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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

14.04.2022 р. Справа № 1829/АС-21

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

Бардась Артем Володимирович – головуючий,

Андрусяк Наталія Олександрівна,

Шуляр Роман Віталійович,

Шалімова Наталія Станіславівна,

Омельченко Наталія Володимирівна,

Люта Ольга Василівна,

Касян Сергій Якович,

Затонацька Тетяна Георгіївна,

Ваврін Максим Ростиславович,

Боєнко Олена Юріївна,

Біловодська Олена Анатоліївна,

за участі запрошених осіб:

відсутні,

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

Назва ЗВО Харківський національний університет міського господарства імені
О.М. Бекетова

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 37401

Назва ОП Облік і оподаткування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 071 Облік і оподаткування

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 10, Проти – 0

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

На думку ГЕР

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

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ГЕР погоджується з ЕГ, що мета ОНП повністю узгоджується з місією та стратегією цього ЗВО, що реалізується через
визначені ресурси для реалізації стратегії, стратегічні теми та основні стратегічні цілі та завдання. Унікальність ОНП
полягає у поєднанні високого рівня теоретичної підготовки фахівців в університеті дослідницького типу з практичною
спрямованістю облікової науки у контексті функціонування та розвитку обліково-аналітичної та контрольної системи
безпеко-орієнтованого управління підприємствами міського господарства, іншими суб’єктами господарювання та
установами державного сектору.

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

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб
заінтересованих сторін, комунікація відбувається шляхом отримання відповідей на анкету, яка розміщена на сайті
кафедри та розроблена з метою удосконалення програми підготовки докторів філософії та у процесі безпосередньої
комунікації зі стейкхолдерами

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

Відповідно до звіту СО НПП залучені о реалізації ОНП є активними в роботі галузевих та регіональних установ:
"професор Момот Т.В. - член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України та Міжнародної асоціації
фінансового менеджменту (International Financial Management Association) (США); професор Гордієнко Н.І. - член
Громадської Спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України»; професор Харламова О.В. – віце-президент
всеукраїнської громадської спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України», партнер Міжнародної академії
сертифікації бухгалтерів і аудиторів, сертифікований аудитор, AССА DipIFR, ICFM, CAP, ТОР-35-IFRS-
PROFESSIONAL", що, вважаємо, дозволяє враховувати останні тенденції розвитку галузевого та регіонального
контексту, проте на думку ЕГ це не знаходить необхідного впливу на унікальність програми.

1.4 Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності).

За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої
освіти програмні результати навчання мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

Існує відповідність ПРН ОНП 071 «Облік і оподаткування» умінням/навичкам, комунікації та відповідальності і
автономії, що визначені 8-м рівнем Національної рамки кваліфікацій, ЗВО використовується проект стандарту для
здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”
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Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень E

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Загальний обсяг освітньої програми становить 45 кредитів ЄКТС, з яких 33 кредити – обсяг обов'язкових компонентів
освітньої складової, 4 кредити відведено на науково-педагогічну практику, 12 кредитів відводиться на вибіркові
компоненти освітньої складової (що навіть перевищує 25%), тобто ОНП відповідає вимогам законодавства щодо
навчального навантаження

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

ГЕР погоджується з ЕГ, що ОНП є структурованою та збалансованою в контексті загального часу навчання,
взаємопов’язаність ОК визначається структурно-логічною схемою навчання і викладання. Ознайомившись з
відповіддю ЗВО на звіт ЕГ та змістом ОНП, вважаємо, що кожен ПРН охоплений змістом програми, зокрема і ПРН,
що стосуються питань оподаткування (1, 2, 3, 4, 11, 15), які забезпечуються вивченням відповідних аспектів
обов’язкових ОК 6 «Теорія обліку та сучасні концепції звітності», ОК 7«Безпеко-орієнтоване управління соціально-
економічними системами», ОК 8 «Аудит та аналіз сталого розвитку».

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

Зважаючи на відсутність освітнього стандарту для доктора філософії зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та
враховування ЗВО вимог Національної рамки кваліфікацій (що підтверджується ЕГ) при розробці ОНП, вважаємо
формування ФК такими, що відповідають предметній області визначеній у ОНП, що затверджена вченою радою
університету, та створена відповідно до вимог чинного законодавства.

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

ГЕР погоджується з ЕГ, що ОНП і розроблені в ХНУМГБ процедури дозволяють аспірантам формувати індивідуальну
освітню траєкторію із дисциплін, наданих для вибору. Реалізація процедури вибору дисциплін здійснюється з
використанням Автоматизованої системи управління навчальним процесом на web-порталі ЗВО у особистому кабінеті
здобувача освіти. Ознайомлення аспірантів з переліком дисциплін відбувається: - шляхом використання системи
дистанційного навчання Moodle; - через офіційний сайт кафедри (розміщені робочі програми навчальних дисциплін з
інформацією щодо змісту, порядку оцінювання, технології викладання та очікуваних результатів навчання); - шляхом
проведення презентацій індивідуальних траєкторій навчання на випускових кафедрах, зокрема організації зустрічей
(он-лайн зустрічей) з викладачами дисциплін, гарантом програми та науковими керівниками.

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

ОНП та навчальний плані передбачають проходження “Науково-педагогічної практики” (ОК5) (4 семестр), 4 кредити
ЄКТС, робочу програму якої оприлюднено на сайті ЗВО, згідно якої місце практики аспіранта закріплюється за
місцем роботи його керівника. Навчально-методичне забезпечення ОК5 розроблене з урахуванням результатів
аналізу досвіду проведення науково-педагогічних практик та реалізації їх результатів 7 провідних ЗВО України,
окремі з яких отримали зразкові акредитації. Крім того практична підготовка за ОНП забезпечується виконанням
практичних завдань під час занять, індивідуальних завдань для самостійної роботи, апробацією результатів
дисертаційного дослідження під час участі в міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах,
впровадженням результатів досліджень у діяльність суб’єктів господарювання, зокрема в сфері міського господарства
та установ державного сектору.

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

ГЕР погоджується з ЕГ, що ОНП передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок, що відповідають
цілям програми та дозволяють слухачам у подальшому успішно здійснювати професійну діяльність.

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)
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Наразі професійний стандарт відсутній, при цьому зміст ОНП враховує вимоги існуючого професійного стандарту на
групу професій «Викладачі закладів вищої освіти».

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

ГЕР погоджується з ЕГ, що у ЗВО визначено порядок розподілу обсягу окремих ОК ОНП, який співпадає із фактичним
навантаженням здобувачів вищої освіти, є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання. У
ЗВО продиться анонімне анкетування, результати якого (у 2021 та 2020 році) підтверджують задоволення здобувачів
щодо міри їх навантаження за ОНП. ЕГ зробила висновки щодо рівня володіння українською мовою аспіранткою, яка
не є громадянкою України, проте вважаємо, що існуючий у ЗВО вступний іспит з української мови для іноземних
громадян дозволяє визначити необхідний рівень і можливість навчання за ОНП у встановлений нормативними
документами спосіб.

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

За ОНП 071 “Облік і оподаткування” підготовка аспірантів за дуальною формою освіти не здійснюється

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ГЕР погоджується з ЕГ, що правила прийому на навчання за ОНП 071 «Облік і оподаткування» є чіткими та
зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті ХНУМГБ.

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

Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості ОНП: включають вступний іспит з
фахових дисциплін, який включає в себе програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності; програма
вступного іспиту з іноземних мов визначає обсяг, достатній для подальшого вдосконалення іноземної мови в
аспірантурі, для іноземних громадян - вступний іспит з української мови.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти вважаємо чіткими і зрозумілими -
регулюється п.9.7 Порядку перезарахування результатів навчання Положення про організацію освітнього процесу
(https://bit.ly/3oQjiuS) , Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-
педагогічних та наукових працівників, для учасників програм академічної мобільності https://bit.ly/3DraTlE
Здобувачам надається можливість включення до індивідуальних планів виконання освітньо-наукової програми
підготовки доктора філософії освітніх компонентів із навчальних планів підготовки докторів філософії відповідних
спеціальностей, які затверджені у закладах - партнерах.

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

У ЗВО діють правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті - затверджено та
оприлюднено «Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті», проте
прецедентів реалізації його за ОНП не було.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B
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Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Проаналізувавши звіт про СО, та інформацію з офіційного сайту ЗВО, ГЕР погоджується з ЕГ, що форми та методи
навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у ОНП цілей та ПРН, відповідають студентоцентрованому
підходу.

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

ГЕР вважає, що учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей,
змісту програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих ОК. ЗВО використовує
для цього робочі програми, що оприлюднені на сайті кафедри.

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

ГЕР вважає, що ЗВО забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП: практичні заняття
проводяться із застосуванням методу проблемного викладання у формі наукової дискусії, презентацій власних
наукових досліджень, обговорення тем дисертаційних досліджень, визначення предмету, об’єкту, мети дослідження;
здобувачі беруть участь у виконанні НДР кафедри; беруть участь у наукових конференціях та інших комунікаційних
заходах.

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

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/hI8S3CA), Положення про освітні
програми (https://cutt.ly/sI8A9uY) здійснюють щорічний перегляд ОК ОНП.

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

Викладачі ОНП активно залучаються до участі у міжнародних програмах стажувань у країнах Європейського Союзу та
у Великобританії, аспіранти та НПП систематично приймають участь у міжнародних конференціях. У ЗВОдіє Центр
міжнародної діяльності та освіти, що систематично інформує на своєму сайті про можливості для здобувачів повязані
з інтернаціоналізацією.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ГЕР погоджується з ЕГ, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими і
зрозумілим, проте кілька РП не містять опису контрольних заходів щодо самостійної роботи здобувачів.

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

Стандарт за третім рівнем вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” відсутній, а відповідно до ОНП
атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту дисертаційних робіт.

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

ГЕР вважає, що в ЗВО визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, висвітлені у документах:
“Положенням про організацію освітнього процесу” (https://cutt.ly/9I4OdiL), “Положенням про підготовку здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук” (https://cutt.ly/0I4Idfg), “Положенням про самостійну роботу
здобувачів вищої освіти” (https://cutt.ly/dI4OuQA) й зазначаються у РП ОК, що розміщені на офіційному сайті
університету (https://cutt.ly/FI4TOZh).

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники освітнього процесу під час
реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності

ГЕР підтримує думку ЕГ, що в ЗВО визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під час реалізації ОНП.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ГЕР визначає, що академічна та професійна кваліфікація НПП, задіяних до реалізації ОНП, забезпечує досягнення
визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання

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

Погоджуємося із думкою ЕГ, що процедури конкурсного добору викладачів є прозорими, здійснюються відповідно до
"Положення щодо конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ХНУМГ ім.
О.М. Бекетова”, і дають можливість забезпечити потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації
освітньої програми

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

Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, переважно практиків, які
висловлюють свої думки під час участі у різноманітних заходах, організованих НПП кафедри, протеу складі
стейкхолдерів ОНП відсутні представники ЗВО та науково-дослідних установ

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

ЗВО залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців, але
прикладів такої співпраці у відкритих джерелах знайдено лише кілька

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

Професійний розвиток викладачів забезпечується регламентується Положенням про підвищення квалiфiкації та
стажування науково-педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (http://surl.li/tnkl ).

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

ГЕР погоджується з думкою ЕГ, що ЗВО активно застосовує засоби як матеріального так і морального стимулювання
НПП до вдосконалення педагогічної майстерності.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)
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Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

За результатами аналізу звіту про СО та звіту ЕГ, ГЕР вважає, що ЗВО здійснюється якісне матеріально-технічного
забезпечення реалізації ОНП, це, зокрема, стосується приміщень, технічних засобів, програмного забезпечення,
доступу до освітньо-наукової інформації

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

ГЕР погоджується з ЕГ, що ХНУМГБ повною мірою забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої
освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької, наукової
діяльності в межах ОНП, зокрема є вільний доступ до баз даних Scopus та Web of Science; ресурсів Springer; бази даних
ScienceDirect від видавництва Elsevier

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

Зважаючи на наявну інформацію, ГЕР вважає, що освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів
вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою, та дає можливість максимально повно задовольнити їхні
потреби та інтереси

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

ГЕР вважає, що ЗВО ефективно забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну
підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОНП

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

ЗВО активно створює комфортні умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами,
системно здійснюється реалізація проекту «Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп
населення у будівлі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова»

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

ГЕР погоджується з думкою ЕГ і вважає, що в ЗВО діє чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних
ситуацій, що регулюється Кодексом честі (http://surl.li/krya ), Положенням про комісію з етики та академічної
доброчесності (http://surl.li/kryb ), Антикорупційною програмою (http://surl.li/tnzp )

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Процедури розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм в ХНУМГБ
регулюються “Положенням про освітні програми, погоджуємося з ЕГ, щодо їх ефективності.

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

Здобувачі освіти та представники студентського самоврядування залучаються до процесу перегляду ОНП 071 “Облік і
оподаткування”, зокрема на основі Положення про студентське самоврядування ХНУМГБ. Протягом навчання
аспіранти активно беруть участь у опитуваннях, результати яких обговорюються на засіданнях кафедри фінансово-
економічної безпеки, обліку і аудиту (ФЕБОіА) та навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації
(ННІПКВК), засіданнях науково-методичної ради університету та Вченої ради університету та реально впливають на
зміст навчання і викладання.

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

ГЕР погоджується з ЕГ, що роботодавці безпосередньо залучені до процесу періодичного перегляду ОНП та інших
процедур забезпечення її якості як партнери, беруть участь у засіданнях кафедри та можуть висловитися дистанційно
відповідаючи на “Анкету опитування роботодавців”, яка розміщена на сайті кафедри ФЕБОА.

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

У ЗВО активно і ефективно діє громадська організація "Асоціація випускників, студентів та друзів ХНУМГ ім. О.М.
Бекетова", крім того кафедра ФЕБОА підтримує постійні тісні зв'язки з випускниками ОНП, тобто ГЕР підтверджує,
що в ЗВО наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників

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

ГЕР вважає, що система забезпечення якості закладу вищої освіти в цілому забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній діяльності з реалізації ОНП

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

ГЕР погоджується зЕГ, що в ОНП було враховано висловлені зауваження за результатами акредитаційних експертиз
освітніх програм рівня доктора філософії, які реалізуються в ЗВО

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

ГЕР погоджується з висловленою думкою ЕГ, що "У ХНУМГБ запроваджена потужна система внутрішнього
забезпечення якості освіти, що функціонує на основі внутрішніх стандартів (системи документів) забезпечення якості
освітньої діяльності та вищої освіти".

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ГЕР вважає, що ЗВО визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх
учасників освітнього процесу, інформація щодо яких у повній мірі висвітлена на офіційних веб-ресурсах ЗВО та
кафедри, та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

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

ГЕР важає, що ЗВО вчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт ОНП із метою отримання
зауважень та пропозиції заінтересованих сторін

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

Сторінка 9



ЗВО своєчасно оприлюднює інформації про ОНП на офіційному веб-сайті кафедри фінансово-економічної безпеки,
обліку і аудиту, на офіційній сторінці навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації , та сайті
ЗВО

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ГЕР погоджується з ЕГ, що переважна більшість обов'язкових та вибіркових ОК ОНП відповідають науковим
інтересам аспірантів спеціальності 071 «Облік і оподаткування», що забезпечує підготовку аспірантів до проведення
наукових досліджень, наукових комунікацій та викладацької діяльності.

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

Вважаємо, що наукова діяльність аспірантів відповідає напряму досліджень наукового керівника (нині три здобувачі
ОНП має одного керівника), наявні спільні публікації з науковим керівником

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

ГЕР вважає, що ЗВО організаційно та матеріально забезпечує можливості для проведення й апробації результатів
наукових досліджень відповідно до тематики здобувачів ОНП, зокрема передбачено відшкодування коштів аспірантів
за публікацію у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus або WoS, регулярно проводяться наукові
конференції за тематикою галузі, є можливість безкоштовної публікації у фаховому журналі ЗВО категорії Б
«Комунальне господарство міст». Серія: економічні науки”

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

ЗВО забезпечує можливості для долучення здобувачів ОНП до міжнародної академічної спільноти, аспіранти
виступають на міжнародних конференціях, мають публікації англійською мовою, однак практика участі аспірантів
ОНП у програмах міжнародної академічної мобільності та у міжнародних (спільних) дослідницьких проектах
відсутня.

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

ГЕР погоджується з ЕГ, що в ЗВО існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах,
результати яких регулярно публікуються та практично впроваджуються.

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

ГЕР вважає, що ЗВО у повній мірі забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових
керівників та аспірантів

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.
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Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1. Рекомендовано продовжувати вивчати досвід зарубіжних ЗВО для удосконалення ОНП та зважати на процес
прийняття Стандарту для внесення своєчасних змін. 2. Рекомендовано збільшити кількість стейкхолдерів-
роботодавців, зокрема, в частині залучення представників ЗВО та науково-дослідних установ. 3. Рекомендовано, на
основі визначення власних можливостей, специфіки наукових досліджень кафедри та у процесі подальшого
удосконалення програми, чіткіше формулювати унікальність ОНП і відповідно до неї змістовне наповнення ОНП.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Не зважаючи на те, що ПРН, які стосуються питань оподаткування (1, 2, 3, 4, 11, 15) забезпечуються вивченням
відповідних аспектів обов’язкових ОК 6 «Теорія обліку та сучасні концепції звітності», ОК 7«Безпеко-орієнтоване
управління соціально-економічними системами», ОК 8 «Аудит та аналіз сталого розвитку», радимо посилити їх
досягнення внесенням до ОНП окремого фахового обов'язкового ОК. 2. Після затвердження Стандарту за
спеціальністю даного рівня освіти радимо переглянути набір фахових компетентностей ОНП, зокрема, ФК5 та ФК6. 3.
Узгодити неточності щодо кількості годин для самостійної роботи студентів у навчальному плані та робочій програмі
за ОК5 “Науково-педагогічна практика”. 4. Зважаючи на те, що обрання здобувачами вибіркових дисциплін
здійснюється один раз на 2 роки у перші два місяці навчання, провести опитування серед аспірантів щодо
необхідності зміни цих строків, за потреби внести зміни до процедури формування індивідуальної освітньої траєкторії
здбувачів. 5. Розглянути потребу у використані силабусів, не зважаючи на те, що процедура вибору аспірантами
дисциплін передбачає ознайомлення з робочими програмами навчальних дисциплін, вважаємо їх використання
більш комфортним для здобувачів, хоча це, знову ж таки, варто обговорити з аспірантами за ОНП.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. Варто підвищувати ефективність промоційної діяльності з метою привернення уваги до програми потенційних
здобувачів, зокрема іноземців. 2. Варто переглянути програму вступного випробування з української мови, для
максимально ефективного та об'єктивного оцінювання щодо рівня володіння нею іноземними абітурієнтами. 3.
Розглянути потребу застосування практики подання вступником опису своїх наукових намірів у формі дослідницької
пропозиції для вступу на ОНП.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Погоджуємося з ЕГ, щодо рекомендації чітко зазначати види завдань і засоби контролю самостійної роботи у робочих
програмах навчальних дисциплін та активізації роботи по залученню здобувачів до академічної мобільності,
стажувань в іноземних закладах-партнерах.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Погоджуємося з ЕГ, що варто підвищити ефективність моніторингу за виконанням аспірантами всіх видів
запланованих у індивідуальних планах робіт .

Критерій 6. Людські ресурси
Рекомендуємо на системній основі продовжити досвід залучення професіоналів-практиків до освітнього процесу в
частині проведення майстер-класів, тренінгів, семінарів та лекційних занять саме за вказаною ОНП.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
ЗВО має достатньо високу відповідність за даним критерієм, рекомендації фактично відсутні, хіба що варто
розглянути потребу щодо враховання системою Moodle, яка використовується в ЗВО, специфіки підготовки
здобувачів третього рівня освіти.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Відзначаючи високий рівень функціонування внутрішньої системи забезпечення якості ЗВО, звертаємо увагу на
відзначені ЕГ та ГЕР недоліки за критерієм 2 та радимо провести моніторинг діяльності окремих структурних
підрозділів чи НПП задля уникнення таких помилок у майбутньому.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендуємо ширше висвітлювати на офіційному сайті інформацію для абітурієнтів, що стосується вступних іспитів
за ОНП.

Критерій 10. Навчання через дослідження
1. Пропонуємо запроваджувати практику подвійного консультування (керівництва) із залученням іноземних
науковців відомих у даній сфері, зважаючи на активну міжнародну діяльність ЗВО, це не викличе значних
складностей. 2. Погоджуємося з рекомендацією ЕГ щодо необхідності посилення публікаційної активності здобувачів
у міжнародних виданнях. 3. Варто розглянути можливість викладання фахових ОК іноземною мовою, або хоча би
окрем тем.
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4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

БАРДАСЬ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
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