
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36762 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 36762

Назва ОП Фінанси, банківська справа та страхування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

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 Вовк Вікторія Яківна, Кулікова Єлизавета Олександрівна, Храпкіна
Валентина Валентинівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 08.07.2020 р. – 10.07.2020 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-
finances.pdf

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

Загальне враження від ОНП є позитивним. Вона має чіткі перспективи розвитку та вдосконалення. Цілі ОНП
відповідають місії та стратегії ЗВО. Структура та зміст ОНП повністю відповідає предметній області зазначеної
спеціальності, логічно побудована, формує гармонійний баланс між дисциплінами, що дозволяє досягти
програмних результатів навчання. ЛНУ імені Івана Франка характеризується високим рівнем публічності та
прозорості діяльності, у тому числі за ОНП, популяризує академічну доброчесність. Заклад має високий рівень
кадрового, матеріально-технічного, інформаційного та навчально-методичного забезпечення. Створено умови для
навчання осіб з особливими потребами. Інтегрованість роботодавців сприяє отриманню необхідних практик для
підготовки конкурентного випускника. Заклад має розгалужену мережу міжнародних контактів, що дозволяє
інтегруватися в глобальне освітнє середовище.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОНП логічно побудована, формує гармонійний баланс між дисциплінами, що дозволяє досягти програмних
результатів навчання, відповідає потребам ринку праці. Форми та методи навчання і викладання сприяють
досягненню заявлених у ОНП цілей та програмних результатів навчання. Форми контрольних заходів та критерії
оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими для окремого освітнього компонента та ОНП. Освітні
компоненти відображають сучасні тенденції розвитку світової фінансової науки, враховується європейський досвід
підготовки кадрів вищої кваліфікації. На ОНП створені можливості для реалізації елементів дуальної освіти.
Сформована система можливостей для дистанційного навчання на платформі Moodle. Надається можливість
опанування сертифікованих курсів та опанування дисциплін іноземною мовою. У ЗВО створене належне освітнє
середовище, високий рівень матеріально-технічного, інформаційного та навчально-методичного забезпечення,
соціальної підтримки здобувачів. Кадрова політика ЛНУ спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців.
Цьому сприяє діяльність аспірантури і докторантури за спеціальністю 072, спеціалізована вчена рада із захисту
докторських та кандидатських дисертацій, відпрацьовані підходи щодо підвищення кваліфікації НПП, система
морального та матеріального заохочення. У закладі створено можливості для формування разових спеціалізованих
рад для захисту докторів філософії. Створені умови для здобувачів ВО в частині безкоштовних публікацій статей,
участі у міжнародних програмах, консультативної підтримки керівників досліджень, доступу до будь-яких ресурсів
ЗВО. У ЗВО здійснюється матеріальне заохочення здобувачів засобами мотиваційного фонду. Відпрацьовано
ефективні практики взаємодії з бізнесом та сприяння працевлаштуванню. Потужне студентське самоврядування,
яке бере участь в управлінні університетом та знає свої права та обов’язки, здатне забезпечити захист прав та
інтересів здобувачів. Заклад має розгалужену мережу міжнародних контактів, що дозволяє інтегруватися в
глобальне освітнє середовище.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Рекомендовано оновити освітньо-наукову програму у зв’язку з пропозиціями роботодавців та здобувачів. Розширити
можливості здобувачів щодо опанування сертифікованих курсів та опанування дисциплін іноземною мовою.
Мотивувати здобувачів ОНП до участі в програмах академічної мобільності та отримання додаткових
компетентностей в рамках неформальної та інформальної освіти.

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.

Експертною групою встановлено, що освітня програма відповідає Стратегії ЛНУ імені Івана Франка. Так, місія ЗВО -
класичний вищий навчальний заклад із довготривалими традиціями та потужними науковими школами у
поєднанні із сучасними інноваційними трендами (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-

Сторінка 3



strategy.pdf). Освітньо-наукова програма з фінансів банківської справи та страхування за третім рівнем вищої освіти
реалізується вченими наукової школи М. Крупки “Становлення фінансової системи України” та за мету ставить
розвиток загальних і фахових компетентностей для забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації для
здійснення науково-дослідної діяльності, аналітичної роботи, наукового консультування, а також у науково-
педагогічній діяльності (https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/OP_072_F_2016_ASP.pdf), що
цілком відповідає стратегії ЗВО.

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

Освітньо-наукова програма розроблена з урахуванням позицій стейкхолдерів. Про це свідчать протоколи засідань
кафедри, на яких присутні роботодавці, студенти, НПП та відомості роботодавців і здобувачів, отримані під час
спілкування. Під час зустрічі роботодавці та випускники (директор Страхової компанії “Інго” у м. Львові Костишин
О., керівник фінансового відділу ТОВ “Драйв” Кравец Р., радник міського голови, директор СК “Ален” к.е.н. Барилюк
І., заступник голови Миколаївської РДА, д.е.н. Радиливський Ю., Начальник управління соціального захисту м.
Львова, Кобрин І. та інші) засвідчили, що внесені пропозиції щодо підготовки фахівців з фінансів, банківської
справи та страхування було враховано Університетом, якість підготовки задовольняє потреби роботодавців.
Роботодавці зацікавлені у випускниках ОНП (відзначають теоретичне підґрунтя та стимулювання до саморозвитку,
що призводить до високого рівня підготовки та, відповідно, попиту на фахівців, у т.ч. за кордоном).

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.

У цілому цілі та програмні результати ОНП дозволяють випускникові програми бути конкурентоспроможним на
ринку праці. Про це свідчать відгуки роботодавців, які зацікавлені в підготовці фахівців та їх працевлаштуванні у
своїх структурах. Роботодавці та випускники-практики зазначили, що постійно обмінюються досвідом з НПП,
читають лекції з актуальних проблем фінансової науки для здобувачів вищої освіти, що свідчить про врахування
тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці. Окрім того, НПП, які залучені до викладання на ОНП, проходять
стажування у Польщі, Австрії та провідних ЗВО України, є практиками, що також дозволяє актуалізовувати
наповнення ОНП ЛНУ імені Івана Франка має діючі договори з підприємствами, організаціями і установами з
різних галузей економіки, зокрема з Територіальним управлінням Рахункової палати по Львівській, Волинській,
Рівненській та Тернопільській областях (угода про співпрацю № 01/19 від 04.09.2019 р.); Департаментом фінансів
Львівської обласної державної адміністрації (№ 12/2019 від 02.12.2019 р.); Головним управлінням Державної
податкової служби у Львівській області (№ 208 від 23.10.2019 р.); АТ “УКРСИББАНК” (№ 026 від 17.06.2020 р.) та
іншими. Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОНП, її структури та змістовної
наповненості, було враховано досвід КНУ імені Тараса Шевченка, Харківського національного економічного
університету імені Семена Кузнеця, Університету м. Зальцбург (Австрія).

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

Освітньо-наукова програма розроблена і впроваджена в освітній процес у 2016 р. Дотепер Стандарт вищої освіти за
спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування для третього рівня вищої освіти не затверджено.
Проведений аналіз освітньо-наукової програми свідчить про її відповідність інтегральній компетентності восьмого
рівня Національної рамки кваліфікації (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. №
519).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

В ОНП чітко визначені цілі та завдання, які відображають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці. Під час
формулювання цілей та програмних результатів навчання ОНП було вивчено та враховано досвід провідних
закладів освіти. Активна участь у розробці та реалізації освітньо-наукової програми представників роботодавців,
студентів. Зацікавленість роботодавців у випускниках освітньо-наукової програми “Фінанси, банківська справа та
страхування”. Зберігається наступність поколінь. ( випускники вже є роботодавцями та запрошують на роботу
здобувачів ВО, оскільки рівень підготовки задовольняє їх потребам).
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Рекомендовано оновлення освітньо-наукової програми у зв'язку з внесенням пропозицій роботодавців та здобувачів
у частині викладання дисциплін іноземною мовою.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Враховуючи сильні сторони освітньої програми, її унікальність та актуальність, наявні перспективи подальшого
розвитку, вважаємо, що наявний недолік може бути усунено у найближчий термін.

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 становить 40 кредитів ЄКТС, в т.ч. блок «Нормативних дисциплін» - 22 кредити, блок «Дисциплін
вільного вибору аспіранту» - 18 кредитів. Питома вага дисциплін варіативної компоненти складає у структурі ОНП
45,0%. Загалом обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів відповідає вимогам чинного
законодавства щодо навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти . Стандарт вищої освіти
відсутній

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

Зміст ОНП має чітку структуру, освітні компоненти, що включені до освітньої програми, складають взаємопов’язану
систему. Компетентності, визначені у ОНП, відповідають дескрипторам НРК та програмним результатам навчання.
Програмні результати навчання забезпечуються за рахунок викладання дисциплін, що є нормативними. Експертна
група дійшла висновку, що послідовність вивчення обов’язкових компонент програми є обґрунтованою та дозволяє
досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Освітні компоненти вільного вибору аспіранта
дозволяють сформувати індивідуальну траєкторію навчання в межах теми дисертації.

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

Зміст освітньої-наукової програми відповідає предметній області, заявленої для неї спеціальності. Зокрема, ОНП
спрямована на розвиток загальних і фахових компетентностей для забезпечення підготовки кадрів вищої
кваліфікації для здійснення науково-дослідної діяльності, аналітичної роботи, наукового консультування, що
передбачає проведення досліджень та/або продукування нових наукових знань в умовах невизначеності. Виходячи
зі змісту освітніх компонент об'єктом дослідження ОНП є устрій, принципи, механізми функціонування та
інноваційного розвитку економіки та фінансових систем. Зазначене свідчить про відповідність цієї програми
предметній області спеціальності. Освітньо-наукова програма передбачає опанування дисциплін двох видів:
нормативних дисциплін та дисципліни за вільним вибором здобувача, які розподілені за блоками відповідно до
профілю освітньої програми. Структура ОНП побудова таким чином, що здобувачі мають змогу отримати загальні
компетентності (дисципліни «Актуальні проблеми фінансової науки», «Науковий семінар», «Філософія», «Іноземна
мова за фаховим спрямуванням» та «Педагогічна практика»), так і спеціальні фахові компетентності за галуззю
знань (дисципліни «Фінансове моделювання в неусталених соціально-економічних умовах», «Використання
міждисциплінарних підходів у сфері фінансів, банківської справи та страхування», «Фіскальне консультування»,
«Теорія та методологія фінансової політики держави», «Філософія фінансів, банківської справи та страхування»,
«Інноваційні технології у банківському та страховому бізнесі», «Фінансовий механізм інноваційного розвитку та
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фіскальне регулювання», «Новітні технології та інструменти фінансового ринку», «Інформаційні технології та
програмування», «Інтелектуальна власність і трансфер технологій», «Інновації та підприємництво». Формування
компетентностей для проведення науково-дослідних робіт здійснюється за рахунок викладання таких дисциплін як
«Методологія фінансових досліджень», «Науковий семінар», «Методологія підготовки наукової публікації»,
«Підготовка науково-інноваційного проекту» та написання наукових публікацій та дисертації. Формування
педагогічних компетентностей здійснюється в межах таких дисциплін, як «Педагогічна практика», «Педагогіка
вищої школи» та «Психологія вищої школи». Підтвердженням цього є силабуси, розміщені на сайті ЗВО
https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/072-finance. Під час спілкування з фокус-групами отримано
підтвердження використання сучасних методів, методик і технологій навчання, які дозволяють володіти
необхідними компетентностями та досягти програмних результатів навчання.

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

Структура ОНП передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Це здійснюється через
запровадження в межах ОНП дисциплін, які здобувачі мають можливість самостійно обирати. Освітні компоненти
варіативного блоку орієнтовані на забезпечення освітньо-наукових потреб, дозволяючи сформувати індивідуальну
траєкторію навчання та сприяють академічній мобільності здобувачів. Обсяг дисциплін вільного вибору здобувачів
становить 45% (18 кредитів, 540 годин). Процедура вибору дисциплін вибіркової компоненти ОНП регламентована
“Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у
ЛНУ імені Івана Франка” https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), Тимчасовим
положенням «Про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у ЛНУ ЛНУ імені Івана
Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf, які встановлюють загальні
вимоги до обсягу варіативної компоненти, визначають терміни та процедуру запису на дисципліни вільного вибору
здобувачами. Згідно п. 2.5.3. Положення консультування здобувачів щодо вибіркових навчальних дисциплін
освітньо-наукової програми покладено на групу забезпечення ОНП; п. 2.8. вибір навчальних дисциплін здобувач
ступеня доктора філософії здійснює з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої наукової
діяльності; п. 2.9.3. здобувачі, ознайомившись з переліком дисциплін за вільним вибором, до 01 березня поточного
року вносять обрані дисципліни до вибіркової частини навчального плану. Експертній групі були надані оригінали
заяв здобувачів щодо вибору дисциплін. Під час спілкування зі здобувачами, адміністрацією факультету та НПП
кафедри було отримано підтвердження фактів презентацій дисциплін варіативного блок та реалізації права вибору
дисциплін здобувачами для подальшого вивчення. ОНП передбачає 6 блоків, кожен з яких складається з 3
дисциплін. Загальна кількість дисциплін варіативного блоку – 18, з яких здобувач обирає 6, загальним обсягом 18
кредитів. Підтвердженням цього є Протоколи вченої ради економічного факультету: (№ 7 від 30.06.2020 р.; № 1 від
27.08.2019 р.; № 1 від 31.08.2018 р.; № 1 від від 30.08.2017 р. З метою реалізації права на вибір дисциплін створений
реєстр вибіркових дисциплін, який містить описи дисциплін, де вказано очікувані програмні результати навчання
за дисципліною, форми контролю, перелік літературних джерел для успішного оволодіння програмними
результатами та які подано на офіційному сайті Університету
https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/072-finance.

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

У структурі ОНП передбачена нормативна освітня компонента «Педагогічна практика», спрямована на
поглиблення і розширення комплексу професійних компетентних якостей, необхідних для майбутньої самостійної
науково-педагогічної діяльності (4 кредити). Програмним результатом вивчення даної компоненти є вміння
самостійно планувати структуру навчальних занять, розробляти методику організації взаємодіяльності викладача й
студентів, здійснювати підготовку навчальних занять, організовувати навчально-виховний процес тощо. Поглибити
педагогічні компетентності здобувачів в межах формування індивідуальної траєкторії навчання дозволяють такі
освітні компоненти, як «Педагогіка вищої школи» (3 кредити) та «Психологія вищої школи» (3 кредити).
Програмними результатами зазначених освітніх компонент є знання про механізми функціонування психічних
процесів і явищ, які супроводжують викладацьку діяльність; вміння критично аналізувати проведені заняття за
визначеними критеріями, оцінювати власні педагогічні дії й дії студентів на кожному етапі процесу відповідно до
поставленої мети тощо. Специфіка підготовки здобувачів саме за освітньо-науковим рівнем ступеня доктора
філософії дає підстави стверджувати, що виконання окреслених вище видів робіт дозволяє здобути компетентності,
необхідні для подальшої професійної та науково-дослідної діяльності. Ознайомлення зі звітами здобувачів за
педагогічною практикою дозволяє стверджувати про належний рівень виконання поставлених завдань. Організація
практики відбувається в університеті у відповідності до Програми педагогічної практики аспірантів
https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/SB_072_F_2019_ASP_N301.pdf

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.
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Відповідно до ОНП, зміст навчання дозволяє сформувати певний набір соціальних навичок, що загалом формально
відповідають заявленим цілям освітньої програми. Перелік відповідних компетентностей відображено у програмних
результатах ОНП і формуються в межах освітніх компонентів: «Педагогічна практика», «Педагогіка вищої школи»,
«Психологія вищої школи», «Науковий семінар», «Іноземна мова за фаховим спрямуванням», «Філософія»,
«Використання міждисциплінарних підходів у сфері фінансів, банківської справи та страхування», «Фіскальне
консультування» тощо. До програмних результатів можно віднести: знання вимог до академічної і професійної
кореспонденції, теоретико-методичних аспектів організації педагогічної взаємодії, знання механізмів взаємодії
студентів у групі та розвитку команди, уміння розробляти методику організації взаємодіяльності викладача й
студентів, уміння використання типових мовленнєвих моделей та структур в умовно-комунікативних і
комунікативних ситуаціях фахового спілкування, аналізувати педагогічні ситуації та самостійно приймати рішення,
вміння діагностувати навчальні стилі студентів, визначаючи їхні обмеження та переваги; здатність за потреби
коригувати навчальний стиль студента; уміння вивчати навчальну мотивацію студентів та ефективно стимулювати
їх до навчання тощо. Акцент на формуванні соціальних навичок у цих освітніх компонентах зумовлений метою та
змістом дисциплін. Підтвердженням цього є інформація, подана у силабусах та отримана під час спілкування зі
здобувачами та групою забезпечення ОНП.

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

Професійний стандарт для спеціальності не передбачений.

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.

Експертною групою встановлено, що обсяг освітньої програми (40 кредитів) реалістично відбиває фактичне
навантаження здобувачів, є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання. В результаті
опитування фокус-груп здобувачів ВО, експертною групою було встановлено адекватність фактичного
навантаження в порівнянні з обсягом освітніх компонентів. Обсяг кредитів за нормативними дисциплінами
становить: “Науковий семінар” (4 кредити), “Філософія” (4 кредити), “Педагогічна практика” (4 кредити),
«Актуальні проблеми фінансової науки» (3 кредити) та «Іноземної мови за фаховим спрямуванням» (7 кредитів),
обсяг кожної дисципліни вільного вибору аспіранта становить 3 кредити. Співвідношення аудиторних занять
достатньо рівномірне: лекції - 540 годин, практичні та семінарські заняття - 444 години (для денної й вечірньої
форми навчання). Позитивним є рівномірний розподіл навчального навантаження протягом перших 3 років
навчання між семестрами. Обсяг самостійної роботи здобувачів за ОНП знаходиться в межах допустимого, що дає
змогу аспірантам готуватися успішно до практичних та лекційних занять, виконувати індивідуальні завдання та інші
види робіт, а також займатися науково-дослідною діяльністю в межах теми дисертації. Це підтверджується
навчальним планом https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/072-Finansy-bankivs-ka-sprava-ta-
strakhuvannia-ochna.pdf; https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/NP_072_F_2016_ASP_z.pdf та
розкладом занять здобувачів 1-4 років навчання https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates.

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.

В ході спілкування зі здобувачами експертною групою було встановлено наявність окремих елементів дуальної
освіти. Це можливо за рахунок посилення практичної складової на 3 курсі в межах педагогічної практики, яка
передбачає проведення здобувачами вищої освіти навчальних занять для бакалаврів і магістрів. Педагогічна
практика здобувачів проходить під керівництвом НПП. Це було підтверджено під час спілкування зі здобувачами та
групою забезпечення ОНП.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОНП дає можливості формування індивідуальної траєкторії здобувачам з урахуванням наукових інтересів та тем
дисертаційних досліджень. Рівень комунікації ЗВО із стейкхолдерами високий. Готовність забезпечити належний
рівень практичної підготовки, в тому числі з елементами дуальної освіти. ЗВО надає можливості факультативного
набуття потрібних компетентностей ОНП має чітку структуру, в якій конкретизовано вибіркову компоненту, яка
складає 45%. Структура та зміст освітніх компонентів регулярно переглядаються та оновлюються з метою
забезпечення їх відповідності вимогам часу (підтверджено протоколами засідань кафедри). ОНП дозволяє
сформувати здобувачам навички Soft Skills для забезпечення комунікативних навичок в освітньо-науковому
середовищі та під час педагогічної діяльності.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

Рекомендовано розширити можливості опанування здобувачами окремих освітніх компонентів іноземною мовою
(НПП має відповідний рівень володіння).

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Освітня програма в цілому відповідає критерію 2, а рекомендації, висловлені експертами, можуть бути реалізовані з
нового навчального року.

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

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Правила прийому до аспірантури та докторантури ЛНУ імені Івана Франка у 2020 р. (зі змінами), затверджено
Вченою радою університету (протокол № 78/12 від 18.12.2019 р.), є чіткими та зрозумілими, не містять жодних
дискримінаційних положень та оприлюднено на офіційному веб-сайті ЗВО ( https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/img814.pdf

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

Проведені зустрічі підтвердили надану інформацію, що прийом на навчання за ОНП здійснюється відповідно до
Правил прийому, які враховують її особливості в частині вимог до вступника. Зокрема, для здобуття ступеня доктора
філософії зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» вступники проходять співбесіду на
факультеті, після чого складають вступні іспити зі спеціальності, з філософії та іноземної мови. Зокрема вступник,
який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International
English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняють від складання
вступного іспиту з іноземної мови. Програми вступних іспитів для вступу на навчання для здобуття ОС доктора
філософії зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за ОНП «Фінанси, банківська справа та
страхування» оприлюднено на сайті університету https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/Prohr_vstup_nefilos_asp.pdf, https://aspirantura.lnu.edu.ua/oholoshennya/, 1.
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/programa_2020_vstup_asp_072.pdf Під час спілкування
здобувачі вищої освіти засвідчили вмотивованість вибору (зацікавлені науковою роботою, бачать себе НПП,
бажання приймати рішення, володіючи глибокими знаннями у сфері фінансів тощо), обізнаність правил прийому та
особливостей вступу.

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.

При спілкуванні зі здобувачами, представниками органів студентського самоврядування та НПП було отримано
підтвердження обізнаності останніх із можливостями академічної мобільності та з правилами зарахування
результатів навчання, отриманих в інших ЗВО. Процедура визнання результатів прописана в «Положенні про
порядок визнання у ЛНУ імені Івана Франка здобутих в іноземних закладах вищої освіти наукових ступенів»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/reg-foreign_diploma.pdf), «Тимчасовому положенні про
порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ імені Івана Франка»
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), «Положенні про порядок
визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту ЛНУ імені Івана Франка»
(http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf), яке розміщено на веб-сайті університету.
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Згідно з інформацією, отриманою в процесі спілкування, практики визнання результатів навчання для освітньої
програми «Фінанси, банківська справа та страхування» ще не було. Слід зазначити, що закладом створено всі умови
для академічної мобільності, зокрема, в Університеті діє програма Erasmus+, рамкова програма ЄС з досліджень та
інновацій «ГОРИЗОНТ 2020» та інші (https://international.lnu.edu.ua/).Окрім того, для здобуачів освіти створено
умови для внутрішньої мобільності засобами Програми національних обмінів «Плацкарт»" .

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.

Експертною групою встановлено, що в Університеті діє «Положення про порядок визнання у ЛНУ імені Івана
Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті»
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf). Під час інтерв’ю зі здобувачами
та НПП було підтверджено, що вони обізнані про можливості зарахування результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, проте фактів звернень щодо визнання подібних результатів навчання не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому до ЗВО чіткі, зрозумілі, не містять дискримінаційних положень та знаходяться у вільному доступі.
Вони цілком враховують особливості ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» за третім рівнем вищої
освіти. У ЛНУ імені Івана Франка розроблено механізм визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО та у
неформальній освіті.

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

Рекомендовано підвищити мотивацію та заохочувати здобувачів до участі в заходах академічної мобільності

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня програма відповідає критерію 3, а рекомендації, висловлені експертами, можуть бути реалізовані у
короткостроковій перспективі.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Форми та методи навчання і викладання в Університеті регулюються розділом 4 Положення про організацію
освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Освітній
процес за ОНП здійснюється за такими формами: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка,
контрольні заходи навчання. Комбінація лекційних та практичних занять із розв’язанням задач і кейсів дозволяють
розвивати і демонструвати аналітичні здібності та навички роботи в колективі здобувачів вищої освіти. Організація
самостійної роботи, можливість вибору здобувачами вищої освіти дисциплін із запропонованого переліку, а також
можливість отримання та перевірки завдань дистанційно, свідчить про реалізацію студентоцентрованого підходу в
освітньому процесі. Також здобувачі вищої освіти за ОНП мають змогу прослухати лекції іноземною мовою.
Студенти, як і викладачі, які забезпечують освітній процес за ОНП, вільно володіють англійською, мають
сертифікати рівня В2. Методи навчання (лекції, практичні заняття, презентації, кейси, бізнес-симуляції, тренінги,
фахові консультації від представників бізнесу і практична підготовка здобувачів), що використовуються на ОНП, в
цілому дозволяють досягати заявлених у ОНП цілей та ПРН. Всі учасники зустрічей (випускники, здобувачі,
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роботодавці) відзначили в якості переваги ОНП сильне теоретичне підґрунтя підготовки здобувачів вищої освіти за
третім рівнем.

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).

Експертною групою було встановлено, що здобувачам надається повна інформація про кожну освітню компоненту:
цілі, зміст, результати навчання, порядок та критерії оцінювання тощо. Ця інформація в основному представлена у
силабусах та робочих програмах дисциплін ОНП, які розміщено у відповідному розділі на сайті університету
(https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/072-finance). Крім цього, оприлюднена у відкритому доступі в
мережі Інтернет інформація про ОНП (https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/OP_072_F_2016_ASP.pdf); Положення про організацію освітнього процесу, в якому у
розлілі 7 чітко прописано систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); Положення про контроль та оцінювання навчальних
досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf); розклади занять та проведення атестації
(https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates); система дистанційного навчання (де розміщені усі матеріали з
кожної освітньої компоненти: http://e-learning.lnu.edu.ua). Під час інтерв'ювання здобувачами підтверджена
своєчасність надання та доступність і зрозумілість форми подання відповідних освітніх компонент у силабусах та
робочих програмах дисциплін. Окремо слід зазначити про впровадження електронної системи для ведення онлайн
комунікації http://e-learning.lnu.edu.ua/, де здобувачі в своєму особистому кабінеті можуть отримати інформацію по
кожній дисципліні тощо. Також для цього використовуються можливості e-mail, Google Hangouts та інші сервіси.

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

Реалізація освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування» за третім рівнем вищої освіти
дозволяє стверджувати, що наведені в ній освітні компоненти забезпечують поєднання навчання і наукових
досліджень. Це підтверджується тим, що здобувачі вищої освіти окрім опанування навчальної дисципліни
«Актуальні проблеми фінансової науки», мають курс “Науковий семінар”, що сприятиме розвитку нахилів до
пошукової дослідної діяльності, творчого розв’язання наукових і практичних завдань, формування умінь
застосування дослідницьких методів при вирішенні проблемних ситуацій (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/072-Finansy-bankivs-ka-sprava-ta-strakhuvannia-ochna.pdf). Слід відзначити, що здобувачі
вищої освіти системно залучені до реалізації науково-дослідної роботи на тему «Формування фінансового
потенціалу національної економіки» (державний реєстраційний номер 0116U001677) терміном 01.2017-12.2019 рр.;
«Фінансова політика модернізації економіки України» (державний реєстраційний номер 0120U101808) терміном
01.2020-12.2022 рр., що також забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП. Здобувачі вищої
освіти беруть участь у роботі Австрійського центру (Представництво OeAD у Львові), центру англомовної
академічної комунікації, центрі країн Північної Європи, західноукраїнському Дослідницькому Центрі з
Європейських Студій – Центрі Досконалості імені Жана Моне; Економічного наукового клубу, Студентського
наукового товариства, представляють свої дослідження на міжнародних, загальноукраїнських науково-практичних
конференціях. Здобувачі мають публікації, у тому числі у індексованих наукових виданнях (Сас С., Овчар О. та ін.).
Здобувачі мають можливість безкоштовно розміщувати свої публікації у наукових виданнях Університету. Окрім
того, в Університеті у СНТ є мотиваційний фонд, завдяки якому здобувачі мають можливість покрити витрати на
наукові відрядження, публікації, премії за результатами рейтингування та значні наукові здобутки. Як позитивну
практику експертна група зазначає залучення найталановитіших здобувачів до виконання наукових тем та
працевлаштування їх у наукових лабораторіях, що дозволяє об'єднати глибокий рівень отриманих теоретичних
знань та набути практичних навичок.

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

Під час експертизи було встановлено, що науково-педагогічні працівники регулярно оновлюють зміст програм
дисциплін на основі сучасних тенденцій розвитку галузі та отриманих результатів наукової діяльності та
міжнародного стажування. Аналіз робочих програм, який здійснено під час роботи експертної групи, свідчить про
актуальність матеріалів, врахування сучасних тенденцій фінансової науки та практики. Сприяє цьому організований
процес проходження стажування викладачів за кордоном та на підприємствах, установах, закладах Львівського
регіону. Проведені докторські дослідження науково-педагогічних працівників мають своє відображення в курсах
дисциплін за ОНП (захистили докторські дисертації проф. Кульчицький Мирослав Іванович на тему “Міжбюджетні
відносини в економічній системі України” (2016 р.); проф. Демчишак Назар Богданович на тему “Фінансове
регулювання інноваційної діяльності в Україні” (2017 р.); проф. Дропа Ярослав Богданович на тему “Фінансові
ресурси розвитку національної економіки України” (2018 р.); проф. Замасло Ольга Теодорівна на тему “Податкова
система України в умовах євроінтеграції” (2018 р.). Випускова кафедра підтримує активний зв'язок з провідними
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підприємствами, установами регіону, пропозиції яких враховуються при оновлені змісту освітніх компонентів, що
підтверджують і роботодавці під час спілкування (Ревак І., Костишин О., Радиливський Ю., Кравець Р. та інші).

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

У ЛНУ імені Івана Франка створено умови для викладання англійською мовою дисциплін викладачами, які
отримали сертифікати про рівень володіння нею не нижче В2. Наукові дослідження НПП, що безпосередньо
викладають на ОНП, опубліковані у журналах, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web
of Science. значною мірою впливають на формування і забезпечення інтернаціоналізації діяльності.
Інтернаціоналізації діяльності сприяють також функціонуючі міжнародні центри та школи. Університетом укладено
183 угоди з 46 країнами та отримано запрошення на навчання за програмами підготовки PhD
(https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/scholarships-and-programs/phd-programs/). Окрім того,
передбачено участь у програмах мобільності (Еразмус +, Версальський університет, Франція) і міждержавних
вузівських обмінах (Слупський університет, Польща). Всього за програмами Еразмус + укладено 63 угоди. Викладачі
кафедри проходять наукові стажування за кордоном та впроваджують отриманий досвід в освітньо-науковий процес
підготовки здобувачів (університет м. Зальцбург, Австрія, 2019 р.). Інтернаціоналізації навчання сприяє практика
подвійного наукового керування здобувачем (один зі ЛНУ імені Івана Франка, інший - закордонний фахівець).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Здобувачам вищої освіти надається повна інформація про кожну освітню компоненту: цілі, зміст, результати
навчання, порядок та критерії оцінювання тощо. У ЗВО впроваджено електронну систему, де здобувач у своєму
особистому кабінеті може отримати інформацію по кожній компоненті. Функціонує система дистанційного
навчання. Матеріали постійно оновлюються, інформація відображає актуальні проблеми фінансової науки і
практики. Реалізація освітньо-наукової програми здійснюється із вдалим поєднанням в ній навчання і наукових
досліджень. Позитивною практикою є залучення здобувачів вищої освіти до реалізації наукових тем, залучення їх до
роботи у лабораторіях як мол.наук.співробітників. Університетом укладено Угоди, які сприятимуть активізації
академічної мобільності здобувачів та НПП. Наявність у НПП наукових публікацій у журналах, що індексуються у
міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science. Наявна практика подвійного керування здобувачами
вищої освіти. Матеріальне та моральне заохочення здобувачів до наукової діяльності (оплата відряджень на
конференції, можливість безкоштовних публікацій, премії за значні наукові здобутки тощо).

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

Рекомендовано стимулювати здобувачів вищої освіти більш активно долучатися до програм академічної
мобільності, у т.ч. внутрішніх.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Рівень навчання і викладання за ОНП знаходиться на високому рівні, а зазначені рекомендації сприятимуть
інтернаціоналізації освітньої та наукової діяльності..

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.
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Експертною групою встановлено, що вся інформація, яка міститься у відомостях самооцінювання є повною та
відповідає дійсності. Форми контрольних заходів регламентує «Положення про організацію освітнього процесу у
ЛНУ імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та
“Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у
ЛНУ імені Івана Франка” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). У межах
навчальних дисциплін ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» передбачено як поточний контроль (ПК),
так і семестровий (підсумковий) контроль (СК). В ході яких перевіряються досягнення програмних результатів
навчання, а також здатність використовувати на практичних заняттях теоретичні знання. При цьому розподіл балів
100-бальної шкали на ПК і СК визначається обсягом навчальних занять. Критерії зрозумілі і чіткі. Критерії
оцінювання окремих змістових модулів та підсумкового контролю містяться в робочих програмах навчальних
дисциплін. Вся інформація про критерії оцінювання та форми контрольних заходів певних дисциплін міститься в
НМК. При спілкуванні зі здобувачами та НПП, експертна група отримала інформацію, що аспіранти інформуються
про ці контрольні заходи заздалегідь викладачами, а також відповідна інформація розміщена на сайті економічного
факультету. В період карантинних обмежень викладачі використовували різноманітні майданчики для проведення
контрольних заходів.

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

Експертною групою встановлено, що затвердженого стандарту вищої освіти для підготовки здобувачів третього
рівня немає. У ОНП передбачена атестація здобувачів, яка здійснюється кафедрою, за якою закріплений аспірант та
Вченою радою факультету. Атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії здійснюється у формі
публічного захисту дисертаційної роботи. За ОНП на 4 курсі навчається 2 здобувача, які виконали план підготовки,
подали роботи до розгляду. Попередній розгляд кафедрою проведено, документи подано до Вченої ради факультету.

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.

Процедурні аспекти проведення контрольних заходів регламентує «Положення про організацію освітнього процесу
у ЛНУ імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf),
“Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у
ЛНУ імені Івана Франка” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), «Положення
про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf.). Зокрема, положення чітко
регламентує основні засади оцінювання, процедуру апеляції у разі незгоди з оцінкою, описує систему перескладання
незадовільних оцінок й мінімальні бали допуску до контрольних заходів. Під час інтерв’ювання здобувачі позитивно
оцінили наявний комплекс контрольних заходів, їхню зрозумілість та прозорість процедури оцінювання.
Здобувачами вищої освіти також зазначалося, що процедура оскарження результатів є реальною та цілком сталою.
При виникненні конфліктних ситуацій здобувачі вищої освіти можуть звернутись до завідувача кафедри, декана з
заявою. За даним фактом буде створена комісія, яка прийматиме рішення щодо певної конфліктної ситуації.
Здобувачі зазначили, що таких ситуацій не виникало. При спілкуванні з експертною групою представники
студентського самоврядування відповідного факультету та Університету підтвердили, що керівництво ЗВО залучає
їх до участі у розгляді усіх спірних питань, що виникають за участі здобувачів.

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.

ЛНУ імені Івана Франка популяризує політику академічної доброчесності. На офіційному сайті висвітлено
інформацію щодо цієї діяльності. У спілкуванні з членами експертної групи усі учасники освітнього процесу
проявили обізнаність та розуміння політики закладу щодо дотримання академічної доброчесності. Під час роботи з
нормативними документами Університету, експертною групою було опрацьовано: «Положення про забезпечення
академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка»
(http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), Кодекс академічної доброчесності й
декларація академічної доброчесності (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/).
Зазначені документи регулюють процедуру здійснення заходів із дотримання академічної доброчесності,
визначають їх інституційне забезпечення. Інтерв’ювання аспірантів показало, що рівень їхнього ознайомлення з
процедурами із забезпечення академічної доброчесності є достатнім. В Університеті забезпечено перевірку
академічних текстів (монографій, підручників, посібників, статей, дисертацій, магістерських, курсових робіт, звітів з
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практик, рефератів тощо) на предмет виявлення плагіату за допомогою ліцензійного програмного забезпечення
(Unichek - https://unicheck.com/uk-ua), що підтверджено документами про право його використання та учасниками
освітнього процесу у спілкуванні з членами експертної групи. При спілкуванні зі здобувачами та ознайомленні з
сайтом встановлено проведення численних заходів, спрямованих на популяризацію академічної доброчесності
(зокрема http://research.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/consultations.pdf,
https://profkom.lnu.edu.ua/archives/1770, https://www.lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-vidbuvsia-seminar-
prodobrochesnist-instrumenty-vprovadzhennia-v-diial-nist-zakladu-vyshchoi-osvity/ та інші).

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

У університеті діють чіткі механізми захисту прав здобувачів при виникненні конфлікту інтересів чи необ’єктивності
викладачів (на ОНП таких випадків не було). Питання академічної доброчесності є частиною культури закладу
вищої освіти. У ЛНУ імені Івана Франка передбачено різні форми контролю та для їх проведення використовуються
різноманітні майданчики. Процедурні аспекти проведення контрольних заходів під час реалізації ОНП чітко
врегульовані відповідними нормативними документами.

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

ОНП “Фінанси, банківська справа та страхування” за третім рівнем вищої освіти повністю відповідає критерію 3.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

У ЛНУ імені Івана Франка ОНП “Фінанси, банківська справа та страхування” за третім рівнем вищої освіти повністю
відповідає критерію 3.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Результати проведеної експертної оцінки свідчать про те, що академічна та професійна кваліфікація викладачів,
задіяних до реалізації ОНП, забезпечує досягнення визначених програмою цілей та ПРН. Зазначимо, що ОНП
реалізується на кафедрі фінансів, грошового обігу та кредиту, на якій працює 27 штатних НПП, з яких 7 докторів та
20 кандидат економічних наук. Всі викладачі, які задіяні до викладання на ОНП, мають відповідну кваліфікацію,
відповідають всім ліцензійним умовам. У ЛНУ імені Івана Франка діє наукова школа “Становлення фінансової
системи України”, діяльність якої спрямована на підготовку фахівців вищої кваліфікації у галузі фінансів,
керівником якої є проф. Крупка М. І.. Діє аспірантура та докторантура за спеціальністю 072 – Фінанси,банківська
справа та страхування, спеціалізована рада Д 35.051.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит». У закладі створено
належні умови для проведення разових захистів.

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

Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими. Вся інформація своєчасно і у повному обсязі розміщується
на сайті університету. Відбір здійснюється у відповідності до Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf. Первинний добір здійснюється через відкриті заняття. Під час
відбору враховуються результати опитування студентів та рейтингу викладачів, публікаційна активність,
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підвищення кваліфікації. Відкритий конкурс дає можливість залучити кращих викладачів на ОНП. Позитивною
практикою є формування кадрового резерву через залучення науковців до роботи у лабораторіях.

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

За результатами спілкування з фокус-групою роботодавців, з’ясовано, що директор Страхової компанії “Інго” у м.
Львові Костишин О., керівник фінансового відділу ТОВ “Драйв” Кравец Р., радник міського голови, директор СК
“Ален” к.е.н. Барилюк І., начальник управління соціального захисту м. Львова, Кобрин І. та інші залучаються до
організації та реалізації освітнього процесу і участі у загальноуніверситетських заходах. На регулярній основі
роботодавці проводять для студентів ознайомлюючі екскурсії, в результаті яких є можливість пройти стажування і
працевлаштуватися. Цікавим є досвід формування тематики дисертаційних досліджень - вони враховують
пропозиції роботодавців, а отже вони є актуальними та своєчасними. Під час спілкування з роботодавцями вони
засвідчили, що постійно консультують НПП, допомагають у налагодженні міжнародних зв'язків, впроваджують
наукові розробки у практику, запрошують на роботу випускників ОНП.

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

Викладачі ОНП мають практичний досвід роботи. Так, Кульчицький М.І. має досвід роботи у практичної роботи у
фінансових управліннях м. Львова, апараті Львівського обласного фінансового управління на посадах заступника,
начальника, начальника обласного управління. також досвід практичної роботи мають проф. Крупка М.І., проф.
Ванькович Д.В., проф. Замасло О.Т. До освітнього процесу долучаються експерти та фахівці в галузі фінансів. Так, до
проведення лекційних і практичних занять з дисципліни “Актуальні проблеми фінансової науки” та “Інноваційні
технології у банківському та страховому бізнесі” долучається директор Страхової компанії “Інго” у м. Львові
Костишин О., до проведення занять з дисципліни “Фіскальне консультування” долучається радник міського голови,
директор СК “Ален” к.е.н., доц. Барилюк І. Для проведення лекцій здобувачам, спрямованих на підготовки статей до
наукових журналів, які індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus долучилася д.е.н., доцент Ревак І.
В рамках наукового семінару долучаються д.е.н., доц. Піхоцький В.Ф. - начальник Територіального управління
Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській
областях, д.е.н. Раделицький Ю. - заступник голови Миколаївської РДА, д.е.н., доцент, декан факультету управління
та економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ І.О. Ревак, директор Страхової
компанії “Інго” у м. Львові Костишин О., керівник фінансового відділу ТОВ “Драйв” к.е.н. Кравец Р., радник
міського голови, директор СК “Ален” к.е.н., доц. Барилюк І. та інші. Слід зазначити, що майже всі роботодавці та
професіонали-практики, експерти галузі є випускниками кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені
Івана Франка.

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

У ЛНУ імені Івана Франка діє Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
(https://ipodp.lnu.edu.ua/) на базі якого НПП мають можливість проходження курсів підвищення кваліфікації,
сертифікаційних курсів та стажування. Підвищення кваліфікації регламентується Положення про підвищення
кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у Львівському національному університеті імені
Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf ). Підвищення
кваліфікації НПП - це системний організований процес, яки реалізується за планом (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/2019-plan.pdf.). Всі НПП, що забезпечують підготовку за ОНП проходили підвищення
кваліфікації у широкому географічному діапазоні, який включає не лише Україну, а й зарубіжні країни. Керівництво
ЗВО сприяє професійному розвитку НПП, надаючи згоду на проходження стажування, укладаючи відповідні угоди з
іншими навчальними закладами, організаціями та установами, в т. ч. зарубіжними, інформуючи НПП про
міжнародні проекти у сфері вищої освіти (зокрема, Програмі Європейського Союзу - ERASMUS+, DААD і ін.),
залучаючи викладачів до виконання спільних проектів, заохочуючи до участі у грантах.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Система заходів зі стимулювання підвищення фаховості та викладацької майстерності науково-педагогічних
працівників ЛНУ імені Івана Франка передбачає матеріальні й моральні заохочення і регламентується Статутом
Університету, Колективним договором,та низкою положень, а саме: Положення про Відзнаку ЛНУ імені Івана
Франка «Медаль Івана Франка»; Положення про звання «Почесний доктор (Doctor Honoris Causa)» ЛНУ імені Івана
Франка; Положення про почесне звання «Заслужений професор ЛНУ імені Івана Франка»; Положення про
преміювання працівників, аспірантів і студентів університету за наукові здобутки (нова редакція); Положення про
мотиваційний фонд ЛНУ імені Івана Франка; Положення про преміювання науково-педагогічних працівників за
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використання інноваційних технологій в навчальному процесі. Під час зустрічі з адміністрацією, науково-
педагогічними працівниками, здобувачами, ознайомлення з матеріалами ЗВО встановлено, що преміювання НПП
та здобувачів проводиться за досягнення високих результатів у підвищенні ефективності та якості навчальної
роботи, особисті наукові досягнення, які є значущими для Університету,, за успішну інноваційну роботу; особисті
наукові досягнення (захист докторської дисертації; підготовка доктора чи кандидата наук; публікації у SCOPUS, Web
of Science, викладання іноземною мовою тощо).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОНП, забезпечує досягнення визначених
програмою цілей та ПРН. На випусковій кафедрі у штаті працює 27 НПП, з яких 7 докторів та 20 кандидат
економічних наук. Діє наукова школа, аспірантура та докторантура за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська
справа та страхування, спеціалізована рада для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
(кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит». Процедури конкурсного
добору викладачів є прозорими. Під час відбору враховуються результати опитування студентів та рейтингу
викладачів, публікаційна активність, підвищення кваліфікації. До організації та реалізації освітнього процесу
залучаються фахівці практики. НПП мають можливість проходження курсів підвищення кваліфікації, окремих
сертифікаційних курсів, проходження стажування. НПП, що забезпечують підготовку за ОНП проходили
підвищення кваліфікації не лише в Україні, а й за кордоном. Керівництво сприяє професійному розвитку НПП.
Створена ефективна системи мотивації науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти.

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

Програма виграє, якщо всі учасники освітнього процесу більш широко використовуватимуть можливості
міжнародних програм та грантів.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Зважаючи на наведені сильні сторони у контексті критерію 6, експертна група дійшла висновку, що ОПП відповідає
рівню А, а наведені рекомендації сприятимуть посиленню якості підготовки здобувачів вищої освіти.

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.

Експертною групою було встановлено, що фінансові та матеріально-технічні ресурси ЗВО, а також навчально-
методичне забезпечення, дозволяють досягти визначених цілей та програмних результатів навчання за даною ОНП.
Економічний факультет є одним із найбільших структурних підрозділів ЛНУ імені Івана Франка, розташований в
історичній будівлі у центрі міста https://econom.lnu.edu.ua/about/history. Аудиторний фонд, що забезпечує ОНП,
використовуються на праві власності, площі аудиторного ф о н д у в розрахунку н а 1 студента відповідають
встановленим нормам. Бібліотека ЗВО – одна з найбільших і найвідоміших бібліотек в Україні т а Східній Європі,
заснована у 1608 р., має колекцію понад 3,5 млн. томів https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en/;
https://www.facebook.com/librarylnu/videos/312169713090032. Бібліотеку формують 25 читальних з а л і в н а 794
посадкових місць, є Електронний каталог, відкритий доступ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та
WoS. Бібліотека ЗВО обслуговує більше 760 тис. користувачів з 64 країн, в тому числі країн ЄС. Економічний
факультет має власну бібліотеку, фонди якої достатньо укомплектовані та постійно оновлюються актуальними
вітчизняними та іноземними виданнями з економіки, навчально-методичною літературою за освітніми
компонентами ОНП. ЗВО має басейн (https://www.lnu.edu.ua/academics/leisure/sports-groups-swimming-pool/),
достатню кількість їдалень та буфетів (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/canteens/), стадіон,, спортивних
залів і майданчиків (https://students.lnu.edu.ua/sport/sports-club/), актових залів та гуртожитків
https://students.lnu.edu.ua/campus/, навчальний телерадіоцентр для проведення досліджень, Центр культури та
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дозвілля, Навчальний центр іноземних мов і культур https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/training-centres-
studios-complexes/. Широко застосовуються технології дистанційного навчання з метою удосконалення освітнього
процесу та оптимізації комунікативного спілкування зі здобувачами. На факультеті функціонує дві лабораторії
https://econom.lnu.edu.ua/about/labs. Для організації освітнього процесу широко застосовуються сучасне технічне
оснащення, в тому числі проектори, мультимедійні дошки та програмне забезпечення. Аудиторії та бібліотеки
забезпечено вільним доступом до мережі WI-FI. Університет має діючий інституційний репозиторій, створений на
основі системи DSpace і відкритий для всіх учасників освітнього процесу https://lnulibrary.lviv.ua/to-users/dspace-
ua/. Усі освітні компоненти ОНП мають відповідне навчально-методичне забезпечення, яке перебуває у відкритому
доступі.

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.

В ході спілкування з фокус-групами здобувачів, студентського самоврядування, НПП та адміністративним
персоналом було встановлено, що всі учасники освітнього процесу мають відкритий та безоплатний доступ до всієї
необхідної інфраструктури та інформаційних ресурсів Університету. Комп’ютери університету підключені до мережі
інтернет, на території університету діє вільний доступ до Wi-Fi. Здобувачі та науково-педагогічні працівники
підтвердили зрозумілий і безоплатний характер використання інформаційних ресурсів, комп'ютерної техніки, Wi-
Fi, окремих об'єктів інфраструктури тощо.

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.

ЛНУ імені Івана Франка, на думку експертної групи, створив для здобувачів ОНП якісне і безпечне освітнє
середовище, в якому поєднано і можливості навчання, і позанавчальної роботи, а також існує корпоративна система
цінностей та принципів взаємодії між учасниками освітнього процесу. Аудиторний фонд, який забезпечує дану
ОНП, та інші приміщення, якими користуються здобувачі, відповідають всім встановленим вимогам техніки
безпеки, в тому числі протипожежній. Норми, встановлені щодо освітлення, теплового та температурного режиму,
чітко дотримується. У ЛНУ імені Івана Франка проводяться круглі столи, відкриті лекції та роз’яснювальна робота
про етіологію булінг-акту, форми захисту від психологічного насильства, працює Психологічна служба університету
https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/psychological-service/. Опитування фокус-груп
студентського самоврядування та здобувачів освіти дає можливість зробити висновок про можливість врахування їх
думки (у тому числі шляхом анкетування) та залучення до процесів покращення освітнього середовища,
нормальний морально-психологічний клімат. Представники органів студентського самоврядування підтвердили
наявність рівноправного діалогу із керівництвом Університету щодо покращення освітнього середовища.

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

В Університеті діє розгалужена система підтримки студентів загалом та здобувачів ступеня доктора філософії
зокрема. Так, у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка»
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) забезпечення освітньої,
організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів відбувається деканатом,
відділом аспірантури і докторантури, безпосередньо науковими керівниками під час консультування, НПП під час
проведення занять та додаткових консультацій, студентським самоврядування, яке активно представлено в
адміністративній вертикалі Університету, широко застосовуються електронні канали зв’язку. Окремі види
підтримки здобувачів забезпечують: Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
(підтримання науково-інноваційної діяльності), Первинна профспілкова організація студентів (захист прав та
інтересів), Спортивний клуб (підтримання фізичного здоров’я). Функціонують онлайн-сервіси підтримки
(інформація на сайті, кабінет здобувача, онлайн-бібліотека, система дистанційного навчання тощо). В процесі
спілкування зі здобувачами було підтверджено факти надання такої підтримки.

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

З метою забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення навчальні
корпуси Університету обладнані пандусами та ліфтами, гуртожитки – спеціальними сходовими клітками, двірними
прорізами тощо https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-
nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/, що було підтвердженно під час огляду матеріальної бази Університету.
Мобільний сходовий підйомник PTR-130 забезпечує доступ до аудиторного фонду. Для вирішення питань щодо
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організації освітнього процесу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в Університету створено
та функціонує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти» https://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/. Під час
зустрічі з фокус-групою здобувачів встановлено, що осіб з особливими потребами на даній ОНП немає.

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

Під час спілкування з фокус-групами студентів, студентського самоврядування, НПП та адміністративним
персоналом було встановлено, що у ЛНУ імені Івана Франка існує чітка процедура врегулювання конфліктних
ситуацій у разі їх виникнення. Вирішення конфліктних ситуацій здійснюється на декількох рівнях:
університетський; факультетський та кафедральний. В університеті створена Комісія з питань етики та професійної
діяльності https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/). До повноважень зазначеної Комісії належить
врегулювання питань щодо дотримання принципів академічної доброчесності. Порядок та процедура забезпечення
академічної доброчесності визначені у «Положенні про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана
Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf.. Також в Університету
працює телефон довіри та призначена уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції – І. Іваночко.
Здобувачі відзначити теплу атмосферу, відкритість та взаємоповагу з боку як НПП, так і інших студентів під час
навчання, а також наголосили, що конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями,
дискримінацією та/або корупцією) на зазначеній ОНП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

ЛНУ імені Івана Франка має високий рівень матеріально-технічного, інформаційного та навчально-методичного
забезпечення. Наявне освітнє середовище відповідає всім встановленим вимогам та дозволяє повною мірою
забезпечити реалізацію ОНП. Функціонують онлайн-сервіси підтримки здобувачів вищої освіти (інформація на
сайті, кабінет студента, онлайн-бібліотека, система дистанційного навчання). Створено необхідні умови для
реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами. На високому рівні забезпечено
консультативну та соціальну підтримку здобувачів. Університету має чітко регламентовані процедури запобігання та
вирішення конфліктних ситуацій, а також дотримання принципів академічної доброчесності.

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

Рекомендовано оновлення інтернет-сторінки Відділу аспірантури та докторантури (https://aspirantura.lnu.edu.ua/) з
метою актуалізації і структуризації даних, розміщених на ресурсі, а також зручності та швидкості доступу до
матеріалів.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітньо-наукова програма має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями.
Цілісність встановлених релевантних фактів та їх контексту дає можливість зробити висновок про відповідність усіх
підкритеріїв Критерія 7 встановленим вимогам.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.
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Експертною групою встановлено, що адміністрація Університету чітко дотримується процедури розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП, яка регламентується чинним законодавством та
внутрішніми положеннями. Зокрема, «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у ЛНУ імені Івана
Франка» містить систему індикаторів, які дозволяють оцінити якість освітньої діяльності за окремою ОНП, що
сприяє визначенню напрямів її перегляду та удосконалення, а також низку заходів, реалізація яких сприяє
удосконаленню освітньої діяльності університету; «Положення про Центр забезпечення якості освіти ЛНУ імені
Івана Франка» регламентує процедуру проведення моніторингу якості освіти в Університеті. Центр забезпечення
якості освіти спільно з кафедрами та відділом ліцензування та акредитації ініціює процедуру перегляду освітніх
програм. Перегляд та оновлення ОНП здійснюється з урахуванням вимог чинної нормативно-правової бази,
передових світових практик, результатів оцінювання якості освіти та актуальності освітніх компонентів,
рекомендацій/зауважень стейкхолдерів, випускників та студентів. Нормативні документи університету визначають
необхідність щорічного перегляду та оновлення навчальних планів, освітніх компонентів, технологій навчання.
Зокрема, за результатами закордонного стажування в університеті м. Зальцбург в Австрії було оновлено зміст
нормативних дисциплін ОНП.

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

Під час спілкування зі здобувачами було отримано підтвердження фактів їх залучення до процесів перегляду ОНП
та освітніх компонентів з метою підвищення якості освіти. Зокрема, вони висловлюють свої думки та пропозиції
щодо змісту освітніх компонентів, якості викладання та актуальності наукових досліджень, формування тем та
структури дисертаційних робіт під час засідань кафедри, на які вони постійно запрошуються, а також під час
анкетування, яке проводиться регулярно Центром забезпечення якості освіти
(https://docs.google.com/forms/d/1ViQc2NXUZ8dOLGe7zdnbdPlifymiGB6YAAesn6u8NUY/viewform?
edit_requested=true). Результати анкетування щодо оцінювання якості освітнього процесу за ОНП обробляються
Центром забезпечення якості освіти та доводяться до відома Гаранта, завідувачів кафедр, адміністрації факультету
та Університету. Також до обговорення актуальності ОНП та змісту її освітніх компонентів долучаються випускники
кафедри, які вже захистили кандидатські дисертації. На підтвердження цього також були надані протоколи засідань
кафедри (зокрема Протокол №7 від 21.01.2020 р. висвітлює ступінь залучення здобувачів ступеня філософії до
формування та оновлення ОНП). Пропозиції аспірантів були враховані під час розроблення проекту ОНП,
затвердження якого планується у 2020 р. після першого випуску.

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

Експертною групою встановлено, що Університет та кафедра активно залучає роботодавців до процесу перегляду
ОНП та інших процедур забезпечення якості освіти. Зокрема, до процесів перегляду ОНП та визначення наукових
напрямів та тем дисертаційних робіт активно залучаються представники Львівської обласної державної ради,
Львівської міської ради, страхових компаній, інших вишів тощо. Під час зустрічі з роботодавцями (директор
Страхової компанії “Інго” у м. Львові Костишин О., керівник фінансового відділу ТОВ “Драйв” Кравец Р., радник
міського голови, директор СК “Ален” к.е.н. Барилюк І., заступник голови Миколаївської РДА, д.е.н. Радиливський
Ю., Начальник управління соціального захисту м. Львова, Кобрин І. та ін.). Останні підтвердили, що їх пропозиції
щодо цілей, освітніх компонентів та програмних результатів ОНП знайшли своє відображення в проекті нової ОНП,
що підтверджено наданими рецензіями. Роботодавці поділилися своїм досвідом щодо написання та захисту
кандидатських дисертацій під керівництвом НПП кафедри, а також продемонстрували свою зацікавленість у
випускниках ОНП, готовність щодо їх подальшого працевлаштування, адаптації до умов діяльності на конкретному
робочому місці за необхідності. Стейкхолдери однозначно відмітили високий рівень освітньої діяльності на кафедрі,
гнучкий та персоніфікований підходи до здобувачів під час вибору тем та структурного наповнення дисертаційних
робіт. Існує постійна комунікація між роботодавцями, гарантом, випусковою кафедрою та здобувачами у межах
освітньої діяльності за ОНП. На сайті ЗВО розміщено анкету для роботодавців
(https://docs.google.com/forms/d/1FAo-r4ZfjNdrbC2UgYDhLmnQseKRAd5qa_nF2D4JNqs/viewform?
edit_requested=true), результати анкетування використовуються для визначення пріоритетів покращення якості
освіти, виявлення взаємовигідних форм співпраці ЗВО з роботодавцями, покращення практичної складової
підготовки фахівців і формування компетентностей для потреб ринку праці. Відповідні висновки зроблено з
урахуванням протоколів засідання кафедри (зокрема, протокол № 8 від 05.02.2020 р.), рецензій на ОНП, наданих
стейкхолдерами, та іншої інформації з сайту Університету (https://www.lnu.edu.ua/robotodavets-s-ohodni-duzhe-
zatsikavlenyy-u-nalahodzhenni-kontaktu-zi-studentamy-iryna-snovydovych/; https://www.lnu.edu.ua/kar-ierni-zakhody-l-
vivs-koho-universytetu-u-osinn-omu-semestri-2019-2020-n-r/; https://www.lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-
vidbuvsia-den-kar-iery-yes-2019/ тощо).

4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.
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ЛНУ імені Івана Франка активно моніторить та відстежує кар’єрну траєкторію випускників, зокрема через
проведення щорічних Днів кар’єри ЄС (https://www.lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-vidbuvsia-den-kar-iery-yes-
2019/), форумів кар’єри, кар’єрних марафонів тощо, особистих контактів НПП з випускниками
(https://www.lnu.edu.ua/for-alumni/), що було підтверджено під час зустрічі з гарантом, академічним персоналом
кафедри та стейкхолдерами. Також в Університету функціонує громадська організація «Асоціація випускників ЛНУ
імені Івана Франка», основним завданням якої є сприяння підвищенню престижу університету шляхом організації й
розвитку взаємодії між випускниками, вирішення соціальних, наукових, культурних питань, підвищення змісту та
якості освітнього процесу, підтримки ділових зв'язків з Університетом (https://alumni.lnu.edu.ua/). Асоціація діє на
о с н о в і Статуту https://alumni.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/05/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0_%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%9
6%d1%8f_%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%82%d1%83_%d0%90%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b
0%d1%86%d1%96%d1%97_2015%d1%80-pdf.pdf. Також в Університеті створено Відділ кар’єрного розвитку та
співпраці з бізнесом (https://work.lnu.edu.ua/). Більшість кандидатів наук, захищених на кафедрі, працевлаштовані
у ЛНУ імені Івана Франка або у провідних ЗВО Львівщини та дійсно співпрацюють з Гарантом та НПП кафедри під
час проведення наукових семінарів, конференцій, круглих столів тощо.

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

Експертною групою підтверджено, що моніторинг ОНП здійснюється на локальному і загальноуніверситетському
рівнях (загальноуніверситетський моніторинг проводиться не менш ніж 2 раз на рік). Для оцінки цього підкритерію
були проаналізовані наступні документи: Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); Тимчасове положення про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ імені Івана Франка
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf); Методичні рекомендації щодо
затвердження, розроблення, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у ЛНУ імені Івана Франка
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf; Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості у ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf); Положення про центр забезпечення
якості освіти у ЛНУ імені Івана Франка (2018 р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-
quality.pdf, Положення про організацію опитуваннь студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості
освітнього процесу https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf, результати
анкетування, протоколи засідання Вченої ради Університету (№ 68/5 від 29.05.2019 https://council.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/decision-2019-05-29-1.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.

Первинна акредитація ОНП. Разом з тим Університет здійснює заходи щодо виправлення виявлених недоліків та
врахування зроблених зауважень під час акредитації інших ОП. Також позитивно слід відзначити активну роботу
Університету щодо унормування окремих питань відповідно до вимог Національного агентства з питань
забезпечення якості вищої освіти протягом 2018-2020 рр., зокрема прийняті: Положення про забезпечення
академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка (2019 р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf; Кодекс академічної доброчесності ЛНУ імені Івана Франка;
Положення про центр забезпечення якості освіти у ЛНУ імені Івана Франка (2018 р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf, створено Комісію з питань етики та професійної діяльності
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf тощо.

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

Експертною групою було отримано підтвердження того, що Університет проводить постійну роботу щодо
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти шляхом постійного моніторингу та
анкетування (опитування) здобувачів, НПП, роботодавців, в основу яких покладено принципи
студентоцентричності; прозорості, інформаційної відкритості; толерантності та запобігання проявів дискримінації;
моніторингу та запобігання академічної недоброчесності; академічної свободи, високого рівня корпоративної
культури. Все це у підсумку створює необхідне середовище для постійного розвитку та вдосконалення ОНП,
підвищенню якості освітньої діяльності та вищої освіти з урахуванням кращих світових практик та вимог часу.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сторінка 19



Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Процедури розроблення, затвердження, оновлення та моніторингу ОНП, а також освітніх компонентів, чітко
регламентовані внутрішніми положеннями і узгоджені з процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти. Наявне необхідне внутрішнє нормативно-правове забезпечення системи забезпечення якості вищої освіти.
Позитивною є практика залучення здобувачів, випускників та роботодавців до процесів оновлення, перегляду ОНП
та освітніх компонентів. Обов’язковою складовою є постійний зворотній зв’язок зі здобувачами, який здійснюється
за допомогою анкетування. З метою координування дій та організації якості освіти в Університеті створено окремий
структурний підрозділ – Центр забезпечення якості освіти. Внутрішня система забезпечення якості освіти створює
необхідне середовище для постійного розвитку та вдосконалення ОНП, підвищення якості освітньої діяльності та
вищої освіти з урахуванням кращих світових практик та вимог часу. Моніторинг ОНП здійснюється на локальному і
загальноуніверситетському рівнях. Відстежується та аналізується інформація щодо кар’єрного зростання та
траєкторії професійного розвитку випускників.

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

Враховуючи, що на сьогодні не ухвалено Стандарт вищої освіти для третього освітньо-наукового рівня (доктора
філософії) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (http://aphd.ua/zatverdzheni-standarty-
vyshcho-osvity-stanom-na-13072019/), а також відсутність критичних зауважень з боку здобувачів, випускників та
роботодавців, оновлення ОНП може здійснюватися з урахуванням автономії Університету. Щодо оновлення освітніх
компонентів, то воно здійснюється щорічно з урахуванням кращих зарубіжних практик та вимог часу.
Рекомендуємо оновити ОНП після затвердження Стандарту вищої освіти з урахуванням пропозицій роботодавців.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Зважаючи на наведені сильні сторони у контексті критерію 8, експертна група дійшла висновку, що ОПП відповідає
рівню В, а наведені рекомендації посилять якість підготовки здобувачів вищої освіти.

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.

ЛНУ імені Івана Франка загалом характеризується високим рівнем прозорості і публічності діяльності. Експертам
просто було знайти усю необхідну інформацію щодо процедур, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, які є доступними на сайті Університету. Крім того, ЛНУ імені Івана Франка відкритий як для
здобувачів освіти (інформаційна підтримка, скринька довіри, механізми забезпечення академічної доброчесності),
так і для інших стейкхолдерів (є форма зворотного зв’язку на сайті). Права та обов’язки усіх учасників освітнього
процесу регламентовано нормативними актами які розміщено на сайті Університету у вкладці «Документи про
організацію та забезпечення якості навчального процесу», зокрема, в «Положенні про організацію освітнього
процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), “Тимчасовому положенні
про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ імені Івана Франка”
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), «Правилах внутрішнього розпорядку
ЛНУ імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/08/office_regulations.pdf). Експертна
група встановила, що більшість процедур послідовно дотримуються, а щодо тих, фактів наявності яких не було,
учасники освітнього процесу поінформовані.

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.

Отримана експертною групою інформація дає підстави стверджувати, що ЗВО своєчасно оприлюднив на своєму
офіційному веб-сайті проект освітньої програми, а також отримав пропозиції зацікавлених сторін. Це підтвердили і
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роботодавці, більшість з яких є випускниками університету і систематично контактують з науково-педагогічними
працівниками, і здобувачі вищої освіти.

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.

Отримана експертною групою інформація дає підстави стверджувати, що на веб-сайті наведено достовірну
інформацію про ОНП, а також силабуси та робочі програми усіх освітніх компонентів. Обсяг інформації загалом
достатній для здійснення усвідомленого вибору потенційних вступників, а також для розуміння потенційних
роботодавців змісту підготовки здобувачів. Центр мережевих технологій та IT-підтримки університету сприяє
своєчасному оприлюдненню повної інформації про ОНП на веб-сайті.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

ЛНУ імені Івана Франка забезпечує високий рівень прозорості та публічність інформації щодо ОНП. Проєкти ОНП
та інформація щодо них своєчасно розміщуються на офіційному веб-сайті університету, завдяки чому стейкхолдери
та суспільство мають можливість брати участь в їх розробці та вдосконаленні.

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

ОНП “Фінанси, банківська справа та страхування” за третім рівнем вищої освіти повністю відповідає критерію 9.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Освітньо-наукова програма "Фінанси, банквська справа та страхування" у ЛНУ імені Івана Франка повністю
відповідають критерію 9 і має взірцевий характер.

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.

Вивчення змісту ОНП, освітніх компонентів та програмних результатів, а також напрямів наукових досліджень та
тематики дисертаційних робіт здобувачів дозволило зробити висновок, що зміст ОНП відповідає науковим
інтересам здобувачів, забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності за
спеціальністю. Групою забезпечення сформоване необхідне середовище для постійного розвитку наукового знання
та самовдосконалення здобувачів, написання дисертації та захисту наукових здобутків. Обов’язкові компоненти
ОНП спрямовані за формування компетентностей з набуття універсальних навичок дослідника та здатності до
розв’язування комплексних проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності,
іншомовного спілкування у професійному середовищі: «Філософія», «Актуальні проблеми фінансової науки»,
«Іноземна мова за фаховим спрямування»; здатності до науково-педагогічної діяльності у галузі управління та
адміністрування: «Педагогічна практика». Освітні компоненти варіативного блоку (45%) корелюють з напрямами
дисертаційних досліджень здобувачів та дозволять досягти програмних результатів навчання щодо виконання
наукових досліджень у сфері фінансів, банківської справи та страхування на відповідному фаховому рівні,
продукувати нові знання для розв’язувати актуальні проблеми у галузі: «Методологія підготовки наукової
публікації», «Підготовка науково-інноваційного проекту», «Теорія та методологія фінансової політики держави»,
«Новітні технології та інструменти фінансового ринку», «Інформаційні технології та програмування» тощо.
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Ознайомлення з індивідуальним планом здобувачів (Сас С.П., тема дисертації – «Фінансовий потенціал закладів
вищої освіти» та Гриба В., тема дисертації «Фінансове регулювання інноваційної діяльності в економіці України»)
дозволило зробити висновок, що структура освітніх компонент (обов’язкового та варіативного блоку) відповідають
темі дисертації та дозволяють здобувачу оволодіти всіма необхідними компетентностями, підготувати його до
дослідницької та викладацької діяльності за спеціальністю. Дисертаційні дослідження здійснюються в рамках
наукової школи «Становлення фінансової системи України» під керівництвом Гаранта ОНП Крупки М.І., науково-
дослідних тем кафедри та напрямів наукових досліджень НПП. Загалом, ОНП спрямована на підготовку
компетентних фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування з базовим рівнем педагогічної
майстерності, глибоким рівнем розуміння загальних проблем, принципів та методів наукового пізнання та вміння
розв’язувати проблеми сучасної фінансової науки.

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

Ознайомлення з внутрішніми положеннями Університету свідчить про чітку регламентацію процедури
затвердження індивідуального плану здобувача, в тому числі вибір та затвердження теми дисертації («Тимчасове
положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ імені Івана
Франка https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), що дозволяє забезпечити умови
їх відповідності науковим дослідженням наукових керівників. При цьому наукове консультування здобувачів
здійснюють лише доктори наук, професори кафедри. Послідовність та системність вибору теми дисертації та її
затвердження було підтверджено під час зустрічей зі здобувачами, групою забезпечення ОНП, менеджментом
Університету. Проведений аналіз наукових публікацій наукових керівників за допомогою їх профілю в Google
Scholar, ResearcherID, Scopus підтверджує тісну кореляцію тематики наукових досліджень здобувачів науковим
напрямам їх наукових керівників, зокрема: тема дисертації Гриб В.М. «Фінансове регулювання інноваційної
діяльності в економіці України» відповідає напряму наукових досліджень д.е.н., проф. Демчишака Н.Б., який
досліджує напрями фінансового регулювання інноваційного розвитку економіки
(https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=6eCgaHsAAAAJ); тема дисертації Сас С.П. «Фінансовий потенціал
закладів вищої освіти України» – д.е.н., проф. Крупки М.І., праці якого спрямовані на роз’язання проблематики
державного регулювання та підтримки інноваційного розвитку економіки https://orcid.org/0000-0002-8775-1397;
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=u-bTgPkAAAAJ) тощо. Активна наукова діяльність гаранта та
професорів кафедри, в тому числі із групи забезпечення ОНП, формує передумови для створення одноразової
спецради для захисту дисертацій. Під час зустрічі з фокус-групою здобувачі підтвердили наявність гнучкого та
персоніфікованого підходу до вибору тем дисертації в межах наукових напрямів кафедри та наукових здобутків
керівників, а також врахування побажань здобувачів щодо напрямів наукового пошуку та структурного змісту
роботи.

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).

Експертною групою встановлено, що з метою досягнення програмних результатів ОНП ЗВО забезпечує здобувачам
широкі організаційні та матеріальні можливості для проведення та апробації результатів наукових досліджень.
Зокрема, на економічному факультеті функціонує дві лабораторії (https://econom.lnu.edu.ua/about/labs), що
обладнані сучасним устаткуванням та спеціалізованим програмним забезпеченням. Також здобувачі постійно
долучаються до процесів оприлюднення наукових здобутків та результатів на науково-практичних конференціях, в
тому числі і зарубіжних, круглих столах, зустрічах, наукових семінарах тощо з широкою участю зарубіжних
науковців та практиків (https://econom.lnu.edu.ua/research/conferences;
https://financial.lnu.edu.ua/research/conferences). Крім того здобувачі активно публікують свої наукові дослідження у
наукових виданнях, засновником яких є Університет: “Формування ринкової економіки в Українi” та “Вісник
Львівського університету. Серія економічна” (безкоштовно) (обидва журнали готуються до переєстрації й
претендують на категорію Б) та інших провідних періодичних видання України. Також випусковою кафедрою
адмініструється сайт “Форум фінансових дискусій”, де аспіранти мають змогу розмістити власні матеріали
досліджень (безкоштовно) (http://libfor.com/index.php?do=static&page=forum-fnansovih-diskusy). Здобувачі
підтвердили залучення їх до процесів обговорення та захисту дисертацій під час роботи на факультеті
спеціалізованої вченої ради за науковою спеціальністю - 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Зазначене сприяє
реалізації освітніх компонент, досягненню програмних результатів щодо набуття компетентностей з дослідницької
діяльності, розуміння системно-синергетичного підходу до розв’язанням теоретико-прикладних проблем сучасної
економічної науки 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.
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Експертною групою встановлено, що пріоритетним напрямом стратегії розвитку ЛНУ імені Івана Франка є
забезпечення інтернаціоналізації освітньо-наукового процесу і для реалізації цього завдання в Університеті
функціонує відділ міжнародних зв’язків. Підтвердження цього є укладені договори про співпрацю з зарубіжними
університетами у 64 країна. Це дозволяє здобувачам долучитися до міжнародної наукової спільноти через участь в
програмах мобільності (Еразмус +, Версальський університет, Франція) та міждержавних вузівських обмінах,
використання наукових баз зарубіжних партнерів під час написання дисертацій, публікацію наукових здобутків у
зарубіжних виданнях, в тому числі тих, що індексуються в міжнародних наукометричних базах. Здобувачі
підтвердили свою участь у міжнародних конференціях, що проводяться за кордоном. Наукові керівники дисертацій
спільно зі здобувачами публікують результати наукових досліджень у зарубіжних виданнях, що індексуються у
Scopus / Web of Science (Сас С.П. є співавтором статті у журналі, проіндексованому у Web of Science). Зустріч з
здобувачами показала, що вони усвідомлюють необхідність долучення до міжнародної академічної спільноти,
зокрема, участі у наукових конференціях за кордоном, публікації наукових результатах у зарубіжних виданнях,
стажування за кордоном тощо. Здобувачі володіють необхідними мовленнєвими компетентностями, окремі з них
мають сертифікати, що підтверджують рівень володіння іноземною мовою на рівні В2.

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

Експертною групою встановлено, що на кафедрі широко застосовується практика залучення наукових керівників до
участі у дослідницьких проектах, результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.
Зокрема, наукові керівники беруть участь у науково-дослідних темах кафедри: «Формування фінансового
потенціалу національної економіки» (державний реєстраційний номер 0116U001677, термін дії 01.2017-12.2019 рр.;
«Фінансова політика модернізації економіки України» (державний реєстраційний номер 0120U101808, термін дії:
01.2020-12.2022 рр.). Крім того, наукові керівники долучаються до виконання науково-дослідної роботи інших
вишів (наприклад, ДВНЗ “Університет банківської справи” “Сучасні напрями та механізми модернізації фінансової
системи України” – проф. Демчишак Н.Б., науковий керівник Овчара О. та Гриба В.). Наукові здобутки за темами
було впроваджено в практичну діяльність органів місцевої влади, фінансових установ та організацій під час
підготовки докторських дисертаційних досліджень науковими керівниками (проф. Підхомний, проф. Ванькович
Д.В. проф. Демчишак Н.Б.), а також оприлюднено у вигляді монографій з проблематики, дотичної до тем
дисертацій здобувачів. Під час зустрічі здобувачі підтвердили свою участь у реалізації науково-дослідних тем
кафедри. Підтвердження цього також є спільні публікації здобувачів із науковими керівниками упродовж 2016-
2020 рр. у вигляді наукових статей, в тому числі у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах
Scopus / Web of Science). Позитивним є те, що наукові керівники здобувачів є керівниками або відповідальними
виконавцями науково-дослідних тем кафедри.

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.

Експертною групою під час зустрічей зі здобувачами, НПП та менеджментом Університету підтверджено наявність
чітко регламентованих процедур дотримання принципів академічної доброчесності та усвідомлення усіма
учасниками освітнього процесу необхідності уникнення плагіату під час науково-дослідної роботи. Необхідність
формування високої академічної культури, носіями якої є НПП та здобувачі вищої освіти визначені низкою
внутрішніх положень ЗВО: «Положенням про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка»
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf; Кодексом академічної доброчесності
ЛНУ імені Івана Франка. Також в Університеті створена спеціальна Комісія з питань етики та професійної діяльності
(http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), на яку покладено обов’язки щодо врегулювання питань
щодо дотримання принципів академічної доброчесності. Крім того на факультеті призначається особа,
відповідальна за технічну перевірку робіт (дисертацій, монографій, підручників, статей тощо) на наявність плагіату.
Перевірка унікальності наукових досліджень та навчально-методичної літератури здійснюється за допогою Unicheck
– платформи з наданням відповідних сервісів (https://unicheck.com/ukua). Під час роботи у фокус-групах було
отримано підтвердження високого рівня організації роботи в Університеті, на факультеті та кафедрі щодо
недопущення порушення принципів академічної доброчесності. Здобувачі та наукові керівники дисертацій
усвідомлюють необхідність дотримання таких принципів та уникнення плагіату у власних наукових дослідженнях.
Принципи академічної доброчесності розглядаються в межах освітніх компонент «Науковий семінар» та
«Методологія підготовки наукової публікації», що сприяє формуванню дослідницьких компетентностей здобувачів
та досягнення програмних результатів навчання як циклу загальної підготовки, так і циклу професійної підготовки
здобувачів.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.
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ОНП розроблена з урахуванням досвіду, накопиченого гарантом та групою забезпечення протягом значного періоду
(1990-2019 рр.) та реалізується в межах функціонування наукових шкіл кафедри, що підтверджується значною
кількістю захищених дисертацій під керівництвом НПП кафедри за науковими спеціальностями 08.04.01 – Фінанси,
грошовий обіг і кредит, 08.00.08-Гроші, фінанси і кредит. ЛНУ імені Івана Франка та НПП кафедри створено
сприятливе освітньо-наукове середовище для здійснення наукового пошуку, написання та захисту дисертацій, а
також набуття педагогічних вмінь здобувачами. Теми дисертаційних робіт є актуальними і спрямовані на вирішення
сучасної проблематики фінансової сфери, визначаються в межах наукових досліджень кафедри та тісно корелюють з
напрямами наукових досліджень керівників. Здобувачі активно долучаються до освітньо-наукової діяльності
кафедри, приймають участь у написанні наукових статей, що публікуються у журналах, які індексуються у
міжнародних наукометричних базах Scopus / Web of Science; під керівництвом або у співавторстві з науковими
керівниками, приймають участь у державних науково-дослідницьких темах тощо. Гарант та група забезпечення
дотримується системного підходу до формулювання, погодження та затвердження тем дисертацій здобувачів,
процедурні моменти чітко врегульовані внутрішніми положеннями. Здобувачі усвідомлюють необхідність
долучення до міжнародної академічної спільноти шляхом участі у наукових конференціях та в програмах
академічної мобільності. В Університеті створені необхідні умови щодо дотримання принципів академічної
доброчесності, здобувачі та наукові керівники усвідомлюють необхідність уникнення плагіату під час проведення
наукових досліджень та розробки навчально-методичного забезпечення освітніх компонент.

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

Слабких сторін у ОНП за Критерієм 10 не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Освітньо-наукова програма відповідає всім вимогам, що встановлено критерієм 10 та є взірцевою.

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 A

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою A

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

Критерій 6. Людські ресурси A

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність A

Критерій 10. Навчання через дослідження A

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Храпкіна Валентина Валентинівна

Члени експертної групи

Вовк Вікторія Яківна

Кулікова Єлизавета Олександрівна
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