку та аудиту Національного лісотехнічного університету України  з 9 жовтня по
11 листопада 2017 р. (програма від 18.09.2017, протокол №2 від 18.09.2017). Довідка 5/7 від 13.11.17 р.

100140 Ковалюк Завідувач 0 Теорія та 1. Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук: монографія/за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Олексія



Олексій 
Миколайович

кафедри методологія 
податкової 
політики (ОК11)

Ковалюка і канд. екон. наук, проф. Володимира Швеця. – Львів: ЛНУ ім. І Франка, 2017. – 440 с. 
2. Ковалюк О. М. Податкові реформи в Україні в контексті класичних принципів оподаткування Адама Сміта. В монографії
"Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Олексія Ковалюка і канд.
екон. наук, проф. Володимира Швеця. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. - 440 с. (с. 371-378).
3. Ковалюк О.М., Раделицький Ю.О. Моделі формування системи місцевих бюджетів  країнах Європи. Вісник Львівського
національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. - Львів: видавництво ЛНУ імені Івана Франка. - 2018. -
Вип. 55. - С. 144-157.
4. Ковалюк О. М. Фінансовий механізм економіки України / О. М. Ковалюк // Фінанси України. – 2001. - № 9. – С. 22-28. 
5. І. Р. Данчевська, О. М. Ковалюк Зарубіжний досвід державного фінансового контролю місцевих бюджетів та шляхи його
покращення в Україні economy and society: modern foundation for human development. Leipzig university 2016/10/31 176-178.
6. Олексій Миколайович Ковалюк, Ірина Романівна Данчевська, Ирина Романовна Данчевская Характеристика органів
державного фінансового контролю використання коштів місцевих бюджетів України  Східна Європа: Економіка, бізнес та
управління Випуск 2 (02). – 2016 р. – С. 272-275. 

168363 Струк Наталія 
Семенівна

Доцент 0 Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
управління 
витратами на 
підприємстві 
(ОК7)

1. Струк Н. С. Інтегрована звітність як найбільш доречне джерело облікової інформації у діловому партнерстві
підприємств. Rozwόj społeczności międzynarodowej : przeszłość oraz nowe wyzwania.  Lwów-Olsztyn : PAIS, 2015. S. 289–298.
2. Струк Н. С. Особливості бюджетування в системі управлінського обліку. Формування ринкової економіки в Україні : зб.
наук. праць ЛНУ ім. І. Франка. Фінансові аналітичні інструменти реформування економічної системи України. 2001. Спец.
вип. 7. С. 257–264.
3. Струк Н. С. Аналітичне забезпечення системи управління діловим партнерством підприємств. Вісник Національного
університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку.
2007. № 576. С. 290–298.
4. Струк Н. С. Економічний аналіз ефективності ділового партнерства підприємства. Вісник Львівського університету.
Серія економічна. 2008. Вип. 39. С.500–504.
5. Струк Н. С. Фінансово-облікове забезпечення факторингових партнерських угод в Україні. Вісник Національного
університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.
2009. № 647. С. 221–228.
6. Струк Н. С. Методичне підґрунтя обліку трансакційних витрат на підприємстві. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит :
проблеми теорії, методології, організації. Збірн. наук. пр. Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2012. Вип. 1
(8). С. 188–198.
7. Струк Н. С. Бюджетування трансакційних витрат у системі обліку та контролю підприємств – ділових партнерів
інноваційного процесу. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2016. Вип. 53. С. 403–412.
8. Struk N. Zalety systemu edukacj na odległość. Funkcjonowane  rozwój organzacji w zmiennym otoczeniu III. Wyższa szkoła
menedżerska w Legnicy. [redakcja naukova dr/ Czesław Kozak]. Legnica, 2003. Część II. 329 s., S. 81–89.
Рецензент наукових публікацій у «Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej w Ostrołęce». Ostrołęka, 2018.
(AcademicKeys, ARIANTA, BAZEKON, BazHum, CiteFactor, Index Copernicus Journal Master List, Researchbib, Sindex), 9 punktów.
1) член експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення акредитаційної експертизи підготовки
бакалаврів з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» у Центральноукраїнському національному технічному
університеті відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 2490-л від 06 грудня 2018 року  (12 – 14 грудня
2018 р.);
2) голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи
підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071
«Облік і оподаткування» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування») у Ладижинському коледжі Вінницького
національного аграрного університету, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.06.2019 р. № 801-л
(18–20 червня 2019р.) була офіційним опонентом дисертаційних робіт для здобуття ступеня кандидата економічних наук
: 1)Шавлюк Анни Олександрівни «Аудит ефективності ділового партнерства», за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський
облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 20 травня 2016 р.  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті; 2)Чернявської Марини Казимірівни «Аналіз
і контроль фінансування інноваційної діяльності підприємств», за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз
та аудит (за видами економічної діяльності), 01 березня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01
Київського національного торговельно-економічного університету;
3)Копчикової Інни Вікторівни «Облік і контроль товарних втрат торговельних мереж» за спеціальністю 08.00.09 -
бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 24 травня 2018 р. на засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету;
4) Луцій Калини Миколаївни «Маркетинг партнерських відносин  м'ясопереробних підприємств» за спеціальністю 08.00.04
- економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 21 грудня 2018 р. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.004.01 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України;
5)Карпенко Інни Вікторівни «Облікове забезпечення трансфертного ціноутворення на підприємствах торгівлі» за
спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 24 січня 2019 р. на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету.
Член постійної спеціалізованої Вченої ради зі захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня  кандидата наук за
спеціальністю  08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) у Львівському
торговельно-економічному університеті (з 2019р.).
Підвищення кваліфікації з 26 березня - 25 травня 2018 р. у Львівському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Університет
банківської справи”, кафедра обліку і оподаткування; 01 березня - 30 травня 2013 р. у Львівській комерційній академії,
кафедра бухгалтерського обліку.
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1. Shvets, V., Pelehk, U. Perspektives of application of the Polish-Ukrainian historical heritage experience  in banking sektor /
Cross-border heritage as a basis of Polish-Belarusian-Ukrainian Cooperation // Publication of the Scientific Papers  of the
International Scientifik Conference. Center of Europian Projects, Warsaw 2018. P.
2. Shvets V., Pavlik I. Formation of the basic principles of ethics for specialists of accounting and analytical sciences in modern
information economics / Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки №2 (84) -
Житомир, 2018.- 39-44с.
3. Швець В. Є., Павлік І. Є. Розвиток наукової думки з обліку і аналізу в сільському господарстві у виданнях Євгена
Архипенка. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018. Том 28. № 3. С. 216-224.
4. Швець В. Є. Кодифікація рахунків бухгалтерського обліку Ревізійним союзом українських кооператив / Менеджмент та
підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська
політехніка”. – 2017. - № 862. - С. 274-280.
5. Швець В. Є. Науково-практичний внесок Юліана Павликовського  у розвиток економічних наук / Торгівля, комерція і
підприємництво : збірник наук. праць / [редакц.кол.: Апопій В.В., Куцик П.О., Шевчук В.О. та ін.]. - Львів: Львівська
комерційна академія, 2014. – Вип.. 16. - С. 171-175.
6. Швець В. Є. Досвід організації обліково-аналітичного забезпечення управління “Маслосоюзом” у першій половині ХХ ст.
/ Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету
Львівська політехніка. – 2014. - №797. - С. 325-332.
7.  Швець В. Бухгалтерський облік як навчальна дисципліна у Львівському університеті в ХІХ столітті Фінанси, облік і
аудит: збірник наукових праць. – Вип. 20/1. – Київ: КНЕУ, 2013. - С. 638-645.
8. Швець В. Науково-практичний доробок Теофіля Кормоша у формуванні української парадигми обліку, аналізу і
контролю (з нагоди 150-ліття з дня народження). // Вісн. ЛНУ ім. І. Франка. Сер. економічна. – Вип. 49. – Львів, 2013. – С.
346–350.
9. Швець В. Є. Виникнення і розвиток економічних студій у Львівському університеті в ХІХ столітті. // Збірник наук.праць
ЛНУ ім. І. Франка: Формування ринкової економіки в Україні. – Вип. 32. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 303-310.
Шестеро захищених кандидатів наук, а саме: Юрій Раделицький, Зоряна Тенюх, Іванна Рура, Олена Гамкало, Христина
Демків, Ярина Петрушко. 
Участь у якості експерта в Академії розвитку транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна організованій
Центром європейських програм 1.12.2016 р. в м. Янув Подляскі (Польша).
Наукове консультування Супермаркету Арсен. 
Підвищення кваліфікації: 1. Львівський навчально-науковий інститут Університету банківської справи з 22.04.2019 по
22.05.2019 р. 2. Державна Вища Техніко-Економічна Школа ім. Броніслава Маркєвіча в Ярославі (Польща) 30.05.2019 по
14.06.2019 р.
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Професор 0 Економічний 
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господарювання 
(ОК13)

1. Швець В. Теоретико-методологічні основи формування обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні
// Збірник наук.праць ЛНУ ім. І. Франка: Формування ринкової економіки в Україні. – Вип. 37, частина 2. – Львів: ЛНУ ім. І.
Франка, 2017. – С. 246-252.
2. Швець В. Є., Демків Х. С. Обліково-аналітичне забезпечення безпеки підприємств на ринку антикваріату (досвід
експертного опитування) /  Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник статей. – Харків:
Харківський інститут банківської справи, 2015. – Т. 2 (№19). – С. 107–113.
3. Швець В., Гамкало О. Аналіз діяльності Львівської біржі (на початку 1920-х років. // Збірник наук.праць ЛНУ ім. І.
Франка: Формування ринкової економіки в Україні. – Вип. 31, частина 2. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – С. 391-397.
4. Швець В. Є. Досвід обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємств торгівлі за часів Української Народної
Республіки /  Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного
університету “Львівська політехніка”. – 2012. - №721. - С. 259-264.
5. Швець В. Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні : монографія. – Львів. – Видавничий
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 448 с.; 
6. Швець В. Є. Досвід застосування аналітичних і облікових методів при дослідженні хлібної торгівлі в Одесі (ХІХ ст.) //
Сучасні вимоги до обліку та контролю у контексті глобалізації: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (22–23 травня 2009
р.) – Одеса: ОДЕУ, 2009. – С. 238–241. / Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол.: Башнянин Г.І., Апопій В.В.,
Вовчак О.Д. та ін.]. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 35. - С. 396-400.
Шестеро захищених кандидатів наук, а саме: Юрій Раделицький, Зоряна Тенюх, Іванна Рура, Олена Гамкало, Христина
Демків, Ярина Петрушко. 
Участь у якості експерта в Академії розвитку транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна організованій
Центром європейських програм 1.12.2016 р. в м. Янув Подляскі (Польша).
Наукове консультування Супермаркету Арсен. 
Підвищення кваліфікації: 1. Львівський навчально-науковий інститут Університету банківської справи з 22.04.2019 по
22.05.2019 р. 2. Державна Вища Техніко-Економічна Школа ім. Броніслава Маркєвіча в Ярославі (Польща) 30.05.2019 по
14.06.2019 р.

168363 Струк Наталія 
Семенівна

Доцент 0 Облікова 
система 
ділового 

1. Струк Н. С. Економічний аналіз ділового партнерства підприємств  : монографія. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 468 с.
2. Струк Н. С. Облікова система ділового партнерства підприємств України : монографія. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011.
328 с.



партнерства 
підприємств 
(ОК9)

3. Струк Н. С. Структурування вхідної інформаційної домінанти облікової системи ділового партнерства підприємств на
ринку молока та молокопродуктів України. Kontynent europejski wobec wyzwań współczesności. Lwowski Uniwersytet
Narodowy im. Iwana Franki. Lwów-Olsztyn, 2018. Т 4. S. 28–53.
4. Струк Н. С. Теоретико-методологічні засади й організація облікової системи ділового партнерства підприємств :
монографія. Дрогобич : “Посвіт”, 2018. 492 с.
5. Струк Н. С. Особливості обліку та оподаткування операцій з реалізації зовнішньоекономічних угод ділового
партнерства підприємств України. Науковий вісник національного лісотехнічного університету України. 2008. Вип. 18.6. С.
219–224.
6. Струк Н. С. Інтегративні тенденції розвитку облікової системи ділового партнерства підприємств із покупцями.
Формування ринкової економіки в Україні : збірн. наук. праць ЛНУ ім. І. Франка. 2018. Вип. 40. Ч. 2. С. 214–223.
7. Struk N. Przewagi wykozystania systemu edukacji dystancyjnej. Wyższa szkoła pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego,
Instytut Zarządzania. Zielona Góra. 2001. S.189 –195.

Рецензент наукових публікацій у «Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej w Ostrołęce». Ostrołęka, 2018.
(AcademicKeys, ARIANTA, BAZEKON, BazHum, CiteFactor, Index Copernicus Journal Master List, Researchbib, Sindex), 9 punktów.
1) член експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення акредитаційної експертизи підготовки
бакалаврів з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» у Центральноукраїнському національному технічному
університеті відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 2490-л від 06 грудня 2018 року  (12 – 14 грудня
2018 р.);
2) голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи
підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071
«Облік і оподаткування» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування») у Ладижинському коледжі Вінницького
національного аграрного університету, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.06.2019 р. № 801-л
(18–20 червня 2019р.) була офіційним опонентом дисертаційних робіт для здобуття ступеня кандидата економічних наук
: 1)Шавлюк Анни Олександрівни «Аудит ефективності ділового партнерства», за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський
облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 20 травня 2016 р.  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті; 2)Чернявської Марини Казимірівни «Аналіз
і контроль фінансування інноваційної діяльності підприємств», за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз
та аудит (за видами економічної діяльності), 01 березня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01
Київського національного торговельно-економічного університету;
3)Копчикової Інни Вікторівни «Облік і контроль товарних втрат торговельних мереж» за спеціальністю 08.00.09 -
бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 24 травня 2018 р. на засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету;
4) Луцій Калини Миколаївни «Маркетинг партнерських відносин  м'ясопереробних підприємств» за спеціальністю 08.00.04
- економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 21 грудня 2018 р. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.004.01 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України;
5)Карпенко Інни Вікторівни «Облікове забезпечення трансфертного ціноутворення на підприємствах торгівлі» за
спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 24 січня 2019 р. на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету.
Член постійної спеціалізованої Вченої ради зі захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня  кандидата наук за
спеціальністю  08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) у Львівському
торговельно-економічному університеті (з 2019р.).
Підвищення кваліфікації з 26 березня - 25 травня 2018 р. у Львівському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Університет
банківської справи”, кафедра обліку і оподаткування; 01 березня - 30 травня 2013 р. у Львівській комерційній академії,
кафедра бухгалтерського обліку.

209008 Лобозинська 
Софія 
Миколаївна

Професор 0 Облік і аудит у  
банківництві 
(ОК6)

1. Ulyana Vladychyn, Iryna Skomorovych, Sophia Lobozynska Assessment of financial and economic security of Ukraine in
conditions of foreign banking development Banks and Bank Systems Том 13 (3). – 2018. 151-173. 
2. Lobozynska S., Czechovska I.-D. Comparative analysis of banking systems in Poland and Ukraine //Вісник Львівського
університету Збірник наукових праць. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. Серія екон. – 2016. – Вип. 54. –C. 310-322.
3. Лобозинська С. М. Роль аудиту у захисті прав споживачів ринку банківських послуг Всеукраїнська науково-практичн
конференціїя«Безпека українського народу в ХХІ столітті: проблеми, виклики, рішення» /за ред. Мельника В.П.. – Львів:
СПОЛОМ, 2015. –С.82.
4. Приймак С.А. Лобозинська С.М. Реформування інституту аудиту – шлях до підвищення рівня захисту прав споживачів
ринку банківських послуг в Україні Економіка: реалії часу. Випуск №5 (21). С. 101- 106.
Участь у міжнародному науковому проекті DAAD DIES «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу
технологій» за грантом Німецької служби академічних обмінів DAAD ( ID 57449224)  в рамках програми партнерства ЗВО
DIES (DIES-Hochschulpartnerschaften ab 19 – Ukrainian German Technology Transfer University Partnerships ) Львівського
національного університету імені Івана Франка із Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана (грантоотримувач)
та Київським академічним університетом з 1 січня 2019 року"
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра адміністративного та фінансового менеджменту, 01.11.2016 -
01.12.2016, довідка №502 від 06.12.2016. Лодзький університет, економіко-соціологічний факультет, департамент
центрального банківництва та фінансового посередництва, 09.01.2020-07.02.2020. 

209008 Лобозинська 
Софія 
Миколаївна

Професор 0 Контроль та 
інспектування 
банківської 
діяльності (ОК8)

1. Лобозинська С.М., Кравич О.Я. Моніторинг та оцінка якості банківських послуг в Україні Науково-практичний збірник.
Фінансові послуги.- №3. -2018.- С. 2631.http://www.ukrbizn.com/scientific_collection_3_2018.html.
2. Лобозинська С.М., Назаркевич О. Б.  Економічні  засади збереження та розвитку аграрного потенціалу України в умовах
децентралізації //Науковий журнал “Економічний журнал Одеського політехнічного університету”.  №4 (6). 2018. – C.26-
33. 
3. Лобозинська С.М., Яворська Т.В. Економіко-правові засади захисту прав споживачів страхових послуг в Україні// Бізнес-
інформ.– 2017. – № 1. – С. 247-251.
4. Лобозинська С.М., Єрмакова К. І Особливості діяльності тимчасових адміністрацій та ліквідаційних комісій в банках
України//Серія економічна. 2016. Випуск 53. С. 346-354.
5. Лобозинська С.М., Приймак С. А.Реформування інституту аудиту – шлях до підвищення рівня захисту прав споживачів
ринку банківських послуг в Україні // Економіка: реалії часу. -2015  №5 (21). – С. 101- 106. 
6. Лобозинська С.М. Особливості банківського рефінансування в умовах сучасної фінансової кризи в Україні //Вісник
Львівського університету Збірник наукових праць. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. Серія екон. – 2015. – Вип. 52. – С. 92–
101. 

Участь у міжнародному науковому проекті DAAD DIES «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу
технологій» за грантом Німецької служби академічних обмінів DAAD ( ID 57449224)  в рамках програми партнерства ЗВО
DIES (DIES-Hochschulpartnerschaften ab 19 – Ukrainian German Technology Transfer University Partnerships ) Львівського
національного університету імені Івана Франка із Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана (грантоотримувач)
та Київським академічним університетом з 1 січня 2019 року"
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра адміністративного та фінансового менеджменту, 01.11.2016 -
01.12.2016, довідка №502 від 06.12.2016. Лодзький університет, економіко-соціологічний факультет, департамент
центрального банківництва та фінансового посередництва, 09.01.2020-07.02.2020.

215633 Ванькович 
Данило 
Володимирович

Професор 0 Оптимізація 
оподаткування 
та управління 
податковими 
ризиками 
(ОК10)

1. Vankovych D., Halaiko A. Estimation of efficiency of management of financial resources of agricultural enterprises in Ukraine.
Black Sea Scientific Journal of Academic Research. 2019. Vol. 44. Issue 01. 41-49. 
2. Ванькович Д. Теоретико-методологічні засади та механізм реалізації фінансової політики в Україні. МІС. 2014. 348 с. 2.
Фінансовий менеджмент: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. Львів. ЛНУ імені Івана Франка, 2019. - 440
с.
3. Ванькович Д., Іваськевич Х. Концептуалізація логіки дослідження сутності фінансового контролю. Науковий
економічний журнал “Інтелект ХХІ”. 2018. №1. 194-196.
4. Ванькович Д., Іваськевич Х. Оцінка продуктивності діяльності Державної аудиторської служби України: регіональний
аспект. Формування ринкової економіки в Україні. 2018. №40. С. 43-51. 
5. Ванькович Д., Галайко А. Державна фінансова підтримка піприємств як інструмент активізації розвитку аграрного
сектору економіки. Східна Європа: економіка, бізнес і менеджмент. 2018. №1. С. 284-288. 
6. Ванькович Д., Галайко А. Податкове стимулювання розвитку підприємств аграрного сектору економіки України. Вісник
ЛНУ ім. І. Франка. Серія економічна. 2017. №54. С. 152-157.
7. Vankovych D., Trofymenko M., Ivaskevych K. The strategy of improving the system of forming financial resources for social
infrastructure development in Ukraine. Formation of market economy in Ukraine. 2016. #37. 26-35 
8. Ванькович Д. Теоретико-методологічні засади та механізм реалізації фінансової політики в Україні. МІС. 2014. 348 с. 78. 
4 аспіранти отримали науковий ступінь кандидата економічних наук (Барилюк І.В., Романчук З.З., Трофименко М.Ю.,
Іваськевич Х.І.).
Понад 5 років досвід практичної роботи  (НВП "ЕРГО", ТзОВ "Галицькі контракти", КЗ "АЗПСМ Солонківської ОТГ"). 
Стажування за кордоном в Празькому інституті підвищення кваліфікації (Сертифікат №11201727 від 30.11.2017).

107175 Бандура 
Звенислава 
Любомирівна

Доцент 0 Аудит у системі 
управління 
підприємством 
(ОК12)

1 Бандура З. Л. Облік і аналіз в системі стратегічного управління підприємством / З. Л. Бандура, В. Р. Шевчук, Л. В.
Семенюк ; за науковою редакцією проф. О. М. Ковалюка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 248 с.
2. Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук: монографія / за заг.ред. д-ра екон.наук, проф. Олексія
Ковалюка і канд.екон.наук, проф. Володимира Швеця.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка.2017.- 440с.( 35,3 ум.друк.арк.;
особистий внесок Бандура З.Л.: підрозділ "3.1.Аудит в умовах антикризового управління-0,5 д.а.)
3.Бандура З.Л.,Кріль Я.Я., Москаль Н.В.. Облік і аудит:  Навчальний посібник / Бандура З.Л.,Кріль Я.Я., Москаль Н.В.., за
заг.ред. проф. Ковалюка О.М.// [текст ]- Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2018.-с.278.
4..Бандура З.Л. Аудит діяльності підприємств за умови її припинення та банкрутства: монографія /З.Л.Бандура, Н.В.
Москаль ; за наук. ред. д-ра економ. наук, проф.  О.М .Ковалюка .- Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015.-252с. ( умовних
др.ар.14,6)
5.Бандура З.Л. Інформацйно-аналітичне забезпечення стратегічного обліку на підприємствах ресторанного господарства
в процесі управління / З.Л.Бандура, Я.Я.Кріль //Вісник Національного університету " Львівська поліхтехніка". Серія: "
Менеджмент та підприємсництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку".-2017.-№862.-С.3-9. 
Керівництво  дисертаційними роботами 
Москаль Наталія Володимирівна. 
Тема: «Організація і методика аудиту  підприємств торгівлі в умовах фінансово-економічної кризи» ( захист відбувся
22.04.2013р. ); Семенюк Людмила Віталіївна. Тема « Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного розвитку
підприємств ресторанного господарства» ( захист відбувся 16.03.2016р).
Стажування  на кафедрі обліку та аудиту Національного лісотехнічного університету України з 9 жовтня по 11 листопада
2017 р. (програма від 18.09.2017, протокол №2 від 18.09.2017). Довідка 5/7 від 13.11.17 р.



100140 Ковалюк 
Олексій 
Миколайович

Завідувач 
кафедри

0 Формування 
парадигми 
обліку, аналізу і 
контролю 
діяльності 
суб’єктів 
господарювання 
(ОК1)

1. Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук: монографія/за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Олексія
Ковалюка і канд. екон. наук, проф. Володимира Швеця. – Львів: ЛНУ ім. І Франка, 2017. – 440 с. 
2. Ковалюк О.М. Економічний аналіз і аудит:навч.посібник / О. М. Ковалюк, З. Л. Бандура, Л. С. Вейкрута; за  род.  роду. О.
М. Ковалюка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 322с.
3. Ковалюк О.М., Нікітіна Я.В. Економічне сьогодення: актуальні питання та аспекти інноваційного розвитку: збірник
наукових  праць з актуальних проблем  економічних наук  / Наукова організація «Перспектива».-Дніпропетровськ:
Видавничий дім «Гельветика». 2015.- С. 76- 86;
4. Ковалюк.О.М.,Нікітіна Я.В. Збірник  наукових праць «Формування ринкової  економіки в Україні», м.Львів, ЛНУ імені
Івана Франка, квітень 2016р. «Особливості нарахування та утримання єдиного соціального внеску з урахуванням змін
законодавства від 01.01.2016». Ч.1.- 2016.- С.240-246.
5. Колібаба О. А. Обліковий аспект співвідношення понять: центр відповідальності, центр витрат, контрольна точка
витрат / О. М. Ковалюк, О. А. Колібаба // Науковий вісник Івано-Франківського університету нафти і газу. Серія : Економіка
та управління в нафтовій і газовій промисловості.- 2015.- №2 – С. 103-112;
6. Колібаба О. А. Контроль витрат на виробництво молочної продукції в системі управлінського обліку в Україні / О. М.
Ковалюк, О. А. Колібаба // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку // Вісник
національного університету «Львівська Політехніка».- 2014. - № 794. С. 263-267.

347552 Морська Лілія 
Іванівна

Професор 
кафедри 
Іноземних 
мов для 
природничих 
факультетів

0 Іноземна мова 
за фаховим 
cпрямуванням 
(англійська) 
(ОК5)

1. Morska L. (2019). Linguo-stylistic Tools of Psychological Influence on the Electorate in Political Discourse (Based on American
Political Speeches), Annals of the University of Craiova. Linguistics (Scopus), Vol. XLI, nr. 1-2, p. 340-355. 
2. Morska L. (2019). Educating a child in a safe educational environment in secondary schools of Ukraine: current issues and
challenges, Konteksty pedagogiczne, № 1, s. 113-121. – Index Copernicus
3. Morska L., Sabat N. (2019). Дидактичний потенціал тренінгу у формуванні англомовної стратегічної компетентності
майбутніх перекладачів [Didactic potential of a training technology in developing English language strategic competence of
future translators], Scientific Herald of National Aviation University, № 1 (14), С. 71-78. ISSN: 2411-264X DOI: 10.18372/2411-
264X.14.13716 - Index Copernicus. 
4. Morska L. (2018). Educational values: current views and perspectives for modern school, Lubelski rocznik pedagogiczny, nr 3
(37) 2018, s. 257-266. ISSN: 0137-6136 DOI: 10.17951/lrp.2018.37.3.257-266. - Index Copernicus. 
5. Morska L., Sabat N. (2018). The role of psychologistic segment in the organization of the educational process of future
translators, Scientific papers of Ternopil National Pedagogical University, № 3, p. 140-146, DOI: https://doi.org/10.25128/2415-
3605.18.3.18 - Index Copernicus.
6. Morska L. (2018). O etyce zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki, Spoleczenstwo i rodzina, nr. 56 (3), s. 183-
185. - Index Copernicus.
7. Morska L. (2018) Teaching medical students’ professional English reading on the basis of individual cognitive learning styles,
Science and Education (Web of Science), № 2:86-93. http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2018-2-doc/2018-2-st11.
8. Morska L. (2018) Навчання іншомовних комунікативних стратегій майбутніх фахівців нефілологічних спеціальностей з
використанням тренінгу, Theory and methodology of professional education, № 13 (2): 234-244. https://ivet-
ua.science/images/Journals_IPTO/TMPO/TMPO_13_2017.pdf.
9. Morska L. (2018) Didactic potential of the integrated approach to teaching future programmers professional communicative
competence in a foreign language, Information technologies and learning tools (Web of Science),  #2 :1-12.
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2174.
Монографії:
1. Morska L. Związek uzależnienia od Internetu a zachowania agresywnego młodzieży. W: Теорія та практика профілактичної
роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід : колективна монографія  / О.
Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, Л. Морська, В. Поліщук, Г. Радчук та ін.– Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. – С. 59-88. 
2. Current trends in teacher education: Ukrainian experience: монографія / L. Morska. - Presov, 2017. – 144 с.
Підручники:
1. Англійська мова (11-й рік навчання, профільний рівень) : підручник, рекомендований МОН [для уч. загальноосв. навч.
закл.] / Л. Морська. - Тернопіль : Астон, 2019. - 256 с. 2. Англійська мова (10-й рік навчання, профільний рівень) :
підручник, рекомендований МОН [для уч. загальноосв. навч. закл.] / Л. Морська. - Тернопіль : Астон, 2018. - 288 с. 3.
Англійська мова (9-й рік навчання, профільний рівень) : підручник, рекомендований МОН [для уч. загальноосв. навч.
закл.] / Л. Морська. - Тернопіль : Астон, 2017. - 280 с. 
Стажування: 
Ряшівський університет, Інститут неофілології, кафедра спеціальних мов, з 10.01.2020 по 17.01.2020. Наказ № 5095 від
11.12.2019, сертифікат від 28.01.2020
Керівництво здобувачами:
Науковий консультант 3 докторських дисертацій, з яких усі три захищені, та науковий керівник 23 кандидатських
дисертацій, з яких 20 захищені. 
Член акредитаційної комісії МОН України у Житомирському державному університеті імені Івана Франка (7-9 грудня 2018)
Член акредитаційної комісії МОН у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (14-16 січня 2019
р.)

37129 Лосик Ореста 
Миколаївна

Доцент 0 Філософія (ОК3) 1. Losyk Oresta. Ľudový patriotizmus vo vzdelávaco-pedagogickom procese Haliče druhej polovice 19. storočia (na príklade
dedičstva Hryhoria Vrecionu) / Oresta Losyk // Etické myslenie minulosti a súčasnosti / Ed. by V. Gluchman. – Prešov, 2017. – S.
357–373. – 0,9 д. а.
2. Losyk Oresta. Postmodern Relativism in the Context of Ethics of Social Consequences: Selected Aspects of Potential Interaction
/ Oresta Losyk // Ethics of Social Consequences: Philosophical, Applied and Professional Challenges / Еd. by V. Gluchman. –
Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2018. – Р. 24–48. – 1,8 д.а.
3.Лосик О. Феномен свободи і французький постмодернізм : монографія / Ореста Лосик. – Львів: НТШ, 2016. – 302 с. – 24,3
д.а.
Рецензії:1.Ореста Лосик. [Рец. на кн.:] Galicja. Studia i materiały / Red. L. Gawor. — Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, 2016. — T. 2. Filozofia w Galicji. — 411, [1] s. / Запиcки Наукового товариства імені Шевченка. — т. ССLXX
(Праці Історично-філософської секції) / ред. О. Купчинський. — Львів, 2017. — С. 665—672;
2.Ореста Лосик. Становлення філософської традиції у культурному просторі Галичини кінця XIX — початку XX ст. / [Рец.
на кн.:] Galicja. Studia i materiały / Red. L. Gawor. — Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. — T. 2. Filozofia
w Galicji. — 411, [1] s. / Вісник Львівського університету. — Серія: Філософські науки. — вип. 19. — Львів, 2017. — С. 113—
120;
3.Ореста Парубоча. [Рец. на кн.:] Dejíny etického myslenia na Slovensku I. (do začiatku 19. storočia) / Ed. Vasil Gluchman a kol.
— Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017.— 254 s.; Antológia dejín etického myslenia na Slovensku I.
(do konca 18. storočia) / Ed. Vasil Gluchman.— Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017.— 425 s. /
Запиcки Наукового товариства імені Шевченка. — т. ССLXXІ (Праці Комісії спеціальних  (допоміжних) історичних
дисциплін / ред. О. Купчинський. — Львів, 2018. — С. 825—831.
Член рецензійно-експертної редакції наукового вісника філософського факультету Торунського університету “Studia z
historii filozofii”; член редакційної ради наукового журналу “Психологічні виміри культури, економіки, управління”
Західного наукового центру НАН України та МОН України; секретар Комісії семіотики соціально-культурних процесів
Наукового товариства імені Шевченка; секретар-референт Світової Ради Наукового товариства імені Шевченка; член
організаційного комітету авторів з підготовки “Енциклопедії НТШ”.

185549 Яворська 
Олександра 
Степанівна

Завідувач 
кафедри

0 Інтелектуальна 
власність і 
трансфер 
технологій 
(ОК19)

1. Яворская А. Интеллектуальное право Украины в системе права Украины / Яворськая А. // Очерки права
интеллектуальной собственности. - Сборник статей. Отв. ред. И. В. Спасибо-Фатеева. Харьков. Право. 2018. С. 463-486.
(1,1 друк. арк.). 
2. Яворська О. Vivere est cogitare / О. Яворська // Актуальні проблеми приватного права. Збірник наукових праць до 85-ти
річчя з дня народження і 55-ти річчя науково-педагогічної та громадської діяльності Володимира Васильовича Луця. -
Тернопіль. Підручники і посібники, 2018. С. 73-93. 336с. (0,9 друк. арк.).  
Проф. Яворська О. С. є членом спеціалізованої вченої ради в Тернопільському національному економічному університеті
по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.03 (цивільне
право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) та 12.00.07 (адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право).
Проф. Яворська О.С. здійснювала наукове керівництво написанням кандидатської дисертації аспірантами кафедри
інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права: 1. Шпуганич І. Благодійні організації як суб’єкти
цивільного права. Аспірантка 3-го курсу заочної аспірантури. 2. Дюкарєва К. Охорона прав інтелектуальної власності
співавторів творів науки. Аспірантка 2-го курсу денної аспірантури. 3. Гирич О. Правова охорона товарних знаків за
законодавством США.  Аспірант 2-го курсу заочної аспірантури. 4. Андрейчук Л.- Правова охорона комерційних
найменувань за законодавством України та правом ЄС, аспірант 2-го курсу заочної асп. 5. Тарасенко Х. Охорона прав
інтелектуальної власності у сфері будівництва, аспірантка 1-го курсу заочної асп. 6. Попович Ю. –Договір умовного
депонування рахунка (ескроу) за законодавством України та правом ЄС,аспірантка 1-го курсу заочної асп. 7. Гуц Н. –
Договір колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав, аспірантка 1-го курсу
заочної асп. 8. Юрків Р. – Примусові ліцензії на об'єкти промислової власності за законодавством України та правом ЄС,
аспірант 1-го курсу заочної асп. А також здійснює наукове керівництво докторантами: 1. Волинець Т. – здобувач
наукового ступеня д.ю.н. Теоретико-правові аспекти здійснення та захисту права комунальної власності в Україні.

220398 Яхонтова 
Тетяна 
Вадимівна

Професор 0 Методологія 
підготовки 
наукової 
публікації (англ. 
мовою) (ОК15)

1. Yakhontova T. “The authors have wasted their time...”: Genre features and language of anonymous peer reviews Topics in
Linguistics. 2019. Vol. 20. Iss. 2. P. 67–89. (Scopus). 
2. Yakhontova T. Theory and Concepts of English for Academic Purposes, Ian Bruce. Palgrave Macmillan, Houndmills (2015). 228
p. Journal of English for Academic Purposes. 2016. Vol. 21. P. 135–137 (WoS). 
3. Yakhontova T. A linguistic and didactic model of teaching English research article writing to doctoral students. Іноземна
філологія. 2018. № 131. С. 166–173. (Index Copernicus).
4. Yakhontova T., Bekar M. Communicating the writing process: How thesis writers speak about their experiences. 1st Literacy
Summit, 1-3 November 2018, Porto (Portugal).
5. Yakhontova T. The genre of anonymous peer review: Structure and language. ІІ Міжнародна науково-практичнf конференція
‘Комунікація у сучасному соціумі” (Львів, 8 червня 2018 р.). 
6. Yakhontova T. Literacy situation in Ukraine. Meeting of COST ACTION IS1401 “Strengthening Europeans’ Capabilities by
Establishing the European Literacy Network”, April 19-20, 2016, Ljubljana (Slovenia).
Практичний досвід:
1. Головний редактор фахового збірника наукових праць “Іноземна філологія”.
2. Розробник і тренер Всеукраїнських літніх школ з академічного письма англійською мовою (Київ, 2015; Луцьк-Світязь,
2017)
Участь у професійних спілках:
1. Член Європейської асоціації з викладання науково-академічного письма (European Association for the Teaching of
Academic Writing).
2. Член Європейської мережі з проблем грамотності (European Literacy Network).



3. Член благодійної організації “Українське фулбрайтівське коло”.
Керівництво аспірантами: підготувала 8 кандідатів філологічних наук  за спеціальністю 10.02.04 ‒ Германські мови
Керує 2 аспірантами. 

138369 Дахній Андрій 
Йосипович

Доцент 0 Філософія (ОК3) 1.Дахній А. Гайдеґерове «довільне» прочитання Канта: подолання неокантіанства і темпоралізація трансцендентального
схематизму // Sententiae. Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). ХХХІІ №1. 2015
– Вінниця, 2015. - С.156-172.
2.Дахній А. Автентичність перед обличчям смерті: танатологічна проблематика у мисленні Мартина Гайдеґера і Льва
Толстого // Sententiae. Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). ХХVIІ №2. 2012 –
Вінниця, 2012. - С.67-76.
3.Дахній А. Нова книга про Гайдеґера: довідник за «гамбурзьким рахунком» // Філософська думка. Український науково-
теоретичний часопис. Київ, 2014. №6. – C.94-99.
4.Дахній А. Мова і мовлення як предмет герменевтичної феноменології Мартина Гайдеґера // Філософська думка
Український науково-теоретичний часопис. Київ, 2015. №6. – C.70-88.
5.Дахній А. Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХ ст.: навч. посібник / Андрій Дахній. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,
2015. – 488 с.
Наукове керівництво – Ковальчук Ю.В. «Феномен любові у європейській філософії ХІХ-ХХ століть: онтологічно-
екзистенційний вимір». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософський наук за спеціальністю
09.00.05 – історія філософії (захист відбувся 12 квітня 2017р.). 
Добжиньский А. А. «Атрибутика зла в історико-філософській та релігійно-філософській європейській традиції
(онтологічний аспект)». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософський наук за спеціальністю
09.00.05 – історія філософії (захист відбувся 22 жовтня 2018р.).
Робота у складі науково-методичної комісії з гуманітарних наук та богослов’я (підкомісія з філософії) сектору вищої
освіти Науково-методичної ради МОН України з розроблення стандартів вищої освіти України (з червня 2019 р.).
Офіційний опонент дисертації Куценко В.В. «Екзистенційна парадигма часу у філософії С. К’єркеґора (історико-
філософське дослідження)» на здобуття наукового ступеня кандидата філософський наук за спеціальністю 09.00.05 –
історія філософії (захист відбувся 16 березня 2015р.)
Стажування: Докторант кафедри історії філософії ЛНУ імені Івана Франка (2014-2017) ДД № 009153

159937 Демчишак 
Назар 
Богданович

Доцент 0 Методологія 
підготовки 
наукової 
публікації (укр. 
мовою) (ОК15)

1.Інвестування: навч. посібник [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак та ін.] ; за ред.д-ра екон. наук, проф. М.І.
Крупки. – Львів : ЛНУ імені І.Франка, 2011. – 376 с. (Гриф МОН України).
2.Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України: монографія /[М.І. Крупка, Д.В.
Ванькович, Н.Б. Демчишак, М.І. Кульчицький]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 404 с.
3. Демчишак Н. Аналіз тенденцій розвитку наукової та науково-технічної діяльності як основи формування
інтелектуального потенціалу України / Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2017 р. – Випуск 54.
4. N.B. Demchyshak, M.B. Shvets, V.V. Mamchuk The Decentralization and Directions of Strengthening the Local Government in
Ukraine in View of Foreign Experience Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр
індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України Бізнес Інформ. – Випуск 6. – 2017. – С. 27-32.
5. Демчишак Н., Овчар О. Краудфандинг як альтернативний інструмент залучення фінансових ресурсів в умовах
відкритості економіки: іноземний досвід та перспективи використання в Україні Формування ринкової економіки в Україні.
– 2018. – Випуск 40.
6. Демчишак Н., Лоїк Р., Чаклош С. Ресурсне забезпечення формування фінансового потенціалу та інвестиційна політика:
діалектика зв’язків у сучасному бізнес-середовищі Зб. наук. праць Львівського інституту економіки і туризму ЛІЕТ. – 2018.
– С. 133-141.
7. Pidkhomnyi O., Demchyshak N., Dropa Ya. Confidence as the national economy pricing factor: the case of Ukraine Espasios. –
2019. – Editor: 40(20). – P. 21.
8. Oleg M PIDKHOMNYI, Nazar B DEMCHYSHAK, Yaroslav B DROPA Population financial activity in the formation of indicators for
public confidence level and shadow economy risks. The case of Ukraine Revista ESPACIOS. T. 40. – 
9. Myhaylo Krupka, Nazar Demchyshak, Hryb Vasyl Customer analysis of enterprises innovate activity in Ukraine in the context of
financial regulation priorities forming/. World of finance. – T. 3 (60). – P. 37-52.

325707 Синиця Андрій 
Степанович

Професор 
кафедри 
історії 
філософії

0 Філософія (ОК3) 1. Synytsia A. S. Anthropological Dimensions of Pragmatism and Perspectives of Socio-Humanitarian Redescription of Analytic
Methodology. Anthropological Measurements of Philosophical Research. 2019. No. 16. P. 91–101. (Web of Science Core
Collection).
1. Синиця А. С. Перспективи метафізичного теоретизування засобами аналітичної філософії. Гілея. 2018. Вип. 130. С. 302–
305.
2. Синиця А. С. Лінгвістичний поворот у філософії: критичний аналіз. Схід. 2017. № 2(148). С. 100–104.
3. Розвиток дискусії між представниками континентальної і аналітичної філософії. Актуальні проблеми духовності: зб.
наукових праць. 2016. Вип. 16. С. 36–47.
4. Synytsia A. S. Free Will in Choice Situation from the Standpoint of Biological Naturalism. Вісник Львівського університету.
Серія: філософські науки. 2015. Вип. 17. С. 125–132.
5. Синиця А. С. Мовні вирази і смисли в контексті проблематики філософії штучного інтелекту. Гілея. 2015. Вип. 101. С.
317–320.
Навчальний посібник з грифом МОНМСУ:
Синиця А. С. Логіка: навчальний посібник. Львів: ЛДУФК, 2012. 235 с.
Монографії:
Синиця А. С. Сучасна аналітична філософія: від прагматики мови до концептуалізації свідомості. Львів: ЛНУ імені Івана
Франка, 2017. 448 с.
Синиця А. С. Аналітична філософія. Львів: ЛДУФК, 2013. 304 с.
Синиця А. С. Історія села Нова Кам’янка: від найдавніших часів до сьогодення. Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2011. 178 с.
Розділи в монографіях:
1. Synytsia A. S. Reception of I. Kant’s Logico-Epistemological Ideas in Analytic Philosophy. Modern Philosophy in the Context of
Intercultural Communication : collective monograph / Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, N. P. Hapon, Yu. А. Dobrolyubska, etc.
Lviv – Toruń: Liha-Pres, 2019. P. 157–174.
2. Synytsia A. S. Reception of M. Heidegger’s Legacy in Analytic Philosophy. Philosophical and methodological challenges of the
study of modern society : collective monograph / T. V. Andrushchenko, Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska,
etc. Lviv – Toruń: Liha-Pres, 2019. P. 216–236.
Член редакційної колегії «Вісника Львівського університету. Серія філософські науки» (відповідальний секретар
редколегії).
Офіційний опонент дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня канди-дата філософських наук за спеціальністю
09.00.05 – історія філософії:
Бондарчук Л. С. Історія східної філософії у дослідженнях Б. Рассела. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 2015.
Сень А. О. Прагматизм і постпрагматизм у філософії Ричарда Рорті. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 2015.
Стажування: Докторант    кафедри теорії і історії культури ЛНУ імені Івана Франка (2015-2018) ДД № 007882.

127597 Рижак 
Людмила 
Віталіївна

Доцент 0 Філософія (ОК3) 1.Рижак Л. Дегуманізація життя: соціально-технологічні виклики сучасності / Л. Рижак // Вісник ЛНУ. Серія  філософсько-
політологічні студії, 2019. – Вип. 22. – C. 89-95. (0,5) (Index Copernicus).
2.Рижак Л. Технонаука: постлюдина та відповідальність за її майбутнє / В. Мельник, Л. Рижак // Наукові праці. Науковий
журнал. Серія “Філософія”. – Миколаїв, 2017. – Вип. 288. – Том.300. – С.84-90. (0,75 д.а.) (Index Copernicus).
3.Рижак Л. Ризик як маркер технологічної інноваційності суспільства / Л. Рижак // Вісник ЛНУ : Філософсько-політологічні
студії, 2017. – Вип. 12. – C. 132-138. (0,5) (Index Copernicus).
4.Ryzhak L. Sustainable development of humanity: joint responsibility for the future / L. Ryzhak  // Studium Europy srodkovej i
wschodniej. – Polrocznik. – Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej. – Kutno, 2018. – P. 100-111 (0, 75 д.а., англ).
5.Рижак Л. Людина в лабіринтах віртуальної комунікації мережевого суспільства / Л. Рижак // Quo vadis, hunanitas? –
Warszawa – Lwow – Kijow :  Wydawnictwo VERBINUM, 2017. – S. 67-75.  (0,5 д.а.) ( розд. колективної монографії).
6.Рижак Л. Соціальні аспекти наукового пізнання у контексті віртуальних можливостей / Л. Рижак // Філософія. Пізнання.
Наука : колект. моногр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.87-104.
Науковий керівник аспірантів – Лучак А-М., Мамчак С., Боднар В., Федишин М.
Стажування: Національний лісотехнічний університет України, Програма стажування та звіт про її виконання, 15 травня
березня 2017 р.
Член редколегії “Вісника ЛНУ. Серія : філософські науки”.

153603 Сафонік Лідія 
Миколаївна

Доцент 0 Філософія (ОК3) 1.Сафонік Л. Відкриті системи як спроба деконструкції метафізики тотальності / Л. Сафонік // Схід. Аналітично-
філософський журнал. – Донецьк: Вид-во “Український культурологічний центр”, 2014. – №. 1 (127). – С. 199–203. 
2.Сафонік Л. Знекоріненість як можливість витворення сенсу життя у сучасному соціальному просторі / Л. Сафонік //
Науковий журнал “ScienceRise”. – № .1 (1). – Харків, 2014. – С. 99–107. 
3.Сафонік Л. Безпритульність як можливість витворення cенсу життя (на прикладі філософської позиції Еміля Сьорана) /
Л. Сафонік  // Університетська кафедра. – № 4. – К. : КНЕУ, 2015. – С. 149–156. 
4.Сафонік Л. Смислова мозаїчність людського буття // Гілея : [збірник наукових праць]. – К. : “Вид-во “Гілея”, 2016. – Вип.
114 (11). – С. 232– 236.
5. Сафонік Л. Питання щодо розрізнення деяких подібних термінів в українській філософській дослідницькій літературі //
Альманах “Університетська кафедра” КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – 2018. – Вип. 6. – С. 75–84.
6.Засади формування ідентичності в Україні у контексті сучасних викликів // Вісник Львівського університету. – ЛНУ імені
Івана Франка. – Львів, 2019. – Вип. 22. – С.
7.Вплив деструктивної методології  М. Гайдегера на формування процедур смислоконституювальної діяльності // Вісник
Львівського університету. – ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2019. – Вип. 22. – С. 36–45.
8.Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя : монографія  / Л. Сафонік. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 350 с.
Стажування: докторант кафедри філософії ЛНУ імені Івана Франка (2014-2017) ДД № 006747.
Член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.02; член редколегії часопису з філософії “Гуманітарні візії” НУ “Львівська
політехніка”; член редколегії міжнародної науково-практичної конференції “Свідомість, мозок, мова: актуальні проблеми
та міждисциплінарні дослідження” (Львів, 2018). 

67932 Карась 
Анатолій 
Феодосійович

Завідувач 
кафедри

0 Філософія (ОК3) 1. Karas, A. F. (2019) From practical reason to practical philosophy: implication of the presence of civil status. Comprehension of
the formation of the world in different philosophical approaches : collective monograph / Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, Yu.
А. Dobrolyubska, V. V. Okorokova, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 192-217. DOI: DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-
145-2/192-217  (SENSE).
2. Karas, A. F. Civil Feelings as the Civilizational Capital. Modern Philosophy in the Context of Intercultural Com-munication:
collective monograph / Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, N. P. Hapon, Yu. А. Dobrolyubska, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres. 2019. P.



73-106. doi: https://doi.org/10.36059/978-966-397-173-5/73-106. (SENSE).
3. Hapon, N. P., Karas, A. F. The socio-ontological aspect of nomadism analysis: the lifeworld of a human and a family //
Philosophical and methodological challenges of the study of modern society. Lviv-Toruń. Liha-Pres. (SENSE). 2019. P. 109-127.
DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-144-5/109-128. 
4. Karas, Anatolij. Civil Identity as Ethical Self-Determination.  Proceedings of the XXIII World Congress of Philos-ophy. Volume 68,
Greece. 2018. P. 65-69. Web of Science:  WOSUID: 10.5840/wcp232018681513, https://doi.org/10.5840/wcp232018681513. 
5. Karas, A. I. Kant on freedom and its contemporary revaluation (book-chapter). Diversity in Unity: Harmony in a Global Age /
edited by Hu Xirong. Washington. 2016. P. 115-121. Web of Science: WOSUID:978-1-56518-307-
0(pbk.),http://www.crvp.org/publications/Series-III/III-30.pdf.
6. Karas, A. Between Freedom and Paternalism as Discursive Ethical Practices: Ukraine on the Road to Civil Society (book-
chapter). The Dialogue of Cultural Traditions: A Global Perspective / edited by William Sweet. Washington. 2008. P. 167-181. Web
of Science: WOSUID: 0000-0001-5446-5370  (http://www.crvp.org/publications/Series-I/I-39.pdf ) .
7. Karas A. “Ukrainian Project” and it’s Discursive-Ethical Obstacles. Proceedings of the XXII World Congress of Philosophy. Volume
50, 200. Social and Political Philosophy. South Korea. 2008. P. 309-315. Web of Science: WOSUID DOI: 10.5840/wcp2220085096.  
Тексти у монографіях виданих за кордоном:
1. Karas Anatolij Person, Freedom and Culture in Discursive-Ethical Dimensions // Philosophy in Time of Social Crisis: Integrity and
Dialogue. Essay in Honor of George McLean. Ed. Plamen Makariev. – Sofia: Minerva Publishing House, 2009. – P.239-259. (322p.)
(1,5 др. арк..).
2. Karas А. Tożsamość obywatelska jako etyczna samoregulacja / A. Karas // Eropejczyk Tworca Cywilizacji Rozwoju i Postempu /
Pod redakcja Andrzeja Goralskiego i Anatolija Karasia. – Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2014. – S. 42-48. 
3. Anatolij Karas. The Chapter VII. Kant on freedom and its contemporary revaluation in Diversity in Unity: Harmony in a Global
Age. Chinese Philosophical Studies, XXX, edited by Hu Xirong and Yu Xuanmeng. The Council for Research in Values and
Philosophy. Washington, D.C. 20064, 2015. P. 115-122.
Стажування: Львівський національний аграрний університет, свідоцтво № 159/17 від 25.05.2017.
12 аспірантів і два докторанти одержали дипломи про присудження наукового ступеня.
Участь у міжнародному науковому проекті: Regional (Directors) coordinators of the Council for Research in Values and
Philosophy, USA (RVP)
http://www.crvp.org/council-members/regional-directors/regional-directors.html  http://www.crvp.org/regional-
network/europe/coordinators.html. 
Робота у складі науково-методичної комісії з гуманітарних наук та богослов’я (підкомісія з філософії) сектору вищої
освіти Науково-методичної ради МОН України з розроблення стандартів вищої освіти України (з червня 2015 до 2019 р.).
 Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 35.051.02; 
 Член наукової ради МОНУ, секція 20 «Соціально-історичні науки».
  Член редакційної колегії часописів: “Culture and Philosophy” / A journal for phenomenological inquiry (Washington, D.C. –
Tbilisi, Georgia); “The Ukrainian Quarterly” (USA);  “Вісник НТШ” (Львів); “Соціогуманітарний вісник” (Львів); 
 Генеральний Секретар Світової ради НТШ; 
Член Президії Ради НТШ;
 Член Львівського відділення Конгресу української інтелігенції; 
 Керівник спеціального наукового семінару кафедри “Семіотика соціально-культурних процесів” (проведено 14
семінари); 
 Співкоординатор східноєвропейського регіону Ради дослідження вартостей і філософії (The Council for Research in Values
and Philosophy, USA: президент Ради – професор George F. McLean). 
З 2019 р. член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з філософських, політичних і
соціологічних наук. 

 
  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

 
Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Іноземна мова за фаховим cпрямуванням (іспанська) (ОК5)

РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН2 Системні та глибокі знання 
концептуально-методологічних і 
прикладних засад системи обліку, 
аналізу, контролю та аудиту, 
практичного досвіду, методів оцінково-
аналітичних інструментів, 
прогнозування, а також податкового 
планування. 
РН3 Володіння передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями у галузі науково-дослідної 
та/або професійної діяльності, на межі 
міжпредметних зв’язків, у тому числі 
критичного аналізу, оцінки, синтезу 
нових і складних ідей.
РН4 Глибокі знання засад професійної 
етики, морально-культурних цінностей.
РН5 Здатність вирішувати комплексні 
проблеми у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, 
що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної 
практики.
РН6 Навички створення та реалізації 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити 
нове цілісне знання та/або професійну 
практику, і розв’язування значущих 
соціальних, наукових, культурних, 
етичних та інших проблем (у тому числі 
у нових або незнайомих середовищах, 
за наявності обмеженої інформації, з 
урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності).
РН7 Здатність письмово грамотно 
формулювати наукові тексти 
українською та іноземною мовами, 
використовувати прогресивні технічні 
засоби; майстерно презентувати 
результати наукових досліджень.
РН8 Здатність аналізувати причинно-
наслідкові зв’язки формування 
парадигм обліку, аналізу і контролю 
суб’єктів господарювання у різних 
економічних умовах.
РН9 Вміння ідентифікувати нові умови 
господарювання й розробляти облікову 
політику для суб’єктів господарювання 
різних форм власності й організаційно-
правових форм, створювати робочі 
документи внутрішнього аудитора; 
складати та заповнювати звітні форми 
за результатами аудиту, а також 
надавати рекомендації за результатами 
аудиту щодо виправлення виявлених 
помилок, вміти перевіряти порядок їх 
усунення.
РН10 Здатність розробляти методичні 
підходи до обліку активів, пасивів, 
доходів, витрат і фінансових 
результатів суб’єкта господарювання 
для формування адекватного 
інформаційного забезпечення процесу 
ухвалення управлінських рішень.
РН14 Навики вирішувати різні завдання 
у професійній діяльності та/або у 
процесі навчання. Здатність розробляти 
обґрунтовані послідовності, системи, 

Словесні: комунікативні методи 
мовного навчання, жанрово-базований 
підхід до оволодіння провідними 
форматами науково-академічного 
спілкування.
Наочні: презентації. 
Практичні: практичні заняття, 
виконання спільних проектів, 
написання іноземною мовою есе, тез 
доповіді, наукової статті, тексту 
наукової доповіді.

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- виконану роботу на практичних 
заняттях;
- іспит.



механізми, моделі для конкретних 
економічних об’єктів у сфері обліку та 
оподаткування, передбачати можливі 
ризики стратегічного характеру.
РН15 Наявність досвіду і навики 
спілкування з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю у науковій 
та/або професійній діяльності. 
Зрозуміле доведення власних гіпотез і 
знань, висновків і пропозицій до 
фахівців і нефахівців.
РН16 Грамотне формулювання наукових 
текстів українською й іноземною 
мовами, використовуючи прогресивні 
технічні засоби. Майстерність 
презентації результатів наукових 
досліджень стосовно обліку, аналізу, 
аудиту, оподаткування у вітчизняних 
та міжнародних рейтингових журналах. 
Коректне порівняння результатів 
наукових досліджень, поєднання 
зусиль різних наукових груп для 
вирішення завдання.
РН17 Готовність до ініціювання 
інноваційних комплексних проектів, 
лідерство та повна автономність під 
час їх реалізації; створення та 
управління проектною групою.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.

Іноземна мова за фаховим cпрямуванням (французька) (ОК5)

РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН2 Системні та глибокі знання 
концептуально-методологічних і 
прикладних засад системи обліку, 
аналізу, контролю та аудиту, 
практичного досвіду, методів оцінково-
аналітичних інструментів, 
прогнозування, а також податкового 
планування. 
РН3 Володіння передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями у галузі науково-дослідної 
та/або професійної діяльності, на межі 
міжпредметних зв’язків, у тому числі 
критичного аналізу, оцінки, синтезу 
нових і складних ідей.
РН4 Глибокі знання засад професійної 
етики, морально-культурних цінностей.
РН5 Здатність вирішувати комплексні 
проблеми у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, 
що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної 
практики.
РН6 Навички створення та реалізації 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити 
нове цілісне знання та/або професійну 
практику, і розв’язування значущих 
соціальних, наукових, культурних, 
етичних та інших проблем (у тому числі 
у нових або незнайомих середовищах, 
за наявності обмеженої інформації, з 
урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності).
РН7 Здатність письмово грамотно 
формулювати наукові тексти 
українською та іноземною мовами, 
використовувати прогресивні технічні 
засоби; майстерно презентувати 
результати наукових досліджень.
РН8 Здатність аналізувати причинно-
наслідкові зв’язки формування 
парадигм обліку, аналізу і контролю 
суб’єктів господарювання у різних 
економічних умовах.
РН9 Вміння ідентифікувати нові умови 
господарювання й розробляти облікову 
політику для суб’єктів господарювання 
різних форм власності й організаційно-
правових форм, створювати робочі 
документи внутрішнього аудитора; 
складати та заповнювати звітні форми 
за результатами аудиту, а також 
надавати рекомендації за результатами 
аудиту щодо виправлення виявлених 
помилок, вміти перевіряти порядок їх 
усунення.
РН10 Здатність розробляти методичні 
підходи до обліку активів, пасивів, 
доходів, витрат і фінансових 
результатів суб’єкта господарювання 
для формування адекватного 
інформаційного забезпечення процесу 
ухвалення управлінських рішень.
РН14 Навики вирішувати різні завдання 
у професійній діяльності та/або у 
процесі навчання. Здатність розробляти 
обґрунтовані послідовності, системи, 
механізми, моделі для конкретних 
економічних об’єктів у сфері обліку та 
оподаткування, передбачати можливі 
ризики стратегічного характеру.
РН15 Наявність досвіду і навики 
спілкування з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю у науковій 
та/або професійній діяльності. 
Зрозуміле доведення власних гіпотез і 
знань, висновків і пропозицій до 
фахівців і нефахівців.
РН16 Грамотне формулювання наукових 
текстів українською й іноземною 
мовами, використовуючи прогресивні 
технічні засоби. Майстерність 
презентації результатів наукових 
досліджень стосовно обліку, аналізу, 
аудиту, оподаткування у вітчизняних 

Словесні: комунікативні методи 
мовного навчання, жанрово-базований 
підхід до оволодіння провідними 
форматами науково-академічного 
спілкування.
Наочні: презентації. 
Практичні: практичні заняття, 
виконання спільних проектів, 
написання іноземною мовою есе, тез 
доповіді, наукової статті, тексту 
наукової доповіді.

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- виконану роботу на практичних 
заняттях;
- іспит.



та міжнародних рейтингових журналах. 
Коректне порівняння результатів 
наукових досліджень, поєднання 
зусиль різних наукових груп для 
вирішення завдання.
РН17 Готовність до ініціювання 
інноваційних комплексних проектів, 
лідерство та повна автономність під 
час їх реалізації; створення та 
управління проектною групою.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.

Іноземна мова за фаховим cпрямуванням (англійська) (ОК5)

РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН2 Системні та глибокі знання 
концептуально-методологічних і 
прикладних засад системи обліку, 
аналізу, контролю та аудиту, 
практичного досвіду, методів оцінково-
аналітичних інструментів, 
прогнозування, а також податкового 
планування. 
РН3 Володіння передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями у галузі науково-дослідної 
та/або професійної діяльності, на межі 
міжпредметних зв’язків, у тому числі 
критичного аналізу, оцінки, синтезу 
нових і складних ідей.
РН4 Глибокі знання засад професійної 
етики, морально-культурних цінностей.
РН5 Здатність вирішувати комплексні 
проблеми у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, 
що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної 
практики.
РН6 Навички створення та реалізації 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити 
нове цілісне знання та/або професійну 
практику, і розв’язування значущих 
соціальних, наукових, культурних, 
етичних та інших проблем (у тому числі 
у нових або незнайомих середовищах, 
за наявності обмеженої інформації, з 
урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності).
РН7 Здатність письмово грамотно 
формулювати наукові тексти 
українською та іноземною мовами, 
використовувати прогресивні технічні 
засоби; майстерно презентувати 
результати наукових досліджень.
РН8 Здатність аналізувати причинно-
наслідкові зв’язки формування 
парадигм обліку, аналізу і контролю 
суб’єктів господарювання у різних 
економічних умовах.
РН9 Вміння ідентифікувати нові умови 
господарювання й розробляти облікову 
політику для суб’єктів господарювання 
різних форм власності й організаційно-
правових форм, створювати робочі 
документи внутрішнього аудитора; 
складати та заповнювати звітні форми 
за результатами аудиту, а також 
надавати рекомендації за результатами 
аудиту щодо виправлення виявлених 
помилок, вміти перевіряти порядок їх 
усунення.
РН10 Здатність розробляти методичні 
підходи до обліку активів, пасивів, 
доходів, витрат і фінансових 
результатів суб’єкта господарювання 
для формування адекватного 
інформаційного забезпечення процесу 
ухвалення управлінських рішень.
РН14 Навики вирішувати різні завдання 
у професійній діяльності та/або у 
процесі навчання. Здатність розробляти 
обґрунтовані послідовності, системи, 
механізми, моделі для конкретних 
економічних об’єктів у сфері обліку та 
оподаткування, передбачати можливі 
ризики стратегічного характеру.
РН15 Наявність досвіду і навики 
спілкування з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю у науковій 
та/або професійній діяльності. 
Зрозуміле доведення власних гіпотез і 
знань, висновків і пропозицій до 
фахівців і нефахівців.
РН16 Грамотне формулювання наукових 
текстів українською й іноземною 
мовами, використовуючи прогресивні 
технічні засоби. Майстерність 
презентації результатів наукових 
досліджень стосовно обліку, аналізу, 
аудиту, оподаткування у вітчизняних 
та міжнародних рейтингових журналах. 
Коректне порівняння результатів 
наукових досліджень, поєднання 
зусиль різних наукових груп для 
вирішення завдання.
РН17 Готовність до ініціювання 
інноваційних комплексних проектів, 
лідерство та повна автономність під 
час їх реалізації; створення та 
управління проектною групою.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.

Словесні: комунікативні методи 
мовного навчання, жанрово-базований 
підхід до оволодіння провідними 
форматами науково-академічного 
спілкування.
Наочні: презентації. 
Практичні: практичні заняття, 
виконання спільних проектів, 
написання іноземною мовою есе, тез 
доповіді, наукової статті, тексту 
наукової доповіді.

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- виконану роботу на практичних 
заняттях;
- іспит.

Інтелектуальна власність і трансфер технологій (ОК19)



РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН2 Системні та глибокі знання 
концептуально-методологічних і 
прикладних засад системи обліку, 
аналізу, контролю та аудиту, 
практичного досвіду, методів оцінково-
аналітичних інструментів, 
прогнозування, а також податкового 
планування. 
РН3 Володіння передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями у галузі науково-дослідної 
та/або професійної діяльності, на межі 
міжпредметних зв’язків, у тому числі 
критичного аналізу, оцінки, синтезу 
нових і складних ідей.
РН5 Здатність вирішувати комплексні 
проблеми у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, 
що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної 
практики.
РН6 Навички створення та реалізації 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити 
нове цілісне знання та/або професійну 
практику, і розв’язування значущих 
соціальних, наукових, культурних, 
етичних та інших проблем (у тому числі 
у нових або незнайомих середовищах, 
за наявності обмеженої інформації, з 
урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності).
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації. 
Практичні: практичні заняття, 
вирішення задач з програми курсу, 
складання проектів відповідних 
документів (договорів, позовних заяв, 
творчих робіт, есе тощо).

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- поточну успішність (відповіді на 
практичних заняттях, підготовка 
позовних заяв, творчих робіт, есе);
- залік.

Інформаційні технології та програмування (ОК18)

РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН2 Системні та глибокі знання 
концептуально-методологічних і 
прикладних засад системи обліку, 
аналізу, контролю та аудиту, 
практичного досвіду, методів оцінково-
аналітичних інструментів, 
прогнозування, а також податкового 
планування. 
РН3 Володіння передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями у галузі науково-дослідної 
та/або професійної діяльності, на межі 
міжпредметних зв’язків, у тому числі 
критичного аналізу, оцінки, синтезу 
нових і складних ідей.
РН4 Глибокі знання засад професійної 
етики, морально-культурних цінностей.
РН5 Здатність вирішувати комплексні 
проблеми у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, 
що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної 
практики.
РН6 Навички створення та реалізації 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити 
нове цілісне знання та/або професійну 
практику, і розв’язування значущих 
соціальних, наукових, культурних, 
етичних та інших проблем (у тому числі 
у нових або незнайомих середовищах, 
за наявності обмеженої інформації, з 
урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності).
РН7 Здатність письмово грамотно 
формулювати наукові тексти 
українською та іноземною мовами, 
використовувати прогресивні технічні 
засоби; майстерно презентувати 
результати наукових досліджень.
РН8 Здатність аналізувати причинно-
наслідкові зв’язки формування 
парадигм обліку, аналізу і контролю 
суб’єктів господарювання у різних 
економічних умовах.
РН9 Вміння ідентифікувати нові умови 
господарювання й розробляти облікову 
політику для суб’єктів господарювання 
різних форм власності й організаційно-
правових форм, створювати робочі 
документи внутрішнього аудитора; 
складати та заповнювати звітні форми 
за результатами аудиту, а також 
надавати рекомендації за результатами 
аудиту щодо виправлення виявлених 
помилок, вміти перевіряти порядок їх 
усунення.
РН10 Здатність розробляти методичні 
підходи до обліку активів, пасивів, 
доходів, витрат і фінансових 
результатів суб’єкта господарювання 
для формування адекватного 
інформаційного забезпечення процесу 
ухвалення управлінських рішень.
РН13 Вміння розробляти спеціальні 
контури обліково-аналітичних систем 
суб’єктів господарювання, 
вмонтовувати їх елементи в їх 
оргструктуру, оцінювати їх 
ефективність.
РН14 Навики вирішувати різні завдання 
у професійній діяльності та/або у 
процесі навчання. Здатність розробляти 
обґрунтовані послідовності, системи, 

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації. 
Практичні: практичні заняття, науково-
дослідні роботи.

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- поточну успішність на практичних 
заняттях;
- залік.



механізми, моделі для конкретних 
економічних об’єктів у сфері обліку та 
оподаткування, передбачати можливі 
ризики стратегічного характеру.
РН15 Наявність досвіду і навики 
спілкування з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю у науковій 
та/або професійній діяльності. 
Зрозуміле доведення власних гіпотез і 
знань, висновків і пропозицій до 
фахівців і нефахівців.
РН16 Грамотне формулювання наукових 
текстів українською й іноземною 
мовами, використовуючи прогресивні 
технічні засоби. Майстерність 
презентації результатів наукових 
досліджень стосовно обліку, аналізу, 
аудиту, оподаткування у вітчизняних 
та міжнародних рейтингових журналах. 
Коректне порівняння результатів 
наукових досліджень, поєднання 
зусиль різних наукових груп для 
вирішення завдання.
РН17 Готовність до ініціювання 
інноваційних комплексних проектів, 
лідерство та повна автономність під 
час їх реалізації; створення та 
управління проектною групою.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.

Підготовка науково-інноваційного проекту (ОК17)

РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН3 Володіння передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями у галузі науково-дослідної 
та/або професійної діяльності, на межі 
міжпредметних зв’язків, у тому числі 
критичного аналізу, оцінки, синтезу 
нових і складних ідей.
РН5 Здатність вирішувати комплексні 
проблеми у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, 
що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної 
практики.
РН6 Навички створення та реалізації 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити 
нове цілісне знання та/або професійну 
практику, і розв’язування значущих 
соціальних, наукових, культурних, 
етичних та інших проблем (у тому числі 
у нових або незнайомих середовищах, 
за наявності обмеженої інформації, з 
урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності).
РН17 Готовність до ініціювання 
інноваційних комплексних проектів, 
лідерство та повна автономність під 
час їх реалізації; створення та 
управління проектною групою.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.

Словесні: лекції, колаборативне 
навчання у вигляді групових дискусій, 
доповіді по проекту.
Наочні: презентації.
Практичні: практичні заняття, жанрово-
базований підхід до оволодіння 
форматом наукового проекту, 
колаборативне навчання, письмові 
роботи (науковий проект).

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- практичні заняття;
- залік.

Психологія вищої школи (ОК16)

РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН4 Глибокі знання засад професійної 
етики, морально-культурних цінностей.
РН14 Навики вирішувати різні завдання 
у професійній діяльності та/або у 
процесі навчання. Здатність розробляти 
обґрунтовані послідовності, системи, 
механізми, моделі для конкретних 
економічних об’єктів у сфері обліку та 
оподаткування, передбачати можливі 
ризики стратегічного характеру.
РН15 Наявність досвіду і навики 
спілкування з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю у науковій 
та/або професійній діяльності. 
Зрозуміле доведення власних гіпотез і 
знань, висновків і пропозицій до 
фахівців і нефахівців.
РН16 Грамотне формулювання наукових 
текстів українською й іноземною 
мовами, використовуючи прогресивні 
технічні засоби. Майстерність 
презентації результатів наукових 
досліджень стосовно обліку, аналізу, 
аудиту, оподаткування у вітчизняних 
та міжнародних рейтингових журналах. 
Коректне порівняння результатів 
наукових досліджень, поєднання 
зусиль різних наукових груп для 
вирішення завдання.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.
РН19  Наявність соціальної 
відповідальності за інноваційний внесок 
у розвиток галузі, результати 
ухвалених рішень. Відповідальність за 
навчання інших, за внесок до 
професійних знань і практики та/або 
оцінювання результатів діяльності 
колективів.

Словесні: лекції (зокрема інтерактивні), 
демонстраційні і ситуаційні вправи, 
групова та індивідуальна робота, 
мозковий штурм, синектика, дискусії, 
робота з тестовими та іншими 
діагностичними методиками.
Наочні: презентації (відеотренінг).
Практичні: практичні заняття, 
демонстраційні, ситуаційні вправи, 
групова та індивідуальна робота, 
розв’язання задач, відеотренінг, 
мозковий штурм, рольова гра, 
синектика, дискусії, робота з тестовими 
(у т. ч. у сегментах: “Потреби”, 
“Мотивація досягнення успіху”, 
“Навчальні інтереси”) та іншими 
діагностичними методиками.

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- присутність та активну роботу на 
лекціях та практичних заняттях;
- презентацію «Чого і як я можу 
навчити інших» або відеоматеріал 
практичного заняття/лекції; 
- індивідуальне завдання «Опанування 
роботи з тестом «Навчальні стилі» (А. 
Кольб);
- поточні контрольні заміри.
Залік проводиться у формі сумування 
балів, набраних слухачем під час 
роботи в семестрі.



Економічний аналіз у системі управління суб’єктами господарювання (ОК13)

РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН2 Системні та глибокі знання 
концептуально-методологічних і 
прикладних засад системи обліку, 
аналізу, контролю та аудиту, 
практичного досвіду, методів оцінково-
аналітичних інструментів, 
прогнозування, а також податкового 
планування. 
РН3 Володіння передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями у галузі науково-дослідної 
та/або професійної діяльності, на межі 
міжпредметних зв’язків, у тому числі 
критичного аналізу, оцінки, синтезу 
нових і складних ідей.
РН5 Здатність вирішувати комплексні 
проблеми у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, 
що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної 
практики.
РН6 Навички створення та реалізації 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити 
нове цілісне знання та/або професійну 
практику, і розв’язування значущих 
соціальних, наукових, культурних, 
етичних та інших проблем (у тому числі 
у нових або незнайомих середовищах, 
за наявності обмеженої інформації, з 
урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності).
РН8 Здатність аналізувати причинно-
наслідкові зв’язки формування 
парадигм обліку, аналізу і контролю 
суб’єктів господарювання у різних 
економічних умовах.
РН9 Вміння ідентифікувати нові умови 
господарювання й розробляти облікову 
політику для суб’єктів господарювання 
різних форм власності й організаційно-
правових форм, створювати робочі 
документи внутрішнього аудитора; 
складати та заповнювати звітні форми 
за результатами аудиту, а також 
надавати рекомендації за результатами 
аудиту щодо виправлення виявлених 
помилок, вміти перевіряти порядок їх 
усунення.
РН10 Здатність розробляти методичні 
підходи до обліку активів, пасивів, 
доходів, витрат і фінансових 
результатів суб’єкта господарювання 
для формування адекватного 
інформаційного забезпечення процесу 
ухвалення управлінських рішень.
РН11 Навики інтерпретувати характерні 
особливості оподаткування у контексті 
якісного вибору обліково-аналітичних 
систем суб’єктів господарювання та 
розробки оптимальної стратегії 
податкової політики для них.
РН12 Вміння формувати та коригувати 
(відповідно до змін економічної і 
нормативно-правової ситуації й 
використання інновацій) обліково-
аналітичне забезпечення системи 
управління на підприємстві у сучасних 
умовах.
РН13 Вміння розробляти спеціальні 
контури обліково-аналітичних систем 
суб’єктів господарювання, 
вмонтовувати їх елементи в їх 
оргструктуру, оцінювати їх 
ефективність.
РН14 Навики вирішувати різні завдання 
у професійній діяльності та/або у 
процесі навчання. Здатність розробляти 
обґрунтовані послідовності, системи, 
механізми, моделі для конкретних 
економічних об’єктів у сфері обліку та 
оподаткування, передбачати можливі 
ризики стратегічного характеру.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації. 
Практичні: практичні заняття, науково-
дослідні роботи. 

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- практичні заняття, індивідуальну 
науково-дослідну роботу;
- контрольні заміри (модулі);
- іспит. 

Педагогіка вищої школи (ОК14)

РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН2 Системні та глибокі знання 
концептуально-методологічних і 
прикладних засад системи обліку, 
аналізу, контролю та аудиту, 
практичного досвіду, методів оцінково-
аналітичних інструментів, 
прогнозування, а також податкового 
планування. 
РН4 Глибокі знання засад професійної 
етики, морально-культурних цінностей.
РН14 Навики вирішувати різні завдання 
у професійній діяльності та/або у 
процесі навчання. Здатність розробляти 
обґрунтовані послідовності, системи, 
механізми, моделі для конкретних 
економічних об’єктів у сфері обліку та 
оподаткування, передбачати можливі 
ризики стратегічного характеру.
РН15 Наявність досвіду і навики 
спілкування з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю у науковій 
та/або професійній діяльності. 
Зрозуміле доведення власних гіпотез і 

Словесні: лекції (зокрема інтерактивні), 
пояснення, бесіда, дискусія, діалог, 
аналіз педагогічних ситуацій, кейс-
метод, мозкова атака.
Наочні: презентації.
Практичні: семінарські/практичні 
заняття, виконання ділових і сюжетно-
рольових вправ,ігор, практичних 
завдань шляхом застосування різних 
форм навчальної пізнавальної 
діяльності студентів (індивідуальної, 
парної, групової, колективної) з метою 
формування педагогічних знань, умінь і 
навичок; підготовка до семінарського 
заняття, презентація головних ідей 
індивідуального навчально-дослідного 
завдання та підготовка концепції 
власної педагогічної діяльності як 
викладача вищої школи; підведення 
підсумків і оцінка роботи слухачів. 

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- відвідування лекцій та участь в їх 
інтерактивній частині, відвідування 
консультацій; 
- участь і виступи на 
семінарських/практичних заняттях;
- якість підготовки індивідуального 
навчально-дослідного завдання.
Залік проводиться у формі сумування 
балів, набраних слухачем під час 
роботи в семестрі.



знань, висновків і пропозицій до 
фахівців і нефахівців.
РН16 Грамотне формулювання наукових 
текстів українською й іноземною 
мовами, використовуючи прогресивні 
технічні засоби. Майстерність 
презентації результатів наукових 
досліджень стосовно обліку, аналізу, 
аудиту, оподаткування у вітчизняних 
та міжнародних рейтингових журналах. 
Коректне порівняння результатів 
наукових досліджень, поєднання 
зусиль різних наукових груп для 
вирішення завдання.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.
РН19  Наявність соціальної 
відповідальності за інноваційний внесок 
у розвиток галузі, результати 
ухвалених рішень. Відповідальність за 
навчання інших, за внесок до 
професійних знань і практики та/або 
оцінювання результатів діяльності 
колективів.

Аудит у системі управління підприємством (ОК12)

РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН2 Системні та глибокі знання 
концептуально-методологічних і 
прикладних засад системи обліку, 
аналізу, контролю та аудиту, 
практичного досвіду, методів оцінково-
аналітичних інструментів, 
прогнозування, а також податкового 
планування. 
РН3 Володіння передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями у галузі науково-дослідної 
та/або професійної діяльності, на межі 
міжпредметних зв’язків, у тому числі 
критичного аналізу, оцінки, синтезу 
нових і складних ідей.
РН5 Здатність вирішувати комплексні 
проблеми у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, 
що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної 
практики.
РН6 Навички створення та реалізації 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити 
нове цілісне знання та/або професійну 
практику, і розв’язування значущих 
соціальних, наукових, культурних, 
етичних та інших проблем (у тому числі 
у нових або незнайомих середовищах, 
за наявності обмеженої інформації, з 
урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності).
РН8 Здатність аналізувати причинно-
наслідкові зв’язки формування 
парадигм обліку, аналізу і контролю 
суб’єктів господарювання у різних 
економічних умовах.
РН9 Вміння ідентифікувати нові умови 
господарювання й розробляти облікову 
політику для суб’єктів господарювання 
різних форм власності й організаційно-
правових форм, створювати робочі 
документи внутрішнього аудитора; 
складати та заповнювати звітні форми 
за результатами аудиту, а також 
надавати рекомендації за результатами 
аудиту щодо виправлення виявлених 
помилок, вміти перевіряти порядок їх 
усунення.
РН10 Здатність розробляти методичні 
підходи до обліку активів, пасивів, 
доходів, витрат і фінансових 
результатів суб’єкта господарювання 
для формування адекватного 
інформаційного забезпечення процесу 
ухвалення управлінських рішень.
РН11 Навики інтерпретувати характерні 
особливості оподаткування у контексті 
якісного вибору обліково-аналітичних 
систем суб’єктів господарювання та 
розробки оптимальної стратегії 
податкової політики для них.
РН12 Вміння формувати та коригувати 
(відповідно до змін економічної і 
нормативно-правової ситуації й 
використання інновацій) обліково-
аналітичне забезпечення системи 
управління на підприємстві у сучасних 
умовах.
РН13 Вміння розробляти спеціальні 
контури обліково-аналітичних систем 
суб’єктів господарювання, 
вмонтовувати їх елементи в їх 
оргструктуру, оцінювати їх 
ефективність.
РН14 Навики вирішувати різні завдання 
у професійній діяльності та/або у 
процесі навчання. Здатність розробляти 
обґрунтовані послідовності, системи, 
механізми, моделі для конкретних 
економічних об’єктів у сфері обліку та 
оподаткування, передбачати можливі 
ризики стратегічного характеру.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації.
Практичні: практичні заняття, 
розв’язання кейсів прикладних завдань, 
науково-пошукові роботи, письмові 
роботи (очікується, що студенти 
виконають декілька видів письмових 
робіт, у т. ч. з вирішення кейсу 
прикладних завдань).

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- роботу на практичних 
заняттях/самостійну роботу;
- контрольні заміри (модулі);
- іспит.

Оптимізація оподаткування та управління податковими ризиками (ОК10)



РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН2 Системні та глибокі знання 
концептуально-методологічних і 
прикладних засад системи обліку, 
аналізу, контролю та аудиту, 
практичного досвіду, методів оцінково-
аналітичних інструментів, 
прогнозування, а також податкового 
планування. 
РН3 Володіння передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями у галузі науково-дослідної 
та/або професійної діяльності, на межі 
міжпредметних зв’язків, у тому числі 
критичного аналізу, оцінки, синтезу 
нових і складних ідей.
РН5 Здатність вирішувати комплексні 
проблеми у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, 
що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної 
практики.
РН6 Навички створення та реалізації 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити 
нове цілісне знання та/або професійну 
практику, і розв’язування значущих 
соціальних, наукових, культурних, 
етичних та інших проблем (у тому числі 
у нових або незнайомих середовищах, 
за наявності обмеженої інформації, з 
урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності).
РН8 Здатність аналізувати причинно-
наслідкові зв’язки формування 
парадигм обліку, аналізу і контролю 
суб’єктів господарювання у різних 
економічних умовах.
РН9 Вміння ідентифікувати нові умови 
господарювання й розробляти облікову 
політику для суб’єктів господарювання 
різних форм власності й організаційно-
правових форм, створювати робочі 
документи внутрішнього аудитора; 
складати та заповнювати звітні форми 
за результатами аудиту, а також 
надавати рекомендації за результатами 
аудиту щодо виправлення виявлених 
помилок, вміти перевіряти порядок їх 
усунення.
РН10 Здатність розробляти методичні 
підходи до обліку активів, пасивів, 
доходів, витрат і фінансових 
результатів суб’єкта господарювання 
для формування адекватного 
інформаційного забезпечення процесу 
ухвалення управлінських рішень.
РН11 Навики інтерпретувати характерні 
особливості оподаткування у контексті 
якісного вибору обліково-аналітичних 
систем суб’єктів господарювання та 
розробки оптимальної стратегії 
податкової політики для них.
РН12 Вміння формувати та коригувати 
(відповідно до змін економічної і 
нормативно-правової ситуації й 
використання інновацій) обліково-
аналітичне забезпечення системи 
управління на підприємстві у сучасних 
умовах.
РН13 Вміння розробляти спеціальні 
контури обліково-аналітичних систем 
суб’єктів господарювання, 
вмонтовувати їх елементи в їх 
оргструктуру, оцінювати їх 
ефективність.
РН14 Навики вирішувати різні завдання 
у професійній діяльності та/або у 
процесі навчання. Здатність розробляти 
обґрунтовані послідовності, системи, 
механізми, моделі для конкретних 
економічних об’єктів у сфері обліку та 
оподаткування, передбачати можливі 
ризики стратегічного характеру.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації.
Практичні: використання практичних 
методик колаборативного та 
індивідуального навчання. 

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- індивідуальні завдання;
- контрольні заміри (модулі);
- іспит.

Облікова система ділового партнерства підприємств (ОК9)

РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН2 Системні та глибокі знання 
концептуально-методологічних і 
прикладних засад системи обліку, 
аналізу, контролю та аудиту, 
практичного досвіду, методів оцінково-
аналітичних інструментів, 
прогнозування, а також податкового 
планування. 
РН3 Володіння передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями у галузі науково-дослідної 
та/або професійної діяльності, на межі 
міжпредметних зв’язків, у тому числі 
критичного аналізу, оцінки, синтезу 
нових і складних ідей.
РН5 Здатність вирішувати комплексні 
проблеми у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, 
що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної 
практики.
РН6 Навички створення та реалізації 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають можливість 

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації.
Практичні: практичні заняття, письмові 
роботи (очікується, що аспіранти 
виконають декілька видів письмових 
робіт: вирішення практичних задач, 
виконання науково-дослідної роботи). 

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- поточний семестровий контроль: у т. 
ч. практичні заняття, науково-дослідну 
роботу;
- контрольні заміри (модулі);
- іспит.



переосмислити наявне та створити 
нове цілісне знання та/або професійну 
практику, і розв’язування значущих 
соціальних, наукових, культурних, 
етичних та інших проблем (у тому числі 
у нових або незнайомих середовищах, 
за наявності обмеженої інформації, з 
урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності).
РН8 Здатність аналізувати причинно-
наслідкові зв’язки формування 
парадигм обліку, аналізу і контролю 
суб’єктів господарювання у різних 
економічних умовах.
РН9 Вміння ідентифікувати нові умови 
господарювання й розробляти облікову 
політику для суб’єктів господарювання 
різних форм власності й організаційно-
правових форм, створювати робочі 
документи внутрішнього аудитора; 
складати та заповнювати звітні форми 
за результатами аудиту, а також 
надавати рекомендації за результатами 
аудиту щодо виправлення виявлених 
помилок, вміти перевіряти порядок їх 
усунення.
РН10 Здатність розробляти методичні 
підходи до обліку активів, пасивів, 
доходів, витрат і фінансових 
результатів суб’єкта господарювання 
для формування адекватного 
інформаційного забезпечення процесу 
ухвалення управлінських рішень.
РН11 Навики інтерпретувати характерні 
особливості оподаткування у контексті 
якісного вибору обліково-аналітичних 
систем суб’єктів господарювання та 
розробки оптимальної стратегії 
податкової політики для них.
РН12 Вміння формувати та коригувати 
(відповідно до змін економічної і 
нормативно-правової ситуації й 
використання інновацій) обліково-
аналітичне забезпечення системи 
управління на підприємстві у сучасних 
умовах.
РН13 Вміння розробляти спеціальні 
контури обліково-аналітичних систем 
суб’єктів господарювання, 
вмонтовувати їх елементи в їх 
оргструктуру, оцінювати їх 
ефективність.
РН14 Навики вирішувати різні завдання 
у професійній діяльності та/або у 
процесі навчання. Здатність розробляти 
обґрунтовані послідовності, системи, 
механізми, моделі для конкретних 
економічних об’єктів у сфері обліку та 
оподаткування, передбачати можливі 
ризики стратегічного характеру.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.

Контроль та інспектування банківської діяльності (ОК8)

РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН2 Системні та глибокі знання 
концептуально-методологічних і 
прикладних засад системи обліку, 
аналізу, контролю та аудиту, 
практичного досвіду, методів оцінково-
аналітичних інструментів, 
прогнозування, а також податкового 
планування. 
РН3 Володіння передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями у галузі науково-дослідної 
та/або професійної діяльності, на межі 
міжпредметних зв’язків, у тому числі 
критичного аналізу, оцінки, синтезу 
нових і складних ідей.
РН5 Здатність вирішувати комплексні 
проблеми у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, 
що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної 
практики.
РН6 Навички створення та реалізації 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити 
нове цілісне знання та/або професійну 
практику, і розв’язування значущих 
соціальних, наукових, культурних, 
етичних та інших проблем (у тому числі 
у нових або незнайомих середовищах, 
за наявності обмеженої інформації, з 
урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності).
РН8 Здатність аналізувати причинно-
наслідкові зв’язки формування 
парадигм обліку, аналізу і контролю 
суб’єктів господарювання у різних 
економічних умовах.
РН9 Вміння ідентифікувати нові умови 
господарювання й розробляти облікову 
політику для суб’єктів господарювання 
різних форм власності й організаційно-
правових форм, створювати робочі 
документи внутрішнього аудитора; 
складати та заповнювати звітні форми 
за результатами аудиту, а також 
надавати рекомендації за результатами 
аудиту щодо виправлення виявлених 
помилок, вміти перевіряти порядок їх 
усунення.
РН10 Здатність розробляти методичні 
підходи до обліку активів, пасивів, 
доходів, витрат і фінансових 
результатів суб’єкта господарювання 
для формування адекватного 

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації.
Практичні: практичні заняття, письмові 
роботи (очікується, що аспіранти 
виконають декілька видів письмових 
робіт: вирішення практичних задач, 
виконання науково-дослідної роботи).

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- практичні заняття, індивідуальну 
науково-дослідну роботу;
- контрольні заміри (модулі);
- іспит.



інформаційного забезпечення процесу 
ухвалення управлінських рішень.
РН11 Навики інтерпретувати характерні 
особливості оподаткування у контексті 
якісного вибору обліково-аналітичних 
систем суб’єктів господарювання та 
розробки оптимальної стратегії 
податкової політики для них.
РН12 Вміння формувати та коригувати 
(відповідно до змін економічної і 
нормативно-правової ситуації й 
використання інновацій) обліково-
аналітичне забезпечення системи 
управління на підприємстві у сучасних 
умовах.
РН13 Вміння розробляти спеціальні 
контури обліково-аналітичних систем 
суб’єктів господарювання, 
вмонтовувати їх елементи в їх 
оргструктуру, оцінювати їх 
ефективність.
РН14 Навики вирішувати різні завдання 
у професійній діяльності та/або у 
процесі навчання. Здатність розробляти 
обґрунтовані послідовності, системи, 
механізми, моделі для конкретних 
економічних об’єктів у сфері обліку та 
оподаткування, передбачати можливі 
ризики стратегічного характеру.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.

Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на підприємстві (ОК7)

РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН2 Системні та глибокі знання 
концептуально-методологічних і 
прикладних засад системи обліку, 
аналізу, контролю та аудиту, 
практичного досвіду, методів оцінково-
аналітичних інструментів, 
прогнозування, а також податкового 
планування. 
РН3 Володіння передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями у галузі науково-дослідної 
та/або професійної діяльності, на межі 
міжпредметних зв’язків, у тому числі 
критичного аналізу, оцінки, синтезу 
нових і складних ідей.
РН5 Здатність вирішувати комплексні 
проблеми у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, 
що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної 
практики.
РН6 Навички створення та реалізації 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити 
нове цілісне знання та/або професійну 
практику, і розв’язування значущих 
соціальних, наукових, культурних, 
етичних та інших проблем (у тому числі 
у нових або незнайомих середовищах, 
за наявності обмеженої інформації, з 
урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності).
РН8 Здатність аналізувати причинно-
наслідкові зв’язки формування 
парадигм обліку, аналізу і контролю 
суб’єктів господарювання у різних 
економічних умовах.
РН9 Вміння ідентифікувати нові умови 
господарювання й розробляти облікову 
політику для суб’єктів господарювання 
різних форм власності й організаційно-
правових форм, створювати робочі 
документи внутрішнього аудитора; 
складати та заповнювати звітні форми 
за результатами аудиту, а також 
надавати рекомендації за результатами 
аудиту щодо виправлення виявлених 
помилок, вміти перевіряти порядок їх 
усунення.
РН10 Здатність розробляти методичні 
підходи до обліку активів, пасивів, 
доходів, витрат і фінансових 
результатів суб’єкта господарювання 
для формування адекватного 
інформаційного забезпечення процесу 
ухвалення управлінських рішень.
РН11 Навики інтерпретувати характерні 
особливості оподаткування у контексті 
якісного вибору обліково-аналітичних 
систем суб’єктів господарювання та 
розробки оптимальної стратегії 
податкової політики для них.
РН12 Вміння формувати та коригувати 
(відповідно до змін економічної і 
нормативно-правової ситуації й 
використання інновацій) обліково-
аналітичне забезпечення системи 
управління на підприємстві у сучасних 
умовах.
РН13 Вміння розробляти спеціальні 
контури обліково-аналітичних систем 
суб’єктів господарювання, 
вмонтовувати їх елементи в їх 
оргструктуру, оцінювати їх 
ефективність.
РН14 Навики вирішувати різні завдання 
у професійній діяльності та/або у 
процесі навчання. Здатність розробляти 
обґрунтовані послідовності, системи, 
механізми, моделі для конкретних 
економічних об’єктів у сфері обліку та 
оподаткування, передбачати можливі 
ризики стратегічного характеру.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації, ілюстрації. 
Практичні: практичні заняття (тестові 
завдання, вирішення практичних задач, 
виконання індивідуальної науково-
дослідної роботи).

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- практичні заняття, науково-дослідну 
роботу;
- контрольні заміри (модулі);
- іспит.



удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.

Облік і аудит у  банківництві (ОК6)

РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН2 Системні та глибокі знання 
концептуально-методологічних і 
прикладних засад системи обліку, 
аналізу, контролю та аудиту, 
практичного досвіду, методів оцінково-
аналітичних інструментів, 
прогнозування, а також податкового 
планування. 
РН3 Володіння передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями у галузі науково-дослідної 
та/або професійної діяльності, на межі 
міжпредметних зв’язків, у тому числі 
критичного аналізу, оцінки, синтезу 
нових і складних ідей.
РН5 Здатність вирішувати комплексні 
проблеми у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, 
що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної 
практики.
РН8 Здатність аналізувати причинно-
наслідкові зв’язки формування 
парадигм обліку, аналізу і контролю 
суб’єктів господарювання у різних 
економічних умовах.
РН9 Вміння ідентифікувати нові умови 
господарювання й розробляти облікову 
політику для суб’єктів господарювання 
різних форм власності й організаційно-
правових форм, створювати робочі 
документи внутрішнього аудитора; 
складати та заповнювати звітні форми 
за результатами аудиту, а також 
надавати рекомендації за результатами 
аудиту щодо виправлення виявлених 
помилок, вміти перевіряти порядок їх 
усунення.
РН10 Здатність розробляти методичні 
підходи до обліку активів, пасивів, 
доходів, витрат і фінансових 
результатів суб’єкта господарювання 
для формування адекватного 
інформаційного забезпечення процесу 
ухвалення управлінських рішень.
РН11 Навики інтерпретувати характерні 
особливості оподаткування у контексті 
якісного вибору обліково-аналітичних 
систем суб’єктів господарювання та 
розробки оптимальної стратегії 
податкової політики для них.
РН12 Вміння формувати та коригувати 
(відповідно до змін економічної і 
нормативно-правової ситуації й 
використання інновацій) обліково-
аналітичне забезпечення системи 
управління на підприємстві у сучасних 
умовах.
РН13 Вміння розробляти спеціальні 
контури обліково-аналітичних систем 
суб’єктів господарювання, 
вмонтовувати їх елементи в їх 
оргструктуру, оцінювати їх 
ефективність.
РН14 Навики вирішувати різні завдання 
у професійній діяльності та/або у 
процесі навчання. Здатність розробляти 
обґрунтовані послідовності, системи, 
механізми, моделі для конкретних 
економічних об’єктів у сфері обліку та 
оподаткування, передбачати можливі 
ризики стратегічного характеру.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації.
Практичні: практичні заняття, 
виконання науково-дослідної роботи). 

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- практичні заняття, індивідуальну 
науково-дослідну роботу;
- контрольні заміри (модулі);
- іспит.

Педагогічна практика
(ОК4)

РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН2 Системні та глибокі знання 
концептуально-методологічних і 
прикладних засад системи обліку, 
аналізу, контролю та аудиту, 
практичного досвіду, методів оцінково-
аналітичних інструментів, 
прогнозування, а також податкового 
планування. 
РН3 Володіння передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями у галузі науково-дослідної 
та/або професійної діяльності, на межі 
міжпредметних зв’язків, у тому числі 
критичного аналізу, оцінки, синтезу 
нових і складних ідей.
РН4 Глибокі знання засад професійної 
етики, морально-культурних цінностей.
РН14 Навики вирішувати різні завдання 
у професійній діяльності та/або у 
процесі навчання. Здатність розробляти 
обґрунтовані послідовності, системи, 
механізми, моделі для конкретних 
економічних об’єктів у сфері обліку та 
оподаткування, передбачати можливі 
ризики стратегічного характеру.
РН15 Наявність досвіду і навики 
спілкування з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю у науковій 
та/або професійній діяльності. 

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації. 
Практичні: практичні заняття, науково-
дослідні роботи, педагогічна практика, 
консультація. 

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. 
Бали нараховуються за: 
- семінарські/практичні заняття, 
науково-дослідну роботу;
- за навчально-методичну діяльність 
(опрацювання теоретичного матеріалу, 
конспект лекції/семінарського заняття);  
- навчальну роботу (проведене 
лекційне та практичні заняття, оцінка 
за педагогічну майстерність); 
- контрольні заміри (модулі); 
-залік.



Зрозуміле доведення власних гіпотез і 
знань, висновків і пропозицій до 
фахівців і нефахівців.
РН16 Грамотне формулювання наукових 
текстів українською й іноземною 
мовами, використовуючи прогресивні 
технічні засоби. Майстерність 
презентації результатів наукових 
досліджень стосовно обліку, аналізу, 
аудиту, оподаткування у вітчизняних 
та міжнародних рейтингових журналах. 
Коректне порівняння результатів 
наукових досліджень, поєднання 
зусиль різних наукових груп для 
вирішення завдання.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.
РН19  Наявність соціальної 
відповідальності за інноваційний внесок 
у розвиток галузі, результати 
ухвалених рішень. Відповідальність за 
навчання інших, за внесок до 
професійних знань і практики та/або 
оцінювання результатів діяльності 
колективів.

Філософія (ОК3)

РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН2 Системні та глибокі знання 
концептуально-методологічних і 
прикладних засад системи обліку, 
аналізу, контролю та аудиту, 
практичного досвіду, методів оцінково-
аналітичних інструментів, 
прогнозування, а також податкового 
планування. 
РН4 Глибокі знання засад професійної 
етики, морально-культурних цінностей.
РН5 Здатність вирішувати комплексні 
проблеми у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, 
що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної 
практики.
РН6 Навички створення та реалізації 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити 
нове цілісне знання та/або професійну 
практику, і розв’язування значущих 
соціальних, наукових, культурних, 
етичних та інших проблем (у тому числі 
у нових або незнайомих середовищах, 
за наявності обмеженої інформації, з 
урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності).
РН8 Здатність аналізувати причинно-
наслідкові зв’язки формування 
парадигм обліку, аналізу і контролю 
суб’єктів господарювання у різних 
економічних умовах.
РН15 Наявність досвіду і навики 
спілкування з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю у науковій 
та/або професійній діяльності. 
Зрозуміле доведення власних гіпотез і 
знань, висновків і пропозицій до 
фахівців і нефахівців.
РН16 Грамотне формулювання наукових 
текстів українською й іноземною 
мовами, використовуючи прогресивні 
технічні засоби. Майстерність 
презентації результатів наукових 
досліджень стосовно обліку, аналізу, 
аудиту, оподаткування у вітчизняних 
та міжнародних рейтингових журналах. 
Коректне порівняння результатів 
наукових досліджень, поєднання 
зусиль різних наукових груп для 
вирішення завдання.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.
РН19  Наявність соціальної 
відповідальності за інноваційний внесок 
у розвиток галузі, результати 
ухвалених рішень. Відповідальність за 
навчання інших, за внесок до 
професійних знань і практики та/або 
оцінювання результатів діяльності 
колективів.

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації. 
Практичні: семінарські/практичні 
заняття, науково-дослідні роботи.

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. 
Бали нараховуються за: 
- семінарські/практичні заняття, 
науково-дослідну роботу;
- контрольні заміри (модулі); 
- іспит. 

Науковий семінар
(ОК2)

РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН3 Володіння передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями у галузі науково-дослідної 
та/або професійної діяльності, на межі 
міжпредметних зв’язків, у тому числі 
критичного аналізу, оцінки, синтезу 
нових і складних ідей.
РН7 Здатність письмово грамотно 
формулювати наукові тексти 
українською та іноземною мовами, 
використовувати прогресивні технічні 
засоби; майстерно презентувати 
результати наукових досліджень.
РН14 Навики вирішувати різні завдання 
у професійній діяльності та/або у 
процесі навчання. Здатність розробляти 
обґрунтовані послідовності, системи, 

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації. 
Практичні: семінарські заняття, 
науково-дослідні роботи.

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. 
Бали нараховуються за: 
- семінарські заняття, науково-дослідну 
роботу;
- контрольні заміри (модулі); 
- залік. 



механізми, моделі для конкретних 
економічних об’єктів у сфері обліку та 
оподаткування, передбачати можливі 
ризики стратегічного характеру.
РН15 Наявність досвіду і навики 
спілкування з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю у науковій 
та/або професійній діяльності. 
Зрозуміле доведення власних гіпотез і 
знань, висновків і пропозицій до 
фахівців і нефахівців.
РН16 Грамотне формулювання наукових 
текстів українською й іноземною 
мовами, використовуючи прогресивні 
технічні засоби. Майстерність 
презентації результатів наукових 
досліджень стосовно обліку, аналізу, 
аудиту, оподаткування у вітчизняних 
та міжнародних рейтингових журналах. 
Коректне порівняння результатів 
наукових досліджень, поєднання 
зусиль різних наукових груп для 
вирішення завдання.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.
РН19  Наявність соціальної 
відповідальності за інноваційний внесок 
у розвиток галузі, результати 
ухвалених рішень. Відповідальність за 
навчання інших, за внесок до 
професійних знань і практики та/або 
оцінювання результатів діяльності 
колективів.

Формування парадигми обліку, аналізу і контролю діяльності суб’єктів господарювання (ОК1)

РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН2 Системні та глибокі знання 
концептуально-методологічних і 
прикладних засад системи обліку, 
аналізу, контролю та аудиту, 
практичного досвіду, методів оцінково-
аналітичних інструментів, 
прогнозування, а також податкового 
планування. 
РН3 Володіння передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями у галузі науково-дослідної 
та/або професійної діяльності, на межі 
міжпредметних зв’язків, у тому числі 
критичного аналізу, оцінки, синтезу 
нових і складних ідей.
РН5 Здатність вирішувати комплексні 
проблеми у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, 
що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної 
практики.
РН6 Навички створення та реалізації 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити 
нове цілісне знання та/або професійну 
практику, і розв’язування значущих 
соціальних, наукових, культурних, 
етичних та інших проблем (у тому числі 
у нових або незнайомих середовищах, 
за наявності обмеженої інформації, з 
урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності).
РН7 Здатність письмово грамотно 
формулювати наукові тексти 
українською та іноземною мовами, 
використовувати прогресивні технічні 
засоби; майстерно презентувати 
результати наукових досліджень.
РН8 Здатність аналізувати причинно-
наслідкові зв’язки формування 
парадигм обліку, аналізу і контролю 
суб’єктів господарювання у різних 
економічних умовах.
РН9 Вміння ідентифікувати нові умови 
господарювання й розробляти облікову 
політику для суб’єктів господарювання 
різних форм власності й організаційно-
правових форм, створювати робочі 
документи внутрішнього аудитора; 
складати та заповнювати звітні форми 
за результатами аудиту, а також 
надавати рекомендації за результатами 
аудиту щодо виправлення виявлених 
помилок, вміти перевіряти порядок їх 
усунення.
РН10 Здатність розробляти методичні 
підходи до обліку активів, пасивів, 
доходів, витрат і фінансових 
результатів суб’єкта господарювання 
для формування адекватного 
інформаційного забезпечення процесу 
ухвалення управлінських рішень.
РН11 Навики інтерпретувати характерні 
особливості оподаткування у контексті 
якісного вибору обліково-аналітичних 
систем суб’єктів господарювання та 
розробки оптимальної стратегії 
податкової політики для них.
РН12 Вміння формувати та коригувати 
(відповідно до змін економічної і 
нормативно-правової ситуації й 
використання інновацій) обліково-
аналітичне забезпечення системи 
управління на підприємстві у сучасних 
умовах.
РН15 Наявність досвіду і навики 
спілкування з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю у науковій 
та/або професійній діяльності. 
Зрозуміле доведення власних гіпотез і 
знань, висновків і пропозицій до 
фахівців і нефахівців.
РН16 Грамотне формулювання наукових 
текстів українською й іноземною 

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації. 
Практичні: практичні заняття, науково-
дослідні роботи.

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. 
Бали нараховуються за: 
- практичні заняття, науково-дослідну 
роботу;
- контрольні заміри (модулі); 
- іспит. 



мовами, використовуючи прогресивні 
технічні засоби. Майстерність 
презентації результатів наукових 
досліджень стосовно обліку, аналізу, 
аудиту, оподаткування у вітчизняних 
та міжнародних рейтингових журналах. 
Коректне порівняння результатів 
наукових досліджень, поєднання 
зусиль різних наукових груп для 
вирішення завдання.
РН17 Готовність до ініціювання 
інноваційних комплексних проектів, 
лідерство та повна автономність під 
час їх реалізації; створення та 
управління проектною групою.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.

Теорія та методологія податкової політики (ОК11)

РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН2 Системні та глибокі знання 
концептуально-методологічних і 
прикладних засад системи обліку, 
аналізу, контролю та аудиту, 
практичного досвіду, методів оцінково-
аналітичних інструментів, 
прогнозування, а також податкового 
планування. 
РН3 Володіння передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями у галузі науково-дослідної 
та/або професійної діяльності, на межі 
міжпредметних зв’язків, у тому числі 
критичного аналізу, оцінки, синтезу 
нових і складних ідей.
РН5 Здатність вирішувати комплексні 
проблеми у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, 
що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної 
практики.
РН6 Навички створення та реалізації 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити 
нове цілісне знання та/або професійну 
практику, і розв’язування значущих 
соціальних, наукових, культурних, 
етичних та інших проблем (у тому числі 
у нових або незнайомих середовищах, 
за наявності обмеженої інформації, з 
урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності).
РН8 Здатність аналізувати причинно-
наслідкові зв’язки формування 
парадигм обліку, аналізу і контролю 
суб’єктів господарювання у різних 
економічних умовах.
РН9 Вміння ідентифікувати нові умови 
господарювання й розробляти облікову 
політику для суб’єктів господарювання 
різних форм власності й організаційно-
правових форм, створювати робочі 
документи внутрішнього аудитора; 
складати та заповнювати звітні форми 
за результатами аудиту, а також 
надавати рекомендації за результатами 
аудиту щодо виправлення виявлених 
помилок, вміти перевіряти порядок їх 
усунення.
РН10 Здатність розробляти методичні 
підходи до обліку активів, пасивів, 
доходів, витрат і фінансових 
результатів суб’єкта господарювання 
для формування адекватного 
інформаційного забезпечення процесу 
ухвалення управлінських рішень.
РН11 Навики інтерпретувати характерні 
особливості оподаткування у контексті 
якісного вибору обліково-аналітичних 
систем суб’єктів господарювання та 
розробки оптимальної стратегії 
податкової політики для них.
РН12 Вміння формувати та коригувати 
(відповідно до змін економічної і 
нормативно-правової ситуації й 
використання інновацій) обліково-
аналітичне забезпечення системи 
управління на підприємстві у сучасних 
умовах.
РН13 Вміння розробляти спеціальні 
контури обліково-аналітичних систем 
суб’єктів господарювання, 
вмонтовувати їх елементи в їх 
оргструктуру, оцінювати їх 
ефективність.
РН14 Навики вирішувати різні завдання 
у професійній діяльності та/або у 
процесі навчання. Здатність розробляти 
обґрунтовані послідовності, системи, 
механізми, моделі для конкретних 
економічних об’єктів у сфері обліку та 
оподаткування, передбачати можливі 
ризики стратегічного характеру.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації.
Практичні: практичні заняття, письмові 
роботи (очікується, що аспіранти 
виконають декілька видів письмових 
робіт: вирішення практичних задач, 
виконання науково-дослідної роботи).

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- практичні заняття, науково-дослідну 
роботу;
- контрольні заміри (модулі);
- іспит.

Інновації та підприємництво (ОК20)

РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН2 Системні та глибокі знання 
концептуально-методологічних і 
прикладних засад системи обліку, 

Словесні: лекції, колаборативне 
навчання, дискусія.
Наочні: презентації. 
Практичні: практичні заняття, методи 
генерування інноваційних ідей, 
методики самостійної роботи та у 
проектних групах, а також їх 
представлення; підготовка опису 

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- участь в обговоренні дискусійних та 
проблемних питань на практичних 
заняттях з врахуванням самостійної 
роботи;
- роботу в групах та їх представлення;



аналізу, контролю та аудиту, 
практичного досвіду, методів оцінково-
аналітичних інструментів, 
прогнозування, а також податкового 
планування. 
РН3 Володіння передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями у галузі науково-дослідної 
та/або професійної діяльності, на межі 
міжпредметних зв’язків, у тому числі 
критичного аналізу, оцінки, синтезу 
нових і складних ідей.
РН5 Здатність вирішувати комплексні 
проблеми у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, 
що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної 
практики.
РН6 Навички створення та реалізації 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити 
нове цілісне знання та/або професійну 
практику, і розв’язування значущих 
соціальних, наукових, культурних, 
етичних та інших проблем (у тому числі 
у нових або незнайомих середовищах, 
за наявності обмеженої інформації, з 
урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності).
РН9 Вміння ідентифікувати нові умови 
господарювання й розробляти облікову 
політику для суб’єктів господарювання 
різних форм власності й організаційно-
правових форм, створювати робочі 
документи внутрішнього аудитора; 
складати та заповнювати звітні форми 
за результатами аудиту, а також 
надавати рекомендації за результатами 
аудиту щодо виправлення виявлених 
помилок, вміти перевіряти порядок їх 
усунення.
РН10 Здатність розробляти методичні 
підходи до обліку активів, пасивів, 
доходів, витрат і фінансових 
результатів суб’єкта господарювання 
для формування адекватного 
інформаційного забезпечення процесу 
ухвалення управлінських рішень.
РН12 Вміння формувати та коригувати 
(відповідно до змін економічної і 
нормативно-правової ситуації й 
використання інновацій) обліково-
аналітичне забезпечення системи 
управління на підприємстві у сучасних 
умовах.
РН13 Вміння розробляти спеціальні 
контури обліково-аналітичних систем 
суб’єктів господарювання, 
вмонтовувати їх елементи в їх 
оргструктуру, оцінювати їх 
ефективність.
РН14 Навики вирішувати різні завдання 
у професійній діяльності та/або у 
процесі навчання. Здатність розробляти 
обґрунтовані послідовності, системи, 
механізми, моделі для конкретних 
економічних об’єктів у сфері обліку та 
оподаткування, передбачати можливі 
ризики стратегічного характеру.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.

бізнес-моделі потенційного стартапу. - індивідуальне завдання;
- залік.

Методологія підготовки наукової публікації (укр. мовою) (ОК15)

РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН6 Навички створення та реалізації 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити 
нове цілісне знання та/або професійну 
практику, і розв’язування значущих 
соціальних, наукових, культурних, 
етичних та інших проблем (у тому числі 
у нових або незнайомих середовищах, 
за наявності обмеженої інформації, з 
урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності).
РН7 Здатність письмово грамотно 
формулювати наукові тексти 
українською та іноземною мовами, 
використовувати прогресивні технічні 
засоби; майстерно презентувати 
результати наукових досліджень.
РН15 Наявність досвіду і навики 
спілкування з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю у науковій 
та/або професійній діяльності. 
Зрозуміле доведення власних гіпотез і 
знань, висновків і пропозицій до 
фахівців і нефахівців.
РН16 Грамотне формулювання наукових 
текстів українською й іноземною 
мовами, використовуючи прогресивні 
технічні засоби. Майстерність 
презентації результатів наукових 
досліджень стосовно обліку, аналізу, 
аудиту, оподаткування у вітчизняних 
та міжнародних рейтингових журналах. 
Коректне порівняння результатів 
наукових досліджень, поєднання 
зусиль різних наукових груп для 
вирішення завдання.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації. 
Практичні: практичні заняття, 
колаборативне навчання, проектно-
орієнтоване навчання (проектування 
індивідуальної траєкторії підготовки 
публікацій відповідно до теми 
дисертації).

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співвідношенням:
- практичні/самостійні тощо : 75% 
семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів 25;
- контрольні заміри (модулі): 25% 
семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів 75;
- залік: виставляється за підсумками 
навчання упродовж семестру. 
Максимальна кількість балів 100.
Підсумкова максимальна кількість балів 
100.

Методологія підготовки наукової публікації (англ. мовою) (ОК15)



РН1 Здатність складати іспити для 
підвищення кваліфікації (в державних 
та недержавних структурах), розвивати 
теорію і практику у сфері обліку й 
оподаткування. 
РН6 Навички створення та реалізації 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити 
нове цілісне знання та/або професійну 
практику, і розв’язування значущих 
соціальних, наукових, культурних, 
етичних та інших проблем (у тому числі 
у нових або незнайомих середовищах, 
за наявності обмеженої інформації, з 
урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності).
РН7 Здатність письмово грамотно 
формулювати наукові тексти 
українською та іноземною мовами, 
використовувати прогресивні технічні 
засоби; майстерно презентувати 
результати наукових досліджень.
РН15 Наявність досвіду і навики 
спілкування з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю у науковій 
та/або професійній діяльності. 
Зрозуміле доведення власних гіпотез і 
знань, висновків і пропозицій до 
фахівців і нефахівців.
РН16 Грамотне формулювання наукових 
текстів українською й іноземною 
мовами, використовуючи прогресивні 
технічні засоби. Майстерність 
презентації результатів наукових 
досліджень стосовно обліку, аналізу, 
аудиту, оподаткування у вітчизняних 
та міжнародних рейтингових журналах. 
Коректне порівняння результатів 
наукових досліджень, поєднання 
зусиль різних наукових груп для 
вирішення завдання.
РН18  Здатність саморозвиватися, 
самостійно продовжувати навчання й 
удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю, аналізу і 
сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях.

Жанрово-базований підхід до 
оволодіння форматом наукової статті, 
колаборативне навчання у вигляді 
групових дискусій.

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за таким співвідношенням: 
- практичні: 50% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів ‒ 50; 
- залік: 50% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів ‒ 50. 
Підсумкова максимальна кількість балів 
‒ 100.

 


