
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи 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

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 36760

Назва ОП Облік і оподаткування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 071 Облік і оподаткування

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Савченко Тарас Григорович, Родіна Ольга Вікторівна, Сизоненко
Олена Володимирівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 15.07.2020 р. – 17.07.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/2020-pg-
accounting.pdf

Програма візиту експертної групи https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/accreditation-
accounting.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Загальні враження про освітньо-наукову програму «Облік і оподаткування» (далі ОНП) для третього рівня вищої
освіти (доктор філософії) є позитивними. Освітньо-наукова програма загалом відповідає визначеним Критеріям з
недоліками, що є несуттєвими.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Цілі ОНП відповідають у цілому місії і стратегічним цілям ЗВО. При формуванні програмних результатів навчання
(далі ПРН) було враховано досвід ЗВО у підготовці аспірантів за даною спеціальністю, потреби та інтереси всіх груп
стейкхолдерів, що у сукупності формує професійно-академічне середовище необхідне для розвитку ОНП. Зміст ОНП
відповідає предметній області спеціальності 071“Облік і оподаткування”, обсяг та структура її освітніх компонент
дозволяють досягти заявлених ПРН. ЗВО демонструє поступовий процес удосконалення ОНП враховуючи
результати опитування стейкхолдерів, зміни внесені у 2019р до Національної рамки кваліфікацій. Правил прийому
до аспірантури враховують особливості ОНП. Наявність публічного доступу до організації та регулювання освітнього
процесу, до документів, що регулюють порядок визнання результатів, отриманих в інших закладах освіти; практики
визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті. Форми та методи навчання і викладання,
передбачені у внутрішніх нормативних документах та, які використовуються ЗВО, сприяють досягненню заявлених
в ОНП цілей та ПРН, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. ОНП,
інформація щодо цілей, змісту та ПРН, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів є
відкритими та доступні на сайті ЗВО. Правила проведення контрольних заходів чіткі і зрозумілі, доступні для всіх
учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів, включають процедури запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів, їх повторного
проходження, послідовно дотримуються під час реалізації ОНП. У внутрішніх нормативних документах визначено
політику та процедури дотримання академічної доброчесності, що дотримуються всіма учасниками освітнього
процесу. Викладачі дисциплін професійного спрямування ОНП здійснюють діяльність не менш як за 4 видами та
результатами передбаченими п.30 Ліцензійних умов. Встановлено відповідність викладацького складу вимогам
абзацу 3 п.28 Ліцензійних умов. Реалізація ОНП відбувається за достатності матеріально-технічних ресурсів. Наявна
підтримка здобувачів від деканату, органів студентського самоврядування. Дотримання процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП. Позитивний досвід працевлаштування та успішний
кар’єрний ріст випускників аспірантури за даною ОНП у сфері бізнесу. В цілому створено сприятливе освітньо-
наукове та матеріально-технічне середовище, що дає можливість здобувачам успішно реалізувати освітню та наукову
складові ОНП. ОНП включає блоки дисциплін, які дозволяють гармонійно поєднувати розвиток компетентностей
аспірантів як за спеціальністю, так і щодо методології наукових досліджень та викладацької майстерності. У
навчальному плані наявні дисципліни, які відповідають тематиці наукових досліджень кожного із аспірантів, що
надає відповідну підтримку в їх наукових пошуках.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Доцільно продовжити доопрацювання проєкту ОНП 2020 року в аспекті визначення особливостей та конкурентних
переваг даної ОНП. Необхідно формалізувати результати процесу удосконалення змісту і структури ОНП 2016 року
та окремих її компонент шляхом прийняття проєкту ОНП 2020 року з відповідними доопрацюваннями та
доповненнями. Продовжити процес удосконалення змісту ОНП за рахунок розширення переліку вибіркових
дисциплін, зокрема тих, що формують навички необхідні для застосування сучасного інформаційно-аналітичного
інструментарію наукових досліджень та удосконалення володіння іноземною мовою. Необхідно формалізувати у
внутрішніх документах ЗВО порядок вступу здобувачів з інших спеціальностей до аспірантури та докторантури.
Посилити участь в академічній мобільності НПП і аспірантів. Активізувати роботу аспірантів та НПП в частині
участі в конкурсах проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених та
конкурсному відборі проектів наукових досліджень і розробок; конкурсах Національного фонду досліджень України,
наукових проектах, які фінансуються бізнесом, міжнародних грантах тощо. Підвищення академічної кваліфікації
викладачів ОНП у частині отримання наукових ступенів докторів наук за профілем програми, а також активізації
публікацій у видання індексованих Scopus та WoS для НПП та аспірантів. Покращувати мовні компетенції
викладачів та залучати до ОНП викладачів із рівнем володіння іноземною мовою B2. Для покращення
інформаційної підтримки існує необхідність висвітлення навчально-методичних та наукових доробок викладачів у
електронному репозитарії бібліотеки, створенню повноцінного електронного ресурсу для навчання типу MOODLE
(для аспірантів). На постійній основі забезпечувати вчасне оновлення ОНП та окремих освітніх компонентів.
Рекомендовано періодичне розширення та оновлення анкет з опитування стейкхолдерів для об'єктивного та
прозорого функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності у ЗВО, а також впровадження більш
якісних технологій електронних опитувань здобувачів вищої освіти. Систематично оновлювати інформацію та
покращити наповненість сайту відділу аспірантури та докторантури та сторінки “Наука” на сайті економічного
факультету. Необхідно у внутрішній нормативній базі університету більш чітко визначити процедури запобігання та
врегулювання ситуацій щодо порушень академічної доброчесності, порядок визначення та застосування академічної
відповідальності, в тому числі позбавлення наукового керівника можливості здійснювати наукове керівництво
аспірантами.
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III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Мета ОНП 2016 року (https://bit.ly/39rJWR5) сформульована досить загально, однак проєкт ОНП 2020 року
(https://bit.ly/3hBjQO9) містить більш сфокусоване на спеціальності трактування цілей ОНП. Аналіз Статуту ЗВО
(https://bit.ly/2Ege2v7) та Стратегії Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ ім. І. Франка)
(https://bit.ly/301yYyp) підтверджує, що мета ОНП в цілому узгоджується з місією та стратегією даного ЗВО.
Особливістю ОНП є те, що вона ґрунтується на майже тридцятирічному досвіді підготовки аспірантів за даною
спеціальністю, що дало можливість сформувати наукову школу (https://bit.ly/3jm2mXR) та проактивну спільноту
зовнішніх стейкхолдерів, яка у тому числі включає представників провідних міжнародних професійних організацій
(ACCA, CIMA, KPMG). Однак, у відомостях про самооцінювання не досить чітко визначені особливості даної
освітньої програми, що вимагає подальшого доопрацювання проєкту ОНП 2020 року в аспекті визначення
особливостей та конкурентних переваг даної ОНП.

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

За результатами аналізу нормативних документів, задокументованої інформації (рецензії-відгуки зовнішніх
стейкхолдерів на ОНП, витягів з розширених протоколів кафедри та розширеного засідання робочої групи
університету (https://bit.ly/32x96w9) виявлено наступне. Протягом останніх двох років гарантом та робочою групою
здійснено ряд заходів для суттєвого оновлення змісту ОНП з урахуванням потреб стейкхолдерів. По-перше,
проведено опитування зовнішніх стейкхолдерів за допомогою розроблених гугл-форм (https://bit.ly/3f36WXw), а
результати даних опитувань обговорювались на розширеному засіданні кафедри (https://bit.ly/2WYl7XR) та
враховані при розробці проєкту ОНП 2020 р. По-друге, над розробкою проєкту освітньо-наукової програми 2020 р.
працювала ціла група зовнішніх стейкхолдерів до складу яких входили 2 аспіранти, 6 представників кафедр ЗВО-
партнерів та 6 представників підприємств та організацій. Дана інформація підтверджена як документами, так і
результатами спілкування з представниками відповідних фокус-груп. По-третє, за підсумками діалогу з
роботодавцями та іншими стейкхолдерами у проєкті ОНП 2020 року внесено цілий ряд важливих змін (порівняно з
ОНП 2016 року), які деталізовано у додатку А діючої ОНП (https://bit.ly/39rJWR5). У відомостях про
самооцінювання, при аналізі врахування інтересів здобувачів вищої освіти під час формулювання цілей та
програмних результатів ОНП, відповідно до пояснення гаранта інформацію надано некоректно з технічних причин.

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

При формулюванні цілей, змісту та програмних результатів ОНП враховуються тенденції ринку праці, галузевий та
регіональний контекст. Дана теза підтверджується тематикою захищених (https://bit.ly/3jm2mXR) та поточних
(https://bit.ly/3jm2mXR) дисертаційних досліджень; перспективними напрямками досліджень і тематики
дисертаційних робіт наведених у пункті 11 проєкту ОНП 2020 року (https://bit.ly/3hBjQO9), а також узгодженням
змісту ОНП 2020 року з міжнародними професійними програмами (ACCA, CIMA). Втім, поряд з цим, недостатня
увага приділяється забезпеченню програмних результатів в аспекті врахування досвіду аналогічних вітчизняних та
іноземних ОНП.

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

За спеціальністю що акредитується відсутній затверджений стандарт вищої освіти для підготовки доктора філософії.
Програмні результати навчання відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня що підтверджується Додатком В проєкту ОНП 2020 року (https://bit.ly/3hBjQO9), а також
структурою та змістом навчального плану (https://bit.ly/30QW7D5).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі освітньої програми в цілому відповідають місії та стратегії ЗВО. Майже тридцятирічний досвід ЗВО у підготовці
аспірантів за даною спеціальністю створив передумови для формування наукової школи та проактивної спільноти
зовнішніх стейкхолдерів, що у сукупності формує професійно-академічне середовище необхідне для розвитку
освітньо-наукової програми та аспірантів, які на ній навчаються.

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

Доцільно продовжити доопрацювання проєкту ОНП 2020 року в аспекті визначення особливостей та конкурентних
переваг даної освітньо-наукової програми. Необхідно більш системно враховувати досвід подібних ОНП провідних
вітчизняних і закордонних ЗВО. Забезпечити перманентну адаптацію змісту освітніх компонент ОНП до тенденції
розвитку спеціальності, яка стрімко змінюється під впливом діджиталізації та глобалізації.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Зважаючи на сильні сторони і позитивні практики, недоліки, які не носять системний характер, і можуть бути
виправлені в найближчий час, експертна комісія дійшла висновку, що освітньо-наукова програма відповідає
Критерію 1 за рівнем В.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг ОНП складає 40 кредитів ЄКТС, що відповідає вимогам чинного законодавства України щодо освітньо-
наукових програм третього рівня вищої освіти. Відповідно до навчального плану (https://bit.ly/30QW7D5) ОНП
включає наступні компоненти: 1) здобуття глибинних знань зі спеціальності – 16 кредитів ЄКТС, у т.ч. 7 кредитів
нормативні дисципліни та 9 кредитів дисципліни вільного вибору аспіранта; 2) оволодіння загальнонауковими
(філософськими) компетентностями – 4 кредити ЄКТС нормативної складової; 3) набуття універсальних навичок
дослідника – 13 кредитів ЄКТС, у т.ч. 4 кредити ЄКТС нормативної частини та 9 кредитів вибіркових дисциплін; 4)
здобуття мовних компетентностей – 7 кредитів ЄКТС нормативної складової. Дана структура в цілому відповідає
чинним рекомендаціям щодо структурування освітньо-наукових програм третього рівня вищої освіти. Однак, під час
спілкування зі здобувачами вищої совіти були озвучені пропозиції щодо посилення складових ОНП спрямованих на
здобуття мовних компетентностей, а також на розвиток навичок застосування сучасних інформаційно-аналітичних
методик та технологій. Дані пропозиції також підтверджуються результатами анкетування аспірантів
(https://bit.ly/2WTmEhO).

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

В цілому зміст ОНП достатньо чітко структуровано у контексті загального часу навчання, а освітні компоненти
логічно взаємопов'язані. Однак, в ОНП 2016 року відсутня стурктурно-логічна схема, що ускладнює сприйняття
аспірантами та іншими стейкхолдерами взаємозв’язків між окремими освітніми компонентами. У проєкті ОНП 2020
року стурктурно-логічна схема ОНП наведена у Додатку Б (https://bit.ly/3hBjQO9). Рекомендуємо, крім самої схеми,
навести короткий її опис для більш чіткого визначення ключових ідей, що покладені в основу формування системи
взаємопов’язаних освітніх компонент за даною програмою. Освітні компоненти в цілому дозволяють досягти цілей
ОНП та програмних результатів, що підтверджується матрицями відповідності наведеними у Додатку В
(https://bit.ly/3hBjQO9).

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

В цілому зміст освітніх компонентів відповідає предметній області спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

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

Права аспірантів щодо можливостей формування індивідуальної траєкторії навчання та процедуру формування
даної траєкторії визначено пунктами 2.8-2.9 Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії в університеті (https://bit.ly/30Su4TA). Зіставлення результатів
інтерв'ювання різних фокус-груп дозволяє зробити висновок, що розроблені процедури в цілому дають можливість
здобувачам формувати індивідуальну освітню траєкторію, хоча і обмежено. Здобувачі ОНП здійснюють вибір однієї
з двох-трьох запропонованих вибіркових дисциплін. В цілому на дисципліни за вибором відводиться 18 кредитів
ЄКТС, що становить 45% від загальної кількості кредитів ЄКТС у межах даної ОНП. Формально ЗВО не встановлює
обмежень щодо кількості аспірантів необхідних для формування групи, однак фактичний перелік вибіркових
дисциплін, які були обрані (або заплановані) аспірантами, збігається (https://bit.ly/2ZYGgDe). Обрані дисципліни
вносяться до вибіркової частини навчального плану аспіранта (https://bit.ly/2D5BryT). Можливість аспірантів
формувати індивідуальну освітню траєкторію також підтверджується оприлюдненням на сторінці економічного
факультету переліку вибіркових дисциплін та їх силабусів https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/071-
accounting

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

Освітньо-науковою програмою та навчальним планом передбачено обов’язкову педагогічну практику у обсязі 4
кредити ЄКТС. Положенням про педагогічну практику аспірантів університету визначаються загальні аспекти:
програмні результати, зміст, організаційні засади та звітна документація педагогічної практики у ЗВО. Кафедрою
обліку і аудиту також розроблено Методичні рекомендації з проходження педагогічної практики за спеціальністю
071 (https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16booxrqCv4roGi-YDKqnpMA9EXy0futP); а також оприлюднена
програма практики (https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/GP_071_O_2016_ASP_N301.pdf). За
результатами спілкування під час проведення фокус-груп отримано підтвердження щодо проходження аспірантами
педагогічної практики, також адмінперсоналом ЗВО декларується підхід щодо прийняття аспірантів старших курсів
за сумісництвом до складу науково-педагогічних працівників відповідних кафедр. Базою педагогічної практики
переважно виступає кафедра обліку і аудиту ЛНУ ім. І. Франка, а також профільні кафедри ЗВО-партнерів.

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

У ОНП (https://bit.ly/3hBjQO9) визначено ряд загальних компетентностей (ЗК02-ЗК11), направлених на розвиток
критичного мислення, креативності, комунікаційних навичок і т.д., що у сукупності дає можливість аспірантам
набути необхідні soft skills. У процесі експертизи встановлено, що набуття soft skills в основному забезпечується
включенням у структуру більшості освітніх компонентів елементів, які сприяють формуванню «м’яких
компетентностей».

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

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

Структура навантаження у розрізі освітніх компонент визначається навчальним планом
(https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/NP_071_O_2016_ASP_s.pdf). Навчальний час, відведений
для самостійної роботи аспіранта у середньому для даної ОНП становить 55% від загального обсягу навчального
часу відведеного для вивчення дисциплін, що відповідає рекомендаціям. За результатами спілкування зі
здобувачами скарг на надмірне навантаження здобувачів вищої освіти за ОНП не виявлено. Обсяг освітньо-наукової
програми та окремих освітніх компонентів в цілому сприяє досягненню цілей та програмних результатів навчання,
що підтверджується результатами опитування аспірантів (https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/ZVIT-CZYAO-GOLOVNYJ.pdf ).

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

За ОНП не здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти. Однак, впроваджуються
окремі її елементи шляхом активного залучення до освітнього процесу зовнішніх стейкхолдерів.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Зміст освітньо-наукової програми відповідає предметній області спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, а обсяг
та структура її освітніх компонент дозволяють досягти заявлених результатів навчання. У цілому ЗВО демонструє
поступовий процес удосконалення даної ОНП враховуючи, як результати опитування зовнішніх та внутрішніх
стейкхолдерів, так і зміни внесені у 2019 році до Національної рамки кваліфікацій.

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

Необхідно формалізувати результати процесу удосконалення змісту і структури ОНП 2016 року та окремих її
компонент шляхом прийняття проєкту ОНП 2020 року з відповідними доопрацюваннями та доповненнями.
Продовжити процес удосконалення змісту освітньо-наукової програми за рахунок розширення переліку вибіркових
дисциплін, зокрема тих, що формують навички необхідні для застосування сучасного інформаційно-аналітичного
інструментарію наукових досліджень та удосконалення володіння іноземною мовою, що сприятиме покращенню
наукових результатів аспірантів та їх входженню у міжнародне освітньо-наукове середовище.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Зважаючи на сильні сторони і позитивні практики, недоліки, які не носять системний характер, і можуть бути
виправлені в найближчий час, експертна комісія дійшла висновку, що освітня програма відповідає Критерію 2 за
рівнем В.

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

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.
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У додатку 10 Загальних правила прийому до ЛНУ ім. І. Франка, що оприлюдненні на сайті ЗВО визначено Правила
прийому до аспірантури та докторантури (https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules_2020-add-
10.pdf). Окремо на сторінці відділу аспірантури та докторантури є інформація стосовно правил прийому до
аспірантури та докторантури (https://bit.ly/3g1nccV). Зокрема Правила прийому розроблені на основі загальних
Умов прийому на навчання закладів вищої освіти затверджених наказом МОН № 1285 від 11.10.2019 року.

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

У Правилах прийому до аспірантури та докторантури описано порядок конкурсного відбору здобувачів, зокрема, що
вступники до аспірантури спочатку проходять співбесіду на факультеті (результат співбесіди оформлюється
протоколом), потім складають іспити: із спеціальності, філософії та іноземної мови. Рішення про допуск до
складання вступних іспитів до аспірантури виносить Приймальна комісія до аспірантури Університету за
результатами співбесіди вступника на факультеті, розгляду поданих наукових праць і реферату з урахуванням
письмового висновку майбутнього наукового керівника. Оцінювання вступників проводять за чотирибальною
системою «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Зарахування вступників відбувається на основі
рейтингу, який формується згідно з результатами трьох вступних іспитів до аспірантури та оцінки майбутнього
наукового керівника (з рецензії на реферат або відгуку на наукові праці). Також у Правилах прийому описано
порядок нарахування додаткових балів для вступу на здобуття наукового ступеню Доктор філософії. Результати
опитування фокус-груп показали, що здобувачі з інших спеціальностей вступають на загальних засадах із
здобувачами, що мають відповідний диплом за спеціальністю «Облік і оподаткування». Здобувачі, що вступали з
інших спеціальностей (зокрема «Фінанси, банківська справа і страхування») під час розмови підтвердили, що
здавали лише іспит за фахом та програму якого брали на сайті факультету, і не здавали додаткового фахового
вступного випробування. Гарант ОНП стосовно даного питання пояснила, що за даною ОНП переважно навчаються
випускники економічних спеціальностей, але сьогодні також їхніми аспірантами є здобувачі з географічного та
юридичного факультетів, де під час навчання для них читають облікові дисципліни викладачі кафедри обліку і
аудиту. Тому такі абітурієнти після співбесіди можуть бути допущені до складання вступних випробовувань на
загальних засадах. Окремо на сайті економічного факультету викладено матеріали стосовно вступних випробувань
до аспірантури за фахом (https://bit.ly/2D2tjzb). А на сторінці відділу аспірантури і докторантури у розділі
документи представлено матеріали вступних випробувань з іноземної мови (за видами мови, що вивчалася) та
філософії https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/

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

У розділі 11 п. 11.7 Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І.Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf описана процедура перезарахування результатів навчання, яка
визначена Вченими радами факультетів. Окремо у розділі 6 п. 6.4 також подана дана інформація
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf Окремо у ЗВО є Положення про визнання
та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у ЛНУ ім. І.Франка
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf , де у розділі 3 описана процедура
перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін. Також ЗВО має Положення про порядок визнання
здобутих в іноземних вищих начальних закладах документів про вищу освіту ЛНУ ім. І.Франка, де окремо описано
порядок подання документів для визнання здобутих в іноземних ЗВО ступенів вищої освіти, процедура визнання
університетом іноземних документів про вищу освіту та інші процедури стосовно даного питання, у додатку до
Положення представлено форми та перелік необхідних документів https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf Під час опитування фокус-груп встановлено, що визнання результатів
отриманих за результатами академічної мобільності та у інших ЗВО не було.

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

На сьогодні питання визнання результатів навчання отриманих у неформальній та інформальній освіті регулюється
Порядком визнання у ЛНУ ім. І.Франка результатів навчання отриманих у неформальній на інформальній освіті
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf Зокрема у п. 2.3 Положення
визначено, що «визнання результатів навчання, які здобуто у неформальній та інформальній освіті, поширюються
лише на нормативні дисципліни освітньої програми, оскільки через вибіркові дисципліни, які здобувач вищої освіти
обирає самостійно, забезпечено формування індивідуальної освітньої траєкторії». Стосовно даного питання, у
спілкуванні з керівником центру забезпечення якості з’ясувалося, що до затвердження даного Порядку визнання
таких результатів та їх перезарахування для окремих дисциплін було на розсуд кафедри та викладачів, про що
підтвердила і гарант ОНП. Також було зазначено, що даний Порядок зараз переглядається, та на найближчому
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засіданні Вченої ради будуть затверджені внесені зміни, зокрема стосовно процедури та порядку визнання
результатів отриманих у неформальній та інформальній освіті. При спілкуванні з іншими фокус-групами була
спроба уточнення даної інформації, але відповіді носили загальний характер.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Наявність, окремих від загальних, Правил прийому до аспірантури, що враховують особливості самої ОНП.
Наявність публічного доступу до документів, що регулюють порядок визнання результатів, отриманих в інших
закладах освіти. Наявність практики визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті.

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

1. Не чіткі правила для визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Рекомендовано
переглянути процедури, які забезпечують можливість врахування на ОНП наданих послуг здобувачам вищої освіти
у системі неформального навчання. 2. У Правилах прийому до аспірантури та докторантури не прописано порядок
вступу здобувачів з інших спеціальностей. Рекомендовано зробити уточнення у Правилах прийому до аспірантури та
докторантури та визначити окремий пункт, де описати правила і процедуру вступу здобувачів з інших
спеціальностей (галузей).

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Зважаючи на сильні сторони і позитивні практики, недоліки, які не носять системний характер, і можуть бути
виправлені в найближчий час, експертна комісія дійшла висновку, що освітня програма відповідає Критерію 3 за
рівнем В.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Проаналізовано: матриця відповідності методів навчання і викладання програмним результатам навчання
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/2020-pg-accounting.pdf , робочі програми та силабуси
навчальних дисциплін https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/071-accounting, внутрішні нормативні
документи (Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти доктора філософії у
ЛНУ ім. І. Франка https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf, Порядок визнання у
ЛНУ ім. І. Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf, Положення про визнання та
перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті
імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf та ін.).
Встановлено: для досягнення ПРН використовуються традиційна система методів навчання та інноваційні
інтерактивні методи навчання та форми оцінювання рівня досягнення результатів навчання аспірантами, які
спрямовані на глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики,
розвиток здатність вирішувати комплексні проблеми у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності
тощо. Дотримання принципів академічної свободи забезпечується шляхом вільного вибору вибіркових дисциплін,
що підтверджено під час зустрічі з аспірантами. Думка аспірантів враховується при навчанні за даною ОНП шляхом
проведення опитування https://education-quality.lnu.edu.ua/monitoring/results/ (двічі на рік). Форми та методи
навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів
навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.
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2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

Загальні норми порядку та критерії оцінювання викладені в Положенні про контроль та оцінювання навчальних
досягнень здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім. І. Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf, Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу
здобувачів вищої освіти доктора філософії у ЛНУ ім. І. Франка https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf, з якими аспіранти можуть ознайомитися на сайті Університету. Форми
інформування аспірантів щодо цілей, змісту та ПРН, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх
компонентів (підтвердження інформації, отримане в ході спілкування під час зустрічі з аспірантами, НПП, аналіз
інформації на сайті Університету): - усне повідомлення-роз’яснення викладачем на першому занятті; - в
електронному вигляді в робочих програмах та силабусах навчальних дисциплін
https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/071-accounting. - аспіранти отримують контактну інформацію
викладача (електронну скриньку); консультуються з науковим керівником в режимі он-лайн (Viber, Skype), чи за
попереднім узгодженням часу консультації – на кафедрі.

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

Аналіз внутрішніх нормативних документів ( Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів
і молодих вчених ЛНУ ім. І. Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf,
Положення про порядок виконання науково-дослідних робіт у ЛНУ ім. І. Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/10/reg-research.pdf, Положення про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і
студентів університету за наукові здобутки https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf,
ОНП підготовки PhD https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/OP_071_O_2016_ASP.pdf ); наукових
публікацій НПП та аспірантів; технічної бази кафедри; спілкування з аспірантами та НПП, які забезпечують
викладання за даною ОНП, стейкхолдерами, дозволяє зробити наступні висновки: освітня складова ОНП становить
30%, наукова – 70%; аспірантів залучають до виконання науково-дослідних робіт за кафедральною тематикою
https://econom.lnu.edu.ua/research/state-budget-researches, аспіранти висвітлюють результати своїх досліджень у
наукових періодичних виданнях економічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка (“Вісник Львівського університету:
серія економічна” https://econom.lnu.edu.ua/research/visnyklnu-ser-econom), у Віснику Сумського національного
аграрного університету тощо, приймають участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях
(https://econom.lnu.edu.ua/news/uchast-vykladachiv-ta-aspirantiv-kafedry-u-mizhnarodniy-naukovo-praktychniy-
konferentsii-aktual-ni-suspil-no-ekonomichni-problemy-ukrains-ko-pol-s-koho-transkordonnoho-spivrobitnytstva-zheshiv-
l-viv), наукових семінарах кафедри.

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

Загальні норми щодо оновлення ОНП визначено в Методичних рекомендації щодо розроблення, затвердження,
моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у ЛНУ ім. Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf. Оновлення змісту освіти на основі наукових досягнень і
сучасних практик у галузі обліку і оподаткування також передбачено в Стратегії розвитку кафедри обліку і аудиту на
2016-2021 рр https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Strategy.doc. (п. 2. Навчально-методична
робота, впровадження нових освітніх технологій та участь кафедри в міжнародних освітніх проектах). Вперше ОНП
було затверджено в 2016 році, і перший перегляд ОНП https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/OP_071_O_2020_ASP.pdf на 2020 н.р. наразі триває. За результатами спілкування з НПП
та аналізу документів було встановлено, що оновлення змісту навчальних дисциплін відповідно до тенденцій
розвитку та наукових досліджень, забезпечення ефективності освітнього процесу, змін нормативно-правової бази,
вивчення закордонного досвіду та рекомендацій роботодавців, здійснюється щороку
https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/071-accounting. Потреба оновлення освітньо-наукової програми
розглядається на засіданнях кафедри та науково-методичних семінарах, засідання ВР економічного факультету, що
підтверджено відповідними документами https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/071-accounting.

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

Інтерналізація діяльності Університету регламентується Стратегією розвитку ЛНУ ім. І. Франка до 2020 р., Статутом
ЛНУ ім. І. Франка (Розділ 11), Internationalization Strategy of the Ivan Franko National University of Lviv
https://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Eng.pdf,
Тимчасовим положенням про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім.І.
Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf, Положенням про визнання
та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у ЛНУ ім.І. Франка
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https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf, Положенням про порядок визнання
здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту ЛНУ ім.І. Франка , Положенням про
порядок визнання у ЛНУ ім.І. Франка здобутих в іноземних закладах вищої освіти наукових ступенів
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/reg-foreign_diploma.pdf. Експерти отримали підтвердження про
інтернаціоналізацію кафедри: наукові стажування Шевчук В.Р. - у Вюрцбургському університеті (Німеччина)
https://econom.lnu.edu.ua/news/pro-prokhodzhennia-naukovoho-stazhuvannia-dots-shevchuk-v-r-u-viurtsburhs-komu-
universyteti; доц. Попівняк Ю.М. – у Вроцлавському економічному університеті (Польща)
https://econom.lnu.edu.ua/news/pro-stazhuvannia-dots-popivniak-yu-m-u-vrotslavs-komu-ekonomichnomu-universyteti-
v-ramkakh-prohramy-erasmus, проведено на базі економічного факультету спільно з Вюрцбурзьким університетом
імені Юліуса Максиміліана Міжнародну літню школу “Сучасні методи досліджень в економіці та бізнесі”; проф.
Ковалюк О.М. викладає у Вищій школі економіки, права та медичних наук ім. Е. Ліпінського у Кельцах (Польща)
(кафедра фінансів і обліку https://euczelnia.wseip.edu.pl/plzaj/zdarzenia/2828/30646/fln-0-lic-nstac-lic-3-0-2017-
2018-zimowy?fbclid=IwAR2wfPfV80Pw-nLnzss1J0xszbbLRj1FkBNgmga0O_uFd1ZveMPaSK-JKAc). Проф. Швець В.Є. –
експерт в Академії розвитку транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна
https://www.pbu2020.eu/files/uploads/pages_en/PUBLICATIONS/III%20ACADEMY%20OF%20DEVELOPMENT/akade
mia_POL(1).pdf, доц. Струк Н.С. – рецензент у “Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej w Ostrołęce”
(Польща) http://sj-economics.com/rada.html.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання і викладання, які передбачені у внутрішніх нормативних документах та
використовуються ЛНУ ім. І. Франка, сприяють досягненню заявлених в ОНП «Облік і оподаткування» цілей та
ПРН, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Освітньо-наукова
програма, інформація щодо цілей, змісту та ПРН, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх
компонентів є відкритими та доступні на сайті Університету та економічного факультету.

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

Позитивно оцінюючи виконання цього критерію, експертна комісія рекомендує: - включати у робочі програми та
силабуси посилання на навчальну літературу (підручники, посібники, інші методичні матеріали) останніх років; -
посилити участь в академічній мобільності НПП і аспірантів; - активізувати роботу аспірантів та НПП в частині
участі в конкурсах проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених та
конкурсному відборі проектів наукових досліджень і розробок; конкурсах Національного фонду досліджень України,
наукових проектах, які фінансуються бізнесом, міжнародних грантах тощо.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо удосконалення ОНП у
контексті критерію 4 експертна група дійшла висновку, що ОНП «Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі»
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» відповідає рівню В за критерієм 4.

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

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

Аналіз звіту самооцінювання, сайту та внутрішньої документації ЛНУ ім. І. Франка, та інформації, отриманої під час
інтер’ювання аспірантів дозволив встановити, що: загальні форми контрольних заходів та система оцінювання
здобувачів вищої освіти визначені в Положенні про організацію освітнього процесу у Львівському національному
університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf,
Положенні про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного
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університету імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf,
Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти октора філософії у ЛНУ ім.
Івана Франка https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf. Усі дисципліни ОНП мають
розроблені силабуси https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/071-accounting, які містять інформацію про
розподіл балів, які отримують аспіранти. Робочі програми навчальних дисциплін містять інформацію про форми
контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти (розділ «Методи контролю» та розділ
«Розподіл балів, які отримують студенти) Сповіщення здобувачів освіти про форми контрольних заходів та критерії
оцінювання здобувачів відбувається на першому занятті, протягом семестру вони можуть скористатися силабусами
чи робочими програмами на сторінці економічного факультету
https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/071-accounting . Спілкування з аспірантами засвідчило, що для
них, критерії оцінювання є чіткими та зрозумілими, і за необхідності вони можуть отримати роз’яснення від НПП.
Наявні критерії переважно дозволяють встановити досягнення більшості результатів навчання за ОНП.

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

На момент проведення акредитації відсутній Стандарт вищої освіти України галузі знань 07 Управління та
адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування для третього наукового рівня відсутній. В Тимчасовому
положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти октора філософії у ЛНУ ім. Івана Франка
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf (Розділ 7) 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. Спілкування з аспірантами 4 курсу та їх керівниками засвідчило, що вони
готуються до атестації, шляхом розгляду дисертацій на засіданні кафедри облік і аудит у серпні 2020 року. Кафедра
має такий досвід проведення атестації: https://bit.ly/39KFpYz, https://bit.ly/3bMv2EO, https://bit.ly/2xSU46M,
https://bit.ly/3aKQfyX, https://bit.ly/2x7ALGu.

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

Під час експертизи було отримано підтвердження: правила проведення контрольних заходів та повторного їх
проходження, забезпечення об’єктивності екзаменаторів визначені в Положенні про організацію освітнього процесу
у Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf, Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу
здобувачів вищої освіти октора філософії у ЛНУ ім. Івана Франка https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf, Положенні про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів
вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.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/wp-
content/uploads/2018/08/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-
%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%83-
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83.pdf, Положення про забезпечення академічної
доброчесності в ЛНУ ім. І.Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf.
Зазначені документи розміщені на сайті Університету і є доступними для усіх учасників освітнього процесу і
здобувачі вищої освіти до початку вивчення дисциплін самостійно можуть ознайомитися з інформацією про форми
контрольних заходів, яка міститься на сайті: навчальний план https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/NP_071_O_2016_ASP_s.pdf, розклад занять та графік складання іспитів
https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/071-accounting, робочі програми навчальних дисциплін для
відповідної ОНП https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/071-accounting. Вирішенням конфліктних
ситуацій опікується Комісія з питань етики та професійної діяльності: Положення про комісію 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. Спілкування з аспірантами та представниками студентського
самоврядування підтвердило: обізнаність аспірантів з правилами проведення контрольних заходів та порядком
оскарження і врегулювання конфліктів, відсутність випадків оскарження результатів контрольних заходів та
атестації аспірантів ОНП «Облік і оподаткування», а також конфлікту інтересів.
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4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності (АД) ЛНУ ім. І.Франка, визначені в
Положенні про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ ім. І. Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf, Кодексі академічної доброчесності ЛНУ ім. І. Франка
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx, Декларації про дотримання
академічної доброчесності працівником у ЛНУ ім. І. Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/virtue_declaration_employer.docx, Деклараціі про дотримання академічної доброчесності
здобувачем вищої освіти у ЛНУ ім. І. Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/virtue_declaration_applicant.docx, чіткі та зрозумілі. Опитування аспірантів та
представників студентського самоврядування показало їх розуміння суті та важливості дотримання АД. Експерти під
час вивчення документів та спілкування з аспірантами та НПП отримали підтвердження, що в ЛНУ ім. І. Франка
здійснюються такі заходи щодо дотримання учасниками освітнього процесу принципів АД: інформаційна робота
НПП, в тому числі наукових керівників, з аспірантами щодо академічної доброчесності, підписання Декларацій про
дотримання академічної доброчесності https://econom.lnu.edu.ua/news/pidpysannia-kodeksu-akademichnoi-
dobrochesnosti, наявність вимог дотримання АД в критеріях оцінювання в силабусах
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Sylabus.pdf та ін. Експерти отримали докази, того що у
обов’язковому порядку перевірці на плагіат підлягають наукові роботи
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pgfCkuajZMNVGAM7Fge8FYh-AnJNlNFQ (тези доповідей, статті,
дисертації) аспірантів на плагіат за допомогою програми Unichek. Випадків академічної не доброчесності, на даній
ОНП не виявлено.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Правила проведення контрольних заходів чіткі і зрозумілі, доступні для всіх учасників освітнього процесу,
забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема включають процедури запобігання т а врегулювання конфлікту
інтересів, визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів і ї х повторного проходження, та
послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми. Наявні необхідні внутрішні нормативні документи,
в яких чітко та зрозуміло визначено політику та процедури дотримання академічної доброчесності, що послідовно
дотримуються всіма учасниками освітнього процесу.

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

Необхідно більш чітко визначити процедури запобігання та врегулювання ситуацій в частині порушень академічної
доброчесності шляхом внесення змін у відповідні нормативні документи у ЛНУ ім. І. Франка.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти оприлюднюються заздалегідь та є
чіткими, зрозумілими, і дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання
для окремого освітнього компонента та ОПП в цілому. Правила проведення контрольних заходів чіткі та зрозумілі,
доступні для всіх учасників освітнього процесу, та забезпечують об’єктивність екзаменаторів. У ЛНУ ім. І. Франка діє
політика дотримання академічної доброчесності, визначені процедури і норми для всіх учасників освітнього
процесу. Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики та слабкі сторони, експертна комісія дійшла
висновку, що ОНП за спеціальністю “Облік і оподаткування” обґрунтовано відповідає Критерію 5 за рівнем В.

Критерій 6. Людські ресурси:
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1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.

За результатами аналізу зведеної інформації про викладачів, які забезпечують освітній процес за ОНП
https://drive.google.com/drive/folders/16booxrqCv4roGi-YDKqnpMA9EXy0futP встановлено, що їх професійна
кваліфікація в цілому забезпечує досягнення освітньо-науковою програмою цілей та результатів навчання.
Викладачі дисциплін професійного спрямування здійснюють діяльність не менш як за чотирма видами та
результатами, переліченими у пункті 30 «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності». Крім того, кадровий
склад ЗВО включає достатню кількість викладачів (враховуючи поточний контингент аспірантів), які мають
науковий ступінь та/або вчене звання, а також кваліфікацію відповідно до спеціальності підтверджену професійною
діяльністю за не менш як сімома видами чи результатами, переліченими у пункті 30 «Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності». Втім, академічна кваліфікація потребує подальшого покращення у напрямку
активізації публікацій у видання індексованих Scopus та WoS. Також доцільно долучати до ОНП викладачів із
рівнем володіння іноземною мовою B2, що сформує можливість викладання дисциплін англійською і підвищить
потенціал для здобуття аспірантами сертифікації за міжнародними професійними програмами АССА та CIMA.
Доцільно також підвищити рівень публікаційної діяльності НПП відповідно до тих дисциплін, які вони викладають.

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

Процедури конкурсного відбору та основні кваліфікаційні вимоги до претендентів на посади завідувачів та
професорів кафедр визначені розділом 3 Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників ЛНУ ім. І. Франка, а інших науково-педагогічних працівників розділом 4 даного
документу та оприлюднені на сайті ЗВО
http://diit.edu.ua/upload/files/shares/Pedagog_konkurs_vidbir__DIIT_2016.pdf . Прозорість та об’єктивність
процедури конкурсного добору викладачів забезпечується постійною атестаційно-кадровою комісією (пункт 3.26
Положення про постійні комісії Вченої ради https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_standing-
commission.pdf.)

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

Під час спілкування з представниками різних фокус-груп отримано підтвердження щодо залучення роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу. Участь роботодавців у реалізації освітнього процесу також
підтверджується новинами оприлюдненими на сайті економічного факультету та наданими договорами про
співпрацю https://drive.google.com/drive/folders/1KwP2Vy0BNmpzMrcaG4LcY1DcO1Av80da . Представники
компаній-роботодавців та завідувачі кафедр ЗВО-партнерів під час спілкування визначили наступні основні форми
їх залучення до освітнього процесу за ОНП: надання можливостей для працевлаштування, участь у проведенні
спільних конференцій, надання рекомендацій при розробці проєкту освітньо-наукової програми 2020 р.,
рецензування та опонування дисертаційних робіт, захист дисертаційних робіт у спецрадах ЗВО-партнерів і т. д.

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

Під час проведення акредитаційної експертизи отримано докази щодо залучення до аудиторних занять
професіоналів-практиків та представників роботодавців протягом останніх років. Так, аспіранти мали змогу
відвідати лекції: експертів компанії “KPMG”; представників ПАТ “Концерн Галнафтогаз”, бухгалтера з обліку
дебіторської заборгованості Філії ТОВ “Нестле Україна “Нестле Бізнес Сервіс в Європі” та ін. Дані факти
підтверджуються новинами та анонсами на сайті економічного факультету, наприклад:
https://econom.lnu.edu.ua/news/predstavnyky-kompanii-pwc-provodytymut-vebinary-dlia-studentiv;
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/lektsiia-nachal-nytsi-keruvannia-prohramy-loial-nosti-fishka-pat-kontsern-halnaftohaz-
dlia-studentiv-ta-aspirantiv.

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

Відповідно до п. 1.7 Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у
ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf) передбачаються наступні види
підвищення кваліфікації: навчання за відповідною програмою підвищення кваліфікації; стажування; участь у
вебінарах (семінарах, практикумах, тренінгах, майстер-класах і т.д.); участь у програмах академічної мобільності,
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наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня. Відповідно до п. 2.1 зазначеного Положення протягом
5 років викладач повинен пройти стажування тривалістю від 6 до 12 кредитів за ЄКТС. Різноманіття форм та видів
проходження кваліфікації, а також можливість в окремих випадках залучення фінансових ресурсів ЗВО (розділ 4
зазначеного Положення) створюють передумови для професійного розвитку викладачів. Викладачі кафедри обліку і
аудиту також беруть участь у програмах підвищення кваліфікації та відповідних тренінгах зовнішніх стейкхолдерів.
Рекомендуємо викладачам професійних дисциплін рецензованої ОНП активізувати підвищення кваліфікації поза
спорідненими кафедрами ЗВО-партнерів, зокрема, шляхом участі у міжнародних програмах та / або на
підприємствах чи у професійних організаціях.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ЗВО застосовуються різноманітні за змістом та формами заходи заохочення працівників
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-andtomorrow/documents/awards/). Найбільш важливими з них, в
аспекті реалізації акредитованої ОНП, є “Положення про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і
студентів університету за наукові здобутки” та “Положення про мотиваційний фонд”. Перший документ
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf визначає види та розміри премій за наукові
здобутки: опублікування монографій; посібників; статей у виданнях, що цитуються у наукометричних базах Scopus,
Web of Science; за вчасний захист дисертацій і т.д. Другий документ регулює порядок формування та використання
мотиваційного фонду факультету, який зокрема може спрямовуватись на стимулювання наукової діяльності
працівників даного факультету. Розвиткові викладацької майстерності також сприяє проведення у ЗВО регулярного
оцінювання роботи та визначення рейтингу наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf). Результати рейтингування враховуються при
прийнятті рішень щодо продовження трудових відносин, розподілу педагогічного навантаження, а також для
матеріального заохочення. Під час проведення фокус-груп встановлено що інформація про результати
рейтингування та про результати опитування студентів та аспірантів щодо рівня задоволеності викладанням
передається гарантам програм, які можуть ініціювати оновлення викладацького складу освітньої програми. Однак,
методика визначення рейтингового балу працівника (розділ 2 та Додаток 1 до Положення
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf) потребує подальшого удосконалення у напрямку
посилення значення показників, що враховують результати інноваційної та дослідницької роботи працівників ЗВО.
Підтверджуючі документи щодо фінансового стимулювання викладачів за даною ОНП наведено за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1HvoUlvfnWuJsYtxsas9MamZ1HSNsrKY4

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Викладачі дисциплін професійного спрямування ОНП здійснюють діяльність не менш як за чотирма видами та
результатами передбаченими п. 30 Ліцензійних умов. Також встановлено відповідність викладацького складу
вимогам абзацу третього п. 28 Ліцензійних умов. Наслідком багаторічного функціонування у ЗВО програми
підготовки аспірантів за акредитованою спеціальністю є сформована спільнота зовнішніх стейкхолдерів
(роботодавців, випускників, партнерів), які системно залучаються до організації та реалізації освітнього процесу за
ОНП.

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

Потребує покращення академічна кваліфікація викладачів ОНП у частині отримання наукових ступенів докторів
наук за профілем програми, а також активізації публікацій у видання індексованих Scopus та WoS. Також доцільно
покращувати мовні компетенції викладачів та/або залучати до ОНП викладачів із рівнем володіння іноземною
мовою B2, що сформує можливість викладання дисциплін англійською і створить передумови для інтенсифікації
участі аспірантів у міжнародних наукових та освітніх проєктах. ЗВО доцільно унормувати права і обов'язки гарантів
освітніх та освітньо-наукових програм з метою надання їм дієвих важелів для забезпечення системного розвитку
відповідних програм. Доцільно інтенсифікувати підвищення кваліфікації викладачами професійних дисциплін
рецензованої ОНП шляхом участі у міжнародних програмах та / або на підприємствах чи у професійних
організаціях. Рекомендуємо стимулювати участь викладачів випускової кафедри у наукових проектах, що
передбачають отримання фінансування: наукові теми фінансовані з Держбюджету (конкурс молодих та/або
дорослих вчених); наукові проекти фінансовані бізнесом, наукові гранти і т.д.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Враховуючи наявність сильних та слабких сторін освітня програма за рішенням експертної групи відповідає рівню B
за критерієм 6.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Членам ЕГ була надана відео-презентація стосовно матеріально-технічного забезпечення навчального та наукового
освітнього середовища, що представлена на сайті економічного факультету у розділі інфраструктура та матеріально-
технічна база https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates Навчання за даною ОНП проводиться у будівлі
економічного факультету, за розкладом, що розміщено на сайті факультету https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/Rozklad_DEN_2019-2020_2sem_ECON_ASP.pdf у таких аудиторіях: 102, 116, 100, 104, 202,
210, 215, 310, 304, 318, 323, 319, 315, 305. Зокрема аудиторія 215 оснащена екраном та мультимедійним проектором, з
інформації наданої гарантом ОНП. Окремо на факультеті є актова зала для проведення науково-практичних та
інших заходів. Для проведення попереднього розгляду дисертацій та захисту у корпусі економічного факультету
задіяна аудиторія 115 (фото-підтвердження та інформація надана Гарантом ОНП), яка обладнана необхідним
обладнанням. У спілкуванні з фокус-групами обговорювалось питання щодо розширення аудиторного фонду, для
виключення навчання у дві зміни та обладнання ще більше аудиторій мультимедійними дошками. У спілкуванні
також адміністративний персонал зазначив, що працює над вирішенням даних питань. Фінансові ресурси ОНП
формуються за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з
підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та за рахунок інших джерел, не заборонених
законодавством, з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та
прозорості у прийнятті рішень. Питання фінансових ресурсів є у відкритому доступі та висвітлені на сайт ЗВО у
розділі документи https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/financial-information/
Інформація стосовно гуртожитків, порядку поселення та інша інформація розміщення на сторінці структурного
підрозділу ЗВО «Студентське містечко» https://students.lnu.edu.ua/campus/ Під час спілкування з фокус-групами
було з’ясовано, що здобувачів ступеня доктор філософії зазвичай поселяють у гуртожитках № 4 та 7. У ході
спілкування з фокус-групами було з’ясовано, що на сьогодні ЗВО не може у 100% забезпечити здобувачів кімнатами
для проживання у гуртожитку. Але за даною ОНП ніхто із здобувачів не проживають у гуртожитках, що було
підтверджено також у спілкуванні з аспірантами. При ЗВО діє бібліотека https://lnulibrary.lviv.ua/ . Також було
зазначено гарантом ОНП та директором наукової бібліотеки, що бібліотека є і окремо на економічному факультеті з
фондом приблизно 20000 примірників.

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

Комп’ютерно-комунікаційна мережа ЛНУ ім. І.Франка підключена через Wi-Fi дозволяє надавати вільний аспірантів
і викладачів до мережі Internet та внутрішньої корпоративної мережі. Усі аспіранти мають можливість вільно
користуватися електронними та паперовими бібліотечними фондами. Аспіранти засвідчили, що вони отримують
безоплатний доступ до інформаційних ресурсів, необхідних для навчання за ОНП. У спілкуванні з фокус-групами,
з’ясовано, що в усіх гуртожитках є доступ до мережі Інтернет, але він не безкоштовний та його плата невелика.
Також після проведених зустрічей зі представниками студентського самоврядування, НПП, представниками
допоміжних сервісних підрозділів було встановлено, що викладачі та аспіранти мають безоплатний доступ до мережі
Інтернет у корпусі економічного факультету, у бібліотека, комп’ютерних аудиторіях. У ЗВО окремо розроблено
Правила внутрішнього розпорядку https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf ,
Кодекс академічної доброчесності https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/ У
приміщенні бібліотеки є доступ до МНБД Scopus, WoS, та ін., у спілкуванні аспіранти підтвердили, що мають доступ
до даних баз. Під час бесіди з директором бібліотеки було встановлено, що оновлення бібліотечного фонду
науковими та навчально-методичними матеріалами у паперовому вигляді відбувається систематично на запит
необхідних матеріалів економічного факультету і в залежності від виділеного бюджету на поточний рік, але ЗВО
намагається в повному об’ємі задовольнять дану вимогу. Також підтверджено користування освітньо-побутовою
базою Університету; участь у НДР (на підставі укладених в Університеті угод, реалізації наукових проектів з
державним та державним договірним фінансуванням), конференціях, конкурсах; участь у заходах з освітньо-
наукової та громадської діяльності, науково-дослідної роботи.
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3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

ЗВО створено належні умови праці для працівників та умови навчання для здобувачів за даною ОНП. В Університеті
дотримуються норм безпеки праці та пожежної безпеки, проводяться інструктування працівників та здобувачів, про
що свідчить інформація представлена на сайт ЗВО https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/ Діє Психологічна служба, завідувач якої на зустрічі
зазначила, що хоча кількість звернень від аспірантів не велика, але все одно звернення є, також інформація щодо
роботи Психологічної служби розміщена на сайті ЗВО https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-
units/psychological-service/ Окремо на сайті ЗВО також висвітлена спортивні здобутки
https://www.lnu.edu.ua/news/category/sport-life/ та культурно-мистецьке життя ЗВО
https://www.lnu.edu.ua/news/category/cultural-artistic-life/ Окремим дієвим органом є студентське самоврядування
ЗВО https://students.lnu.edu.ua/self-government/ , яке приймає активну участь в організації комфортних умов
перебування здобувачів як в навчальних корпусах так і в гуртожитках та Профспілковий комітет студентів
http://ppos.lnu.edu.ua/ який займається більше питаннями аспірантів. У приміщенні економічного факультету, де
безпосередньо проходить навчання за даною ОНП на кожному поверсі є санітарні кімнати, бібліотека поєднана із
вільним простором для аспірантів, їдальня (на даний час – ремонт до 31 серпня заплановано завершити, надано
фото підтвердження), господарські служби.

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

ЛНУ ім. І.Франка забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку
здобувачів за даною ОНП, у чому ЕГ переконалася під час спілкування з різними фокус-групами. Освітня підтримка
надається через активну комунікацію «викладач-здобувач» при надсиланні інформації на електронну пошту,
соціальні мережі та Zoom. Консультативна підтримка щодо вивчення навчальних дисциплін відбувається відповідно
до графіку консультацій. Консультативну підтримку здобувачі при потребі отримують в юридичному відділі
університету та в Психологічній службі ЗВО. Соціальна підтримка здобувачів забезпечується соціальною
інфраструктурою – функціонує 7 гуртожитків; навчально-спортивний комплекс. Під час бесіди з представником
Первинної профспілкової організації було підтверджено, що за необхідності здійснюється матеріальна допомога;
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених зазначив що частково
оплачуються публікації, у повній мірі відрядження та є матеріальне заохочення за публікації у міжнародних
наукометричних базах Scopus, WoS. Діяльність Товариства регулюється окремим Положенням.

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

Для допомоги здобувачам з особливими потребами у головному корпусі та деяких корпусах встановлено пандуси, у
трьох корпусах та двох гуртожитках на сьогодні встановлено спеціальні ліфти. Але під час спілкування, було
з’ясовано, що за даною ОП такихздобувачів вищої освіти немає, і, загалом, в ЗВО такий контингент дуже невеликий,
і найбільша кількість таких здобувачів на філологічному факультеті. У спілкуванні також було з’ясовано, що такі
здобувачі поселяються на першому поверсі гуртожитку. Також інформація щодо облаштування для здобувачів з
особливими потребами розміщена на сайті ЗВО https://www.lnu.edu.ua/academics/informatsiia-dlia-osib-z-
invalidnistiu/ В ЗВО розроблено Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення https://bit.ly/2ZK1jcz , який регулює права, обов’язки користувачів послуг та їх супроводжуючих.
Окремо у ЗВО діє ресурсний центр з інклюзивної освіти, що діє на основі Положення інформація про що розміщена
на сторінці центру https://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/ В ЛНУ ім. І.Франка зараз немає здобувачів за даною
ОНП за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти з особливими освітніми потребами, але в ЗВО створено всі
умови для них.

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

У ЗВО окремо розроблено Правила внутрішнього розпорядку https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf , що регулюють порядок право на захист від будь яких форм. Після
розмови з фокус-групами експертами з'ясовано, що фактів щодо виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із
сексуальними домаганнями, дискримінацією або корупцією тощо на даний час не було зафіксовано. Однак,
здобувачі за ОНП поінформовані, яким чином діяти і куди слід звертатися у разі виникнення подібних ситуацій.
Проте, в першу чергу вони звертаються до наукового керівника Окремо на сторінці економічного факультету є
закладка контакти, де аспірант може написати звернення https://econom.lnu.edu.ua/contacts У спілкуванні із
самоврядування з’ясовано, що аспіранти знають про процедуру звернення, також було зазначено, що більше уваги
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приділяється відкритим зверненням, а не анонімним. Декан факультету запевнив, що факультет завжди відкритий
до спілкування із здобувачами. Разом з тим, для аспірантів та здобувачів діє Психологічна служба.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Реалізація ОНП відбувається за достатності матеріально-технічних ресурсів. Безоплатний доступ до інфраструктури
та інформаційних ресурсів університету. Безпечне освітнє середовище для життя та здоров’я здобувачів вищої
освіти. Наявна підтримка здобувачів вищої освіти від деканату, органів студентського самоврядування.

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

Для покращення інформаційної підтримки існує необхідність висвітлення навчально-методичних та наукових
доробок викладачів у електронному репозитарії бібліотеки, створенню повноцінного електронного ресурсу для
навчання типу MOODLE (для аспірантів).

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Враховуючи наявність сильних та слабких сторін освітня програма за рішенням експертної групи відповідає рівню B
за критерієм 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Загальні норми щодо оновлення ОНП визначено в Методичних рекомендації щодо розроблення, затвердження,
моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf. Методичними рекомендаціями
передбачено моніторинг ОНП на локальному рівні (вчена рада факультету) раз на рік. В ході перевірки експертна
група встановила, що вперше зміни до ОНП «Облік і оподаткування» (рік затвердження 2016) на підставі
моніторингу на локальному рівні було здійснено в 2020 році. Наразі триває процес обговорення проекту ОНП, який
оприлюднено на сайті факультету https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/071-accounting.

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

У ЛНУ ім. І. Франка існує практика залучення аспірантів до розробки ОНП. Органи студентського самоврядування
не залучаються до перегляду ОНП, оскільки аспіранти не входять до складу органів студентського самоврядування.
Це було встановлено в ході інтерв’ювання представників органів студентського самоврядування. Отримання
зворотного зв’язку від аспірантів у межах ОНП «Облік і аудит» відбувається шляхом проведення періодичних
анонімних опитувань аспірантів, результати яких представлені в Аналізі експертного оцінювання стейкхолдерами
ОНП https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Analiz-STEJKXOLD-071__.pdf (Розділ 2).
Адміністрацією ЛНУ ім. І. Франка та Гарантом, під час спілкування, було заявлено, що отримані результати
опитувань були враховані під час перегляді змісту ОНП «Облік і оподаткування» на 2020-2021 н. р. На сайті
факультету оприлюднено проект освітньої програми 2020 р. https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/OP_071_O_2020_ASP.pdf для обговорення. Інформація отримана під час зустрічі з
аспірантами була підтверджена: два аспіранти включені до складу робочої групи та даний проект ОНП враховує
результати моніторингу проведеного на локальному рівні із залученням аспірантів.
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3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

У ЛНУ ім. І. Франка залучають зовнішніх стейкхолдерів до розробки ОНП, шляхом включення представників
зовнішніх стейкхолдерів до робочого групи https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/OP_071_O_2020_ASP.pdf: представники інших закладів вищої освіти та представники
бізнесу. Відповідно до Методичних рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та
закриття освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf проводиться опитування роботодавців шляхом анкетування.
Результати опитування представлені у вигляді Аналізу експертного оцінювання стейкхолдерами ОНП
https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Analiz-STEJKXOLD-071__.pdf (Розділ 1) були враховані під
час розробки проекту освітньої програми 2020 р. За результатами інтерв’ю (зустріч зі стейхолдерами та резервна
зустріч) можна зробити висновок, що роботодавці залучені до процесу перегляду освітньо-наукової програми.

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

За даною ОНП перший випуск відбудеться у вересні 2020 року, оскільки ОНП «Облік і аудит» акредитується
вперше. Однак, у зв’язку з відкриттям аспірантури на кафедрі ще в 1992 р. експертам була представлена інформація
щодо кар’єрного шляху випускників аспірантури минулих років: к.е.н., старший економіст, сектору контролінгу та
управлінської звітності, відділу аналітики та контролінгу, фінансового департаменту ПАТ “Концерн Галнафтогаз”
Романяк Галина Володимирівна (присутня на відкритій зустрічі); к.е.н., фахівець з фінансового аналізу ТзОВ
“Холдинг Емоцій “!ФЕСТ” Рура Іванна Вікторівна; к.е.н., бухгалтер з обліку дебіторської заборгованості у філії ТОВ
“Нестле Україна “Нестле Бізнес Сервіс в Європі” Колібаба Олег Анатолійович; доктор філософії з обліку та
оподаткування, керівник департаменту управління фінансовими ресурсами ПП “Соломія-Сервіс” Семенюк Людмила
Віталіївна” (присутня на відкритій зустрічі), к.е.н. Корицька Ольга (присутня на відкритій зустрічі).

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

Відповідні процедури передбачені у Методичних рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу,
перегляду та закриття освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf. В проекті освітньо-наукової
програми 2020 р. https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/OP_071_O_2020_ASP.pdf зазначено, що
цілі, освітні компоненти і результати навчання за ОНП обговорювалися тричі на розширених засіданнях кафедри
обліку і аудиту у ЛНУ ім. І. Франка, що підтверджено документально протоколи № 5/03 від 15 листопада 2018 р.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Tg0e-FIrU47sFnAa1udU7_DPg6UIpGLL , № 6/03 від 30 січня 2020 р.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KmP0piBFe5t76mDQlxzeWn15niby5Ipl , № 8 від 26.02.2020 р.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KmP0piBFe5t76mDQlxzeWn15niby5Ipl та на розширеному засіданні
робочої групи – протокол № 1 від 02.03.2020 р
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KmP0piBFe5t76mDQlxzeWn15niby5Ipl. Під час експертизи встановлено:
моніторинг ОНП шляхом опитування зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів проведено наприкінці 2019 року, на
основі чого були внесені зміни до ОП у 2020 р. https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/OP_071_O_2020_ASP.pdf

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

Дана освітньо-наукова програма проходить процедуру акредитацій вперше.

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

В академічній спільноті Університету сформовано культуру якості освіти, яка регламентується документами, що
були проаналізовані в інших підкритеріях. На підставі вивчення Положення про організацію освітнього процесу у
ЛНУ ім. І. Франка, Проекту-положення про забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. І. Франка
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf, Положення про опитування
студентів працівників, викладачів,випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу
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https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf, Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості освіти ЛНУ https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf,
Методичних рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у
Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.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, а також проведених співбесід із зовнішніми і внутрішніми стейкхолдерами, із адміністрацією
університету і допоміжними службами експертна група зробила висновок, що підрозділи, які забезпечують
функціонування Університету працюють узгоджено і ефективно. Позитивним є наявність в університеті окремого
структурного підрозділу – Центру забезпечення якості освіти https://education-quality.lnu.edu.ua/, який відповідає за
розробку та впровадження заходів щодо підвищення якості освіти та освітньої діяльності, забезпечення її
відповідності сучасному рівню розвитку освіти, науки, потребам ринку, вимогам законодавства, аналіз європейських
стандартів та міжнародного досвіду у сфері забезпечення якості освіти і впровадження найкращих практик в
Університеті, координацію роботи структурних підрозділів Університету з питань забезпечення якості освіти тощо.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Дотримання визначених процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньо-
наукової програми. Позиція внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів береться до уваги під час перегляду освітньо-
наукової програми. Працевлаштування та успішний кар’єрний ріст випускників аспірантури кафедри у сфері бізнесу

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

Необхідно на постійній основі забезпечувати вчасне оновлення освітньо-наукової програми та окремих освітніх
компонентів; впроваджувати більш якісні технології електронних опитувань здобувачів вищої освіти, можливо
через формування їх особистих електронних кабінетів, що дозволить більш ефективно та прозоро опрацьовувати
результати та системно накопичувати відповідну інформаційну базу.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики експертна комісія дійшла висновку, що ОНП за
спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” відповідає рівню «В» за критерієм 8.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Загалом структура сайту побудова таким чином: є головна сторінка ЗВО, і кожен підрозділ, факультет, інститут,
коледж має окремо свою сторінку, де інколи дублюється різного роду інформація, що доступна загалу. Зокрема, у
вільному доступі є наступні документи: - установчі документи (https://bit.ly/3067zvz); - інформація про фінансові
документи (https://bit.ly/30QYaa6); - організація освітнього процесу здобувачів вищої освіти доктора філософії
(https://bit.ly/30Su4TA); - забезпечення якості освіти (https://bit.ly/2OXiHEr); - стратегічний план розвитку
Університету (https://bit.ly/301yYyp); - інша офіційна інформація ЗВО (https://bit.ly/3hE44SI); Окремо представлена
інформація для здобувачів ступеня доктор філософії на сторінках: - відділу аспірантури і докторантури
https://bit.ly/2CJnbMC - економічного факультету https://bit.ly/2WWKxFc - науково-дослідної частини
https://bit.ly/32Yzgs0 ЗВО виконує вимогу щодо оприлюднення на сайті інформації про захищені та підготовлені до
захисту дисертації, дана інформація є у відкритому доступі https://bit.ly/3jlFV5b На сторінці відділу аспірантури та
докторантури перелік представленої інформації для доступу аспірантів є досить обмежений, відповідно можна
знайти інформацію лише про правила прийому, деякі положення, вартість навчання, вкладка оголошення не
оновлювалась певний період часу.
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2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

На сьогодні Проєкт ОНП для перегляду розміщено на сайті економічного факультету (https://bit.ly/302Q66V) та
окремо (https://bit.ly/3hBjQO9) ЗВО були надані документи, щодо рекомендацій зацікавлених сторін
(стейкхолдерів) до ОНП та документи, що підтверджують її оновлення внаслідок опрацювання цих документів
(https://bit.ly/3eLXhV8). Також було представлено протоколи засідань робочих органів, які відповідають за
створення/оновлення ОНП (https://bit.ly/32x96w9). Запрошення на відкриту зустріч усіх бажаючих з експертною
групою, яка проводила акредитацію ОНП розміщено на офіційному сайті ЛНУ ім. І. Франка
(https://bit.ly/2ZHm6xq).

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

ОНП Облік і оподаткування затверджена і розміщена на сайті ЗВО (https://bit.ly/3dHRLCo). У документі
відображено загальну інформацію про програму, ПРН, перелік освітніх компонент, форми підсумкового контролю
за компонентами, структурно-логічну схему ОНП тощо.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Інформація щодо організації та регулювання освітнього процесу є у вільному доступі, ОНП та будь-які інші дані, що
може зацікавити як здобувача вищої освіти, так і роботодавця є доступними.

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

На сайті ЗВО відсутня інформація щодо результатів опитування: - здобувачів та студентського самоврядування щодо
реалізації студентоцентрованого підходу в навчанні та дотримання принципів академічної свободи; процедур
вирішення конфліктних ситуацій. - НПП щодо процедури дотримання та популяризації академічної доброчесності;
процедур вирішення конфліктних ситуацій. Рекомендовано періодичне розширення та оновлення анкет для
розширення об'єктивності та прозорості системи забезпечення якості освітньої діяльності у ЗВО. Не систематичне
оновлення інформації на сайті відділу аспірантури та докторантури. Відповідно рекомендовано періодично
оновлювати та покращити наповненість сторінки відділу аспірантури та докторантури, та оновлення і періодичне
наповнення сторінки Наука на сайті економічного факультету.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Враховуючи наявність сильних та слабких сторін освітня програма за рішенням експертної групи відповідає рівню B
за критерієм 9.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю.
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Відповідно до навчального плану https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/NP_071_O_2016_ASP_s.pdf та відомостей про самоаналіз освітньо-наукова програма
включає дисципліни за спеціальністю ОК1, ОК2, ОК6-ОК13; а також дисципліни які забезпечують методологічні
ОК3, ОК5, ОК15, ОК17, ОК18-ОК20 та викладацькі ОК4, ОК5, ОК14, ОК16, ОК18 компетентності аспірантів. На основі
вивчення тематики (напрямів) наукових досліджень аспірантів
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16booxrqCv4roGi-YDKqnpMA9EXy0futP зроблено висновок щодо наявності
у навчальному плані мінімум однієї дисципліни яка відповідає тематиці наукового дослідження кожного аспіранта.

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

Щодо дотримання процедури вибору і затвердження тем здобувачів, було проведено аналіз праць наукових
керівників (далі НК) за допомогою їх профілю в Google Scholar (далі GS) та у наукових профілях, що представлені на
сайті економічного факультету https://bit.ly/30q29ug і окремо наданий відповідний документ https://bit.ly/3fKqxx1
Також ЕГ була надана інформація про захищені дисертації за останні 5 років у ЗВО https://bit.ly/2OHXvSU та
загальний список праць опублікованих викладачами та аспірантами випускової кафедри індексованих Scopus та
WoS https://bit.ly/3jm2mXR Дотичність наукових досліджень здобувачів напрямам досліджень їх наукових
керівників наглядно демонструють такі приклади: Тема дисертаційної роботи здобувачки Павлік Ірини Євгенівни
«Організація обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки України»
відповідає напряму дослідження наукового керівника к.е.н. Швець В.Є. у розрізі 2 спільних публікацій
представлених як підтвердження, окремо є профіль НК у GS https://bit.ly/39cLu0X?, де можна відслідкувати основну
тематику дослідження наукового керівника. Теми дисертацій здобувачів Прокіпчук Левко Ігорович
«Адміністрування митних платежів у системі державного регулювання економіки України», Галамай Романа
Ярославовича «Податкова система в умовах реформування місцевого самоврядування в Україні», Симанич Назара
Богдановича «Місцеве оподаткування в умовах фінансової децентралізації в Україні» дотичні до теми дослідження
д.е.н. Раделицького Ю.О., який займається проблематикою фінансово-податкової децентралізації та має спільні
публікації з аспірантами (профіль НК у GS https://bit.ly/2OFvKdB ). Тема дисертації Дідик Андрія Зиновійовича
«Облік і аналіз виробничих витрат в системі управління хлібопекарськими підприємствами України» відповідає
науковим інтересам Дудчак І.Б. представленим на сайті економічного факультету, де зазначено, що основною
сферою наукових інтересів є облік і аудит у зарубіжних країнах, державне регулювання фармацевтичного ринку,
облік і управління діяльністю підприємств сфери послуг, облік і звітність за міжнародними стандартами. Окремо
науковий керівник має одну публікацію за темою дослідження аспіранта, щодо профілю у GS він є, але не
наповнений публікаціями https://bit.ly/2ZKkump Тема дисертації Костюк Маргарита Василівна «Аналіз
прибутковості суб’єктів фармацевтичного бізнесу в Україні» науковий керівник д.е.н. Реверчук С.К. є завідувач
кафедри банківського та страхового бізнесу та має наступні наукові інтереси, що висвітлені на сайті економічного
факультету https://bit.ly/3jnHbov та має GS https://bit.ly/32BCMrO Улич Оксана Михайлівна має тему дисертації
«Аналіз фінансування енергетичної галузі в Україні», що відповідає науковим інтересам керівника д.е.н. Ковалюка
О.М., який вивчає Фінансовий механізм організації економіки держави. Фінансовий менеджмент і фінансовий
аналіз підприємства та має певні публікації за темою (профіль НК у GS https://bit.ly/2WARWKn).

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

У межах ОНП для проведення та апробації результатів наукових досліджень у ЛНУ ім. І.Франка надаються такі
організаційні та матеріальні можливості: використання комп’ютерних лабораторій, що обладнані сучасним
устаткуванням та спеціалізованим програмним забезпеченням; участь у науково-практичних заходах
(https://bit.ly/2WDtkR5); опублікування результатів наукових досліджень у фахових наукових журналах і збірниках,
що видаються ЗВО (https://bit.ly/2DVjhQJ); участь у держбюджетній тематиці (https://bit.ly/30qrnbT) та
представлений звіт з НДР (https://bit.ly/2ZMkJxz). Зазначене сприяє не тільки реалізації освітніх компонент, але й
досягненню дослідницьких цілей, пов’язаних із розв’язанням практико-орієнтованих завдань та перевіркою гіпотез
наукових пошуків.

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

Індивідуальні наукові плани аспірантів передбачають участь аспірантів у міжнародних конференціях та публікаціях,
що підтверджено переліком наявних публікацій https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16booxrqCv4roGi-
YDKqnpMA9EXy0futP аспірантів та наукових керівників, інформацією розміщеною на сторінці кафедри
https://econom.lnu.edu.ua/news/uchast-vykladachiv-ta-aspirantiv-kafedry-u-mizhnarodniy-naukovo-praktychniy-
konferentsii-aktual-ni-suspil-no-ekonomichni-problemy-ukrains-ko-pol-s-koho-transkordonnoho-spivrobitnytstva-zheshiv-
l-viv. Запрошуються для проведення воркшопів закордонні науковці https://econom.lnu.edu.ua/news/oholoshennia-
pro-vorkshop-profesora-kafedry-bukhhalters-koho-obliku-z-universytetu-memfisa-ssha-zabikholla-zabi-rezay. Голова
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Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених підтвердив наявність фінансування
наукового товариства в частині участі аспірантів в конференціях. Під час зустрічей отримано підтвердження
інформації, що відділ міжнародного співробітництва https://international.lnu.edu.ua/ інформує аспірантів про
можливості навчання та стажування.

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

Наукові керівники і аспіранти приймають участь у виконанні науково-дослідних робіт кафдери “Облік і аудит” ЛНУ
ім. І. Франка, результати яких регулярно публікуються та практично впроваджуються, що відображено у щорічному
звіті про науково-дослідну роботу викладачів і аспірантів. Про що, наприклад, свідчать звіти по темі “Проблеми
теорії та практики обліково-аналітичних наук в умовах гармонізації до стандартів ЄС” за 2018
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1boK2kU3SRiN77dPTzAthltgiH4Mo3sUl та 2019
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1boK2kU3SRiN77dPTzAthltgiH4Mo3sUl роки.

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

В університеті наявна внутрішня нормативна база, яка регулює питання АД: Положенні про забезпечення
академічної доброчесності у ЛНУ ім. І. Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf, Кодексі академічної доброчесності ЛНУ ім. І. Франка
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx , Декларації про дотримання
академічної доброчесності працівником у ЛНУ ім. І. Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/virtue_declaration_employer.docx, Декларації про дотримання академічної доброчесності
здобувачем вищої освіти у ЛНУ ім. І. Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/virtue_declaration_applicant.docx, Положення про комісію 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. Зокрема такі документи як Положення про АД та Декларація про
дотримання АД працівником у у ЛНУ ім. І. Франка передбачають обов’язковість дотримання норма академічної
доброчесності науково-педагогічним персоналом. Розглядом порушень у сфері АД займається Комісія з етики та
професійної діяльності https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/. Інформація отримана під час
зустрічей, свідчить, що не було виявлено жодних порушень академічної доброчесності як науковими керівниками,
так і аспірантами кафедри.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

В цілому, у ЗВО створено сприятливе освітньо-наукове та матеріально-технічне середовище, що дає можливість
здобувачам успішно реалізувати, як освітню, так і наукову складову ОНП. ОНП включає блоки дисциплін, які
дозволяють гармонійно поєднувати розвиток компетентностей аспірантів як за спеціальністю, так і щодо
методології наукових досліджень та викладацької майстерності . Аспіранти долучають до міжнародної академічної
спільноти , зокрема через виступи на конференціях, закордонних публікаціях. ЗВО забезпечує дотримання АД у
науковій діяльності наукових керівників та аспірантів. У навчальному плані наявні дисципліни, які відповідають
тематиці наукових досліджень кожного із аспірантів, що надає відповідну підтримку в їх наукових пошуках.

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

Наразі НПП та аспіранти не приймають участь у виконанні ні в національних, ні міжнародних наукових проектах.
Рекомендується забезпечити активізацію використання існуючого потенціалу співпраці ЗВО для забезпечення
зростання мобільності здобувачів за даною ОНП, а також їх участі в конкурсах проектів наукових робіт та науково-
технічних (експериментальних) розробок молодих вчених та конкурсному відборі проектів наукових досліджень і
розробок; конкурсах Національного фонду досліджень України, наукових проектах, які фінансуються бізнесом,
міжнародних грантах тощо. Доцільно посилити роботу для забезпечення публікації результатів наукових
досліджень аспірантів в виданнях, що індексуються в МНМБ Scopus та Web of Science, в тому числі спільно з
науковими керівниками. Більш чітко прописати у внутрішній нормативній базі університету порядок визначення та
застосування академічної відповідальності, в тому числі позбавлення наукового керівника можливості здійснювати
наукове керівництво аспірантами.
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Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Враховуючи наявність сильних та слабких сторін освітня програма за рішенням експертної групи відповідає рівню B
за критерієм 10

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

Додатки до звіту:
Відсутні

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Сизоненко Олена Володимирівна

Члени експертної групи

Савченко Тарас Григорович

Родіна Ольга Вікторівна

Сторінка 25


