
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Державний вищий навчальний заклад "Університет
банківської справи"

Освітня програма 18716 Менеджмент

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 073 Менеджмент

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 Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської
справи"

Назва ВСП ЗВО Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого
навчального закладу "Університет банківської справи"

ID освітньої програми в ЄДЕБО 18716

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 073 Менеджмент

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Гавловська Наталія Іванівна, Прус Юлія Ігорівна, Павленчик Наталія
Федорівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 29.04.2020 р. – 01.05.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://cibs.ubs.edu.ua/publichna-informatsiia/ - на офіційному сайті
відомості про самооцінювання відсутні

Програма візиту експертної групи https://cibs.ubs.edu.ua/pro-vidkrytu-zustrich-z-chlenamy-ekspertnoi-
hrupy/

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

ОП “Менеджмент” розроблена з урахуванням місії та стратегічної мети ДВНЗ “Університет банківської справи”. Цілі
та програмні результати ОП визначаються з урахуванням вимог Стандарту вищої освіти для другого
(магістерського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент”. Структурно-логічна схема ОП потребує доопрацювання,
оскільки містить ряд невідповідностей, зокрема включає вибіркові дисциплін. Існують окремі випадки, коли
досягнення певного програмного результату навчання не забезпечуються вивченням обов’язкових освітніх
компонент. Крім того, обов’язкова компонента ОП ПП2 “Кваліфікаційна магістерська робота” не передбачає
відповідність РН7-РН10 та РН12, що ставить під сумнів правомірність присвоєння освітньої кваліфікації здобувачам
ступеню магістра за аналізованою ОП. Згідно з ОП “Менеджмент” та НП здобувачі мають змогу обрати одну з двох
запропонованих дисциплін, можливість вибору дисциплін з інших ОП відсутня. Академічна мобільність на ОП
розвинена слабо, існують поодинокі випадки участі здобувачів та академічного персоналу у програмах
інтернаціоналізації освіти. Викладання на ОП відповідає вимогам студентоцентрованого підходу та принципам
академічної свободи. Найрозповсюдженішими формами наукової діяльності серед здобувачів є написання тез,
статей, участь у науково-практичних конференціях. Здобувачі освіти та академічна спільнота розділяють принципи
академічної доброчесності, для перевірки робіт на наявність запозичень використовуються система Strike Plagiarism.
У ЗВО досягнуто високого рівня забезпечення ОП людськими ресурсами. Стан освітнього середовища та
матеріально-технічних ресурсів задовільний. В академічній спільноті ЗВО сформована культура якості, яка сприяє
постійному розвитку ОП та освітньої діяльності за нею. Прозорість та публічність освітньої діяльності у ЗВО
забезпечується, підтримується активна комунікація зі стейкхолдерами у соціальних мережах.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОП “Менеджмент” характеризується такими сильними сторонами та позитивними практиками: узгодженість цілей
ОП із місією та стратегічною метою ЗВО, зокрема щодо збереження профільності закладу у підготовці фахівців-
професіоналів для фінансово-кредитної сфери; ефективна співпраця зі стейкхолдерами щодо оновлення ОП
(шляхом проведення анонімних анкетувань, спільних заходів – круглих столів, конференцій, надання баз практик
тощо). Суттєвими особливостями ОП є високий рівень практичної підготовки здобувачів, який досягається за
рахунок налагодженої взаємодії з представниками бізнес-середовища та державних органів влади; спрямування
компонент ОП на розвиток “soft skills” у здобувачів. Позитивною практикою є виїзні захисти кваліфікаційних
магістерських робіт на підприємствах. У ЗВО наявна відповідна нормативна документація щодо визнання
результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, та у неформальній освіті.
Сильною стороною ОП є впровадження в освітній процес струдентоцентрованого підходу та забезпечення прав
учасників освітнього процесу на академічну свободу. Регулярний моніторинг думки здобувачів через анонімне
опитування дозволило зробити висновок, що ОП задовольняє вимоги їх професійної підготовки. У ЗВО існують чіткі
та зрозумілі принципи й критерії оцінювання, процедури забезпечення об’єктивності контрольних заходів;
функціонує система внутрішнього забезпечення якості освіти, популяризуються політика академічної доброчесності
серед учасників освітнього процесу. Забезпечується безоплатний доступ до необхідної інфраструктури та
інформаційних ресурсів; формування та підтримка у ЗВО середовища, яке дозволяє всебічно задовольнити потреби
та інтереси здобувачів як в освітній, так і в позаосвітній діяльності, у т.ч. і особам з особливими потребами.
Позитивною є наявність сформованої культури якості у ЗВО, яка сприяє постійному вдосконаленню ОП; активне
залучення стейкхолдерів до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості. Чіткі та
зрозумілі правила і процедури, що регламентують освітню діяльність, права та обов’язки учасників освітнього
процесу, оприлюднюються на офіційному сайті.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

У тексті ОП чітко не прописано її унікальність. Структурно-логічна схема ОП – складна для сприйняття та включає
вибіркові дисципліни, вибір здобувачами яких неможливо передбачити. Результати навчання таких навчальних
дисциплін: ЗОД2 “Професійна іноземна мова (рівень С)”, а саме РН10 та ГОД1 “Глобальна економіка”, а саме РН11 та
РН12 не можуть бути досягнуті. РН11 не забезпечується обов'язковими дисциплінами ОП “Менеджмент”. Окрім того,
обов’язкова компонента ОП ПП2 “Кваліфікаційна магістерська робота” не передбачає відповідність РН7-РН10 та
РН12. Вибіркова частина формування компонент ОП потребує удосконалення у контексті їх розширення та
організаційних можливостей вибору для здобувачів вищої освіти. Не всі робочі програми або силабуси дисциплін
розміщено на офіційному сайті ЗВО у вільному доступі. Існують певні неузгодження в нормативній документації
ЗВО щодо процедур встановлення рівня оригінальності кваліфікаційних робіт. Слабкою стороною ЗВО є недостатнє
залучення до освітнього процесу спеціалістів-практиків для читання лекцій, у контексті певних навчальних курсів.
Доцільно звернути увагу на активізацію підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності НПП, які
забезпечують ОП у рамках дисциплін, що вони викладають. Недостатній рівень інформаційної підтримки Центру
працевлаштування випускників та Відділу міжнародних зв’язків щодо подання актуальної інформації та її
постійного оновлення на сайті ЗВО; врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників при розробці та
оновлені ОП. Структура веб-сайту Інституту не дозволяє швидко знайти інформацію для ознайомлення, оскільки
він є структурним підрозділом і більшість загальної інформації розміщено на офіційному сайті ДВНЗ “Університет
банківської справи”. Обмеженість англомовної версії сайту Інституту.
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III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Ключовими документами стратегічного розвитку ДВНЗ “Університет банківської справи” є стратегія і завдання
розвитку (міститься в on-line призентації http://libs.ubs.edu.ua/images/stategia_UBS.pdf) та стратегія змін (міститься
в on-line призентації http://libs.ubs.edu.ua/images/strategia_zmin.pdf), затверджені 26 грудня 2018 року Вченою
радою ЗВО (http://ubs.edu.ua/ua/novini-right/1004-strategiya-zmin-dvnz-universitet-bankivskoji-spravi). Місією ЗВО є
збереження профільності закладу у підготовці фахівців, з урахуванням сформованих традицій і вимог часу,
стратегічна мета - утримання лідерських позицій у підготовці фахівців фінансово-кредитної сфери, зростання їх
впізнаваності та конкурентоспроможності. Унікальність ОП полягає у підготовці конкурентоспроможних фахівців з
менеджменту, формування у них системних умінь ефективного управління сучасними організаціями, зокрема
фінансово-кредитними установами. Цілі ОП «Менеджмент» відповідають місії та стратегії ЗВО, зокрема збереження
профільності закладу у підготовці фахівців фінансово-кредитної сфери. Однак, профільність закладу в тексті ОП
при формуванні об'єкту вивчення, цілей навчання, теоретичного змісту предметної області не виділено.

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

Під час зустрічі з роботодавцями встановлено, що цілі та програмні результати ОП враховують їх побажання
(Волохи В.І. (Черкаська філія “Страхової групи “ТАС”), Сухарєва М.А. (ТОВ “Нью Лайт Черкаси”), Бударного В.В.
(ТОВ “Євроконтракт”), Котолупа Ю.Ю. (ПСП “Ньютон”), Халодної Л.В. (Головне управління Державної
казначейської служби України у Черкаській області). За результатами круглого у травні 2019 р. (протокол №15 від
15.05.2019 року) учасники в цілому високо оцінили зміст ОП “Менеджмент, належний рівень кваліфікації
випускників та внесли деякі пропозиції. Зокрема, Ктолуп Ю.Ю. запропонував в ІІІ редакції ОП “Менеджмент”
освітнього рівня “Магістр” додаткову спеціальну компетенцію “Здатність розробляти фінансову стратегію організації
на основі використання методу системного аналізу при дослідженні її фінансово-економічного стану і позиції на
ринку”. У ЗВО було проведено семінар “Компетенції управлінця в сучасних умовах” у жовтні 2019 р., в якому взяли
участь: директор ТОВ “Нью Лайт” Сухарєв М.А., директор ТОВ “Євроконтракт” Бударний В.В. (протокол кафедри
№6 від 23.01.2020 р.). За його результатами внесено пропозиції щодо включення до освітніх компонент ОП
“Менеджмент” таких навчальних дисциплін як: “Управління якістю”, “Соціальна корпоративна відповідальність”,
“Безпека бізнесу”. У ЗВО проводиться on-line опитування потенційних роботодавців та стейкхолдерів (результати
опитування представлені для ознайомлення експертній групі), результати якого обговорювалися на засіданні
кафедри (протокол №6 від 23.01.2020 р.). У ЗВО здійснюється on-line опитування здобувачів вищої освіти в кінці
навчального року на останньому занятті з кожної навчальної дисципліни за анкетою, розміщеною на сайті
університету в електронному курсі з навчальної дисципліни (moodle). Результати анкетування враховують при
змістовному наповненні компонент освітньої програми, а також під час організації освітнього процесу.
Представники студентського самоврядування також відзначили, що їх залучають до процесу обговорення та
оновлення ОП, зокрема надані студентською радою Інституту пропозиції (протокол №3 від 10.02.2020) щодо
включення до ОП “Менеджмент” дисциплін, що формують компетентності в сфері використання інформаційних
технологій, правового забезпечення господарської діяльності за рахунок таких вибіркових освітніх компонент:
“Управління змінами”, “MySQL мова запитів”, “Правове забезпечення господарської діяльності” були розглянуті на
засіданні кафедри (протокол № 6 від 23.01.2020 р.). У ході інтерв'ю експертів з випускниками було з'ясовано, що
отримані під час навчання компетентності є достатніми для виконання посадових обов'язків, які відповідають
спеціальності. На офіційному веб-сайті ЗВО створена сторінка “Освітні програми”, де представлено Проєкти ОП до
обговорення (https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/) і вказана адреса електронної пошти, на яку всі зацікавлені
особи можуть надсилати пропозиції з метою покращення змісту та якості навчання за обраною ОП.

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.
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Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання за ОП “Менеджмент” було враховано тенденції
розвитку сучасного ринку праці, а також його галузевого та частково регіонального контексту, зокрема окремі
положення та цілі Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року та Стратегії розвитку Черкаської
області на 2021-2027 рр. Відповідність галузевому контексту встановлено за результатами зустрічей з
роботодавцями, які постійно підтримують зв'язки із Черкаським інститутом ДВНЗ “Університет банківської справи”
щодо внесення змін до ОП, також здійснюється тісна співпраця щодо проходження здобувачами вищої освіти
переддипломної практики для здобуття ними необхідних умінь та навичок, що передбачені в ОП. Під час
формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та
іноземних програм: Балтійської міжнародної академії, Краківського економічного університету; освітньої програми
“Менеджмент бізнес-організацій” за спеціальністю 073 “Менеджмент” Київського національного економічного
університету.

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.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент” для другого (магістерського) рівня вищої освіти був
затверджений Наказом МОН України № 959 від 10.07.2019 року. ОП була переглянута і змінена відповідно до
Стандарту вищої освіти даної спеціальності та затверджена Вченою радою ДВНЗ “Університет банківської справи”
протоколом №1 від 29.08.2019 року. ОП містить необхідні відповідно стандарту загальні й фахові компетентності та
програмні результати навчання. Форма атестації здобувачів вищої освіти також у цілому відповідає вимогам
стандарту.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Узгодженість цілей ОП «Менеджмент» із місією та стратегічною метою ЗВО (зокрема збереження профільності
закладу у підготовці фахівців фінансово-кредитної сфери). Реальна співпраця з роботодавцями, проведені on-line
опитувань потенційних роботодавців та стейкхолдерів. ОП відповідає стандарту вищої освіти 073 «Менеджмент»
для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

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

Не враховано специфіки закладу в тексті ОП при формуванні об'єкту вивчення, формулюванні цілей навчання,
теоретичного змісту предметної області. Рекомендовано інтегрувати цілі ОП у Стратегію розвитку ЗВО. Більш чітко
прописати унікальність ОП, виходячи із профільності ЗВО, та відповідно виділити додаткові компетентності й
результати навчання.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 1.2-1.4. До того ж, враховуючи певну узгодженість за
підкритерієм 1.1, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 1 з недоліками
(переважно критерій 1.1), що не є суттєвими.

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
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навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів відповідає вимогам чинного законодавства для
відповідного рівня вищої освіти та критеріями стандарту вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент”, в частині
обсягу ОП підготовки магістра в кредитах ЄКТС, і становить 90 кредитів з терміном навчання 1 рік і 4 місяці.
Обов’язкова частина ОП має обсяг 36 кредитів ЄКТС і включає 2 дисципліни загальної підготовки (12 кредитів), 2
дисципліни галузевої підготовки (12 кредитів), 2 дисципліни фахової підготовки (12 кредитів) та 4 вибіркові
дисципліни (24 кредити, що складає 26,6% і відповідає чинним вимогам). На переддипломну практику відводиться
15 кредитів, підготовку кваліфікаційної магістерської роботи та її захист – 15 кредитів.

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.

ОП «Менеджмент» достатньо структурована, і містить 6 обов’язкових компонент, 4 вибіркових, переддипломну
практику та кваліфікаційну магістерську роботу. Така ж кількість і назви компонент у навчальному плані. Матриця
співвідношення навчальних дисциплін та результатів навчання (таблиця 7 ОП) візуально засвідчує повне
забезпечення обов’язковими компонентами ОП програмних результатів навчання. У навчальному плані вивчення
дисциплін передбачене протягом 1 і 2 семестру. Протягом 3 семестру у НП та ОП передбачено переддипломну
практику та кваліфікаційну магістерську роботу. Структурно-логічна схема містить дисципліни, вибір яких
здобувачами вищої освіти передбачити неможливо (вибіркові компоненти), або ж різні дисципліни, що мають не
однаковий взаємозв’язок із рештою компонент ОП “Менеджмент”, що не дозволяє виокремити логічний та
причинно-наслідковий зв’язок між ними у здійсненні професійно спрямованого (контекстного) навчання.

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

Підкритерій 2.3, який стосується відповідності змісту ОП визначеній для неї предметній сфері, аналізувався на
підставі аналізу компетентностей та результатів навчання, зазначених в ОП другого рівня спеціальності
“Менеджмент”. Обов’язкові освітні компоненти дозволяють досягти цілей та РН відповідно до таблиці 7 ОП і
співпадають з робочими програмами навчальних дисциплін. Однак, при більш детальному ознайомленні із змістом
робочих програм навчальних дисциплін, слід звернути увагу на результати навчання таких курсів: ЗОД2
“Професійна іноземна мова (рівень С)”, а саме РН10 (демонструвати лідерські навички та вміння працювати у
команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач) та ГОД1 “Глобальна
економіка”, а саме РН11 (забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу) та РН12
(вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом), які не можуть бути досягнуті за рахунок
зазначених навчальних дисциплін. Відповідно РН11 не забезпечується обов'язковими дисциплінами ОП
«Менеджмент». Окрім того, обов’язкова компонента ОП ПП2 “Кваліфікаційна магістерська робота” не передбачає
відповідність результатам навчання РН7-РН10 та РН12, що ставить під сумнів правомірність присвоєння освітньої
кваліфікації здобувачам ступеню магістра за аналізованою ОП.

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

У ЗВО діє “Положенням про організацію освітнього процесу” (видання 4) чинне з 14.02.2019 року
(http://ubs.edu.ua/images/2020/norm-prav/org_osv_proc.pdf). Здобувачам надається можливість вільного вибору
навчальних дисциплін у межах 26,6% від загального обсягу відповідної ОП. Обрані дисципліни входять до
індивідуального навчального плану кожного здобувача, результати навчання будуть відображені у додатку до
диплому. Згідно із “Порядком запису студентів на вивчення вибіркових навчальних дисциплін”
(http://ubs.edu.ua/images/PDF/vybirkovist.pdf) чинного з 30.11.2015 року, на підставі заяв здобувачів формують
академічні групи з вивчення вибіркових дисциплін (для магістрів – не менше 15 осіб). У разі якщо на вибіркові
дисципліни записалася менша кількість студентів-магістрів, то з метою комплектації груп декани записують таких
здобувачів на інші вибіркові дисципліни. Згідно з ОП “Менеджмент” та НП здобувачі мають змогу обрати одну з
двох дисциплін, можливість вибору дисциплін з інших ОП відсутня. У НП одна вибіркова дисципліна передбачена у
1-му семестрі, однак, процедура її вибору нормативно необгрунтована (лише зазначено, що запис на блок
вибіркових дисциплін у ІІ семестрі здійснюється до 15 жовтня на підставі написаної здобувачем вищої освіти заяви
на ім’я директора інституту). Під час інтерв’ювання здобувачів вищої освіти була отримана інформація про те, що
вибір дисциплін дійсно відбувається перед початком навчання. Однак, через організаційні вимоги щодо кількості
здобувачів для вивчення освітніх компонент, ті, хто були в меншості, мали згодом прийняти вибір більшості, про що
видано відповідний Наказ №77/1 від 30 серпня 2019 року, засвідчений директором. Завдяки цьому індивідуальні
навчальні плани здобувачів співпадають. Це свідчить про недостатні умови на ОП для формування індивідуальної
освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти.
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5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

З метою формування та закріплення практичних навичок, отриманих на попередньому етапі навчання, ОП та НП
передбачає проходження переддипломної практики у ІІІ семестрі тривалістю 8 тижнів, загальним обсягом 15
кредитів ЕСТS. Порядок проходження переддипломної практики та написання звіту регламентується “Положенням
про організацію практики здобувачів вищої освіти” (http://ubs.edu.ua/images/PDF/studentprac.pdf) чиним від
30.11.2015 року, “Положенням про організацію освітнього процесу” (видання 4) чинне з 14.02.2019 року
(http://ubs.edu.ua/images/2020/norm-prav/org_osv_proc.pdf) та Програмою практичної підготовки здобувачів вищої
освіти (протокол кафедри менеджменту та інформаційних технологій №4 від 10.09.2018 року (розміщено в moodle
на сторінці курсів кафедри). Бази практики обираються відповідно до професійного спрямування, напряму наукової
діяльності здобувача, можливостей підприємства. Правовою основою для проходження практики є угоди про
практику, або угоди про співпрацю, які укладаються між ЗВО та базою практики. Інститут має необхідну кількість
договорів, що забезпечує повний розподіл здобувачів на практику. Зміст програми практики у цілому відповідає
тенденціям розвитку ринку праці та очікуванням стейкхолдерів. Інтерв’ювання роботодавців засвідчило їх
готовність забезпечувати проходження практики здобувачів та стажування викладачів на умовах договірних
відносин.

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

У рамках ОП “Менеджмент” здобувачі вищої освіти набувають навичок комунікації, лідерства; здатність діяти на
основі етичних міркувань (мотивів); генерувати нові ідеї; ухвалювати важливі аналітичні та управлінські рішення
для досягнення поставлених соціально-економічних цілей тощо. Їх, зокрема, формують такі дисципліни як
“Професійна іноземна мова”, “УБС студія “Управління людськими ресурсами”, “Менеджмент організацій та
адміністрування”, “Фінансовий менеджмент” та ін. Більшість інших освітніх компонент також мають окремі
тематичні розділи, які дозволяють набути певних соціальних навичок (soft skills).

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

Професійний стандарт відсутній.

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

Достатність обсягу аудиторної та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти за більшістю освітніх компонент
було підтверджено опитуванням. Це підтверджує і додатковий аналіз змісту компонент ОП експертами комісії.
Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою
навчання становить 60 кредитів ЄКТС. Навчальні дні та їх тривалість визначаються річним графіком освітнього
процесу. Вказаний графік складається на навчальний рік з урахуванням перенесень робочих та вихідних днів,
погоджується і затверджується в порядку і в терміни, встановлені в ДВНЗ “Університет банківської справи”. За
результатами бесіди з фокус-групою здобувачів було з’ясовано, що співвідношенням обсягу окремих освітніх
компонентів ОП та фактичним навантаженням вони задоволені. Таким чином, обсяг ОП «Менеджмент» та окремих
освітніх компонент (у кредитах ЄКТС) реалістично відображає фактичне навантаження здобувачів, і у цілому є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

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.

Підготовка за дуальною формою освіти на ОП не здійснюється. Однак, у Черкаському інституті ДВНЗ “Університет
банківської справи” створено робочу групу з розробки нормативної бази для впровадження елементів дуальної
освіти у складі проф. Колодія С.Ю., Кочуми І.Ю., Засядько А.А. (протокол кафедри менеджменту та інформаційних
технологій №5 від 15.12.2019 року).
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Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Структура та зміст ОП «Менеджмент» відповідає стандарту вищої освіти за спеціальністю. Практична підготовка
здобувачів забезпечується на високому рівні, у тому числі за рахунок налагодженого механізму тісної співпраці з
підприємствами, установами, організаціями регіону.

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

Структурно-логічна схема містить дисципліни, вибір яких здобувачами вищої освіти передбачити неможливо
(вибіркові компоненти), або ж різні дисципліни, зазначені у одному блоці, мають не однаковий взаємозв’язок із
рештою компонент ОП. Результати навчання таких навчальних дисциплін: ЗОД2 “Професійна іноземна мова
(рівень С)”, а саме РН10 та ГОД1 “Глобальна економіка”, а саме РН11 та РН12 не можуть бути досягнуті. РН11 не
забезпечується обов'язковими дисциплінами ОП “Менеджмент”. Окрім того, обов’язкова компонента ОП ПП2
“Кваліфікаційна магістерська робота” не передбачає відповідність РН7-РН10 та РН12, що ставить під сумнів
правомірність присвоєння освітньої кваліфікації здобувачам ступеню магістра за аналізованою освітньою
програмою. Вибіркова частина формування компонент ОП потребує удосконалення у контексті збільшення їх
різноманітності та організаційних можливостей вибору для здобувачів вищої освіти за ОП “Менеджмент”. Такий
вибір може передбачати усі рекомендовані компоненти як цієї ОП, так і вибіркові компоненти інших ОП ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП не має узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 2.2, 2.3, 2.4. Враховуючи недоліки ОП,
Критерій 2 частково відповідає вимогам. Зазначені недоліки можуть бути усунуті, а зміни в ОП «Менеджмент»
можливо вести протягом 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 оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО у розділі “Абітурієнту” (на 2019 рік -
https://cibs.ubs.edu.ua/pravyla-2019/; на 2020 рік - https://cibs.ubs.edu.ua/pravyla-2020/#). На час перевірки
оприлюднено правила прийому на 2020 рік (https://cibs.ubs.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/12/PRAVULA_PRUUOMY_2020.pdf), етапи вступної компанії, перелік документів для вступу
та напрями підготовки. У Правилах прийому визначена процедура вступу на ОП студентам з дипломом бакалавра,
магістра, спеціаліста. Правила прийому на навчання достатньою мірою структуровані, викладені чітко і зрозуміло.
Вони не містять ознак дискримінації для потенційних вступників на навчання за цією магістерською освітньою
програмою.

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

Вступ до магістратури за ОП “Менеджмент” відбувається на підставі Правил прийому до ДВНЗ “Університет
банківської справи”. У правилах прийому наведено інформацію щодо форм вступних випробувань для вступу на
навчання для здобуття освітнього ступеня магістра. При прийомі на навчання на конкурсній основі для здобуття
вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” у Черкаському інституті ДВНЗ “Університет банківської справи”
здобувач повинен скласти: фахове вступне випробування (тестування) та єдиний вступний іспит з іноземної мови
або вступне випробування з іноземної мови (для вступників на основі ступеня вищої освіти “магістр” (освітньо-
кваліфікаційного рівня «спеціаліст») за кошти фізичних та/або юридичних осіб). В документі “Програма вступного
випробування для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 073 “Менеджмент” на основі здобутого
освітнього ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційних рівнях спеціаліста або магістра (денна та заочна форми
навчання) відображено перелік тем, на основі яких побудовані екзаменаційні питання. Документ оприлюднено на
сайті ЗВО
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(http://ubs.edu.ua/images/2018/abiturientu/programi_vstupnikh_viprobuvan/Programa_magistr_fahovogo_vstypnogo_
vuprobyvannja_073_Menedgment.pdf). Щорічно в Університеті формуються програми вступних випробувань.

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.

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, здійснюється відповідно до Положення про організацію
освітнього процесу в ДВНЗ “Університет банківської справи”, розділ 10 “Академічна мобільність”, схваленого
Вченою радою 14.02.2019 (протокол № 7) (http://www.ubs.edu.ua/images/2019/polkharkiv.pdf) та Положення про
порядок визнання результатів навчання в ДВНЗ “Університет банківської справи”, отриманих у формальній та
неформальній освіті, ухваленого Вченою радою 26.12.2019 р. (протокол № 3)
(http://www.ubs.edu.ua/images/2020/polresultseducation.pdf). Станом на момент акредитації, практика визнання
результатів навчання, отриманих в інших ЗВО за ОП «Менеджмент» відсутня. Доступність для учасників освітнього
процесу нормативних документів, що регулюють питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО,
забезпечується оприлюдненням у відкритому доступі шляхом розміщення на веб-сайті
(http://www.ubs.edu.ua/ua/golovne-menyu-ua/normativno-pravova-baza).

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.

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулює Положення про порядок визнання
результатів навчання в ДВНЗ “Університет банківської справи”, отриманих у формальній та неформальній освіті
ухвалений Вченою радою 26.12.2019 р. (протокол № 3) (http://www.ubs.edu.ua/images/2020/polresultseducation.pdf).
За результатами опитувань встановлено, що практика визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, за ОП «Менеджмент» відсутня. Однак, в період карантину, викладачі кафедри рекомендують здобувачам
проходження дистанційних сертифікованих курсів і передбачають можливість зарахування певної кількості балів у
разі їх відповідності дисциплінам. Доступність для учасників освітнього процесу інформації про порядок визнання
результатів навчання, отриманих у формальній та неформальній освіті, забезпечується оприлюдненням у
відкритому доступі шляхом розміщення на веб-сайті (http://www.ubs.edu.ua/images/2020/polresultseducation.pdf).

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому до ЗВО є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. Визнання результатів
навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, та отриманих у неформальній освіті
здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ “Університет банківської
справи” та Положення про порядок визнання результатів навчання в ДВНЗ “Університет банківської справи”,
отриманих у формальній та неформальній освіті.

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

Рекомендації: посилити ОП можливістю активізувати в Інституті роботу щодо розвитку неформальної освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітньо-професійна програма у контексті Критерію 3 відповідає вимогам і має значний рівень узгодженості за
підкритеріями 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Правила прийому на навчання у Черкаському інституті ДВНЗ “Університет
банківської справи” є зрозумілими, не містять дискримінаційних положень, своєчасно оприлюднюються на веб-
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сайті. Процес організації і проведення прийому здобувачів вищої освіти здійснюється на належному рівні з
урахуванням вимог законодавства.

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.

Навчальний процес у ЗВО здійснюється відповідно до “Положення про організацію освітнього процесу”
(http://ubs.edu.ua/images/2020/ovitaprocees.pdf), в якому визначені порядок і форми організації навчального
процесу, контрольні заходи. У ході проведення відео-зустрічей та вивчення матеріалів (робочих програм, силабусів)
встановлено, що при викладанні заявлених в ОП дисциплін використовуються новітні методи подачі та засвоєння
матеріалів, наприклад метод “Шість капелюхів”, ментальні карти, аналітичні записки, проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації з використанням мультимедійного обладнання. З кожної дисципліни, здобувачі мають
змогу виконувати індивідуальну роботу, які передбачені робочими програмами та оцінюються у визначену кількість
балів. Моніторинг якості освітньої діяльності у ЗВО здійснюється на підставі “Положення про організацію опитувань
учасників освітнього процесу” (http://ubs.edu.ua/images/2020/norm-prav/opituvania.pdf). Встановлено, що з метою
оцінки якості освітнього процесу, у ЗВО, в кінці кожного семестру, двічі протягом навчального року, проводиться
анонімне анкетування здобувачів за кожною навчальною дисципліною, з використанням Google Forms у системі
Moodle. Результати анкетування подаються керівництву факультету та інституту. Встановлено, що виходячи із
наукових інтересів здобувачів, вони мають право самостійно обирати наукового керівника та тему для виконання
кваліфікаційної роботи. Орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт затверджується випускуючою кафедрою та
щорічно оновлюється. Згідно “Порядку організації навчання студентів за індивідуальним графіком”
(http://ubs.edu.ua/images/PDF/pologennya_pro_ind_grafic.pdf), здобувачі, які працевлаштовані за спеціальністю, на
якій навчаються, мають право поєднувати роботу та навчання. Наведені факти свідчать про те, що у ЗВО
дотримуються принципів формування студентоцентрованого підходу та академічної свободи.

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).

На офіційному сайті ЗВО, у вільному доступі знаходяться силабуси дисциплін, які задекларовані в ОП, як обовязкові
та вибіркові https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy. Дані силабуси представлені в окремих файлах: обов'язкові та
вибіркові, однак в середині цих файлів силабуси усіх дисциплін розміщені один за одним, що дещо утруднює
можливість швидкого пошуку інформації по тій чи іншій дисципліні здобувачем. У силабусі кожної дисципліни
чітко прописані цілі, програмні результати, структура курсу, форми підсумкового контролю, а також система
оцінювання, із вказаною кількістю балів, які здобувач може отримати за виконання того чи іншого завдання.
Доречно зауважити, що у документі з силабусами навчальних дисциплін на сайті університету відсутня інформація
про НД «Управління бізнесом» та «Інформаційне управління». У ЗВО добре налагоджене і функціонує дистанційне
освітнє середовище, зокрема СДН “Moodle” та "Прометей". Доступ до даних електронних ресурсів ЗВО мають усі
НПП та здобувачі, згідно особистих паролей. Ознайомившись із системою “Moodle”, встановлено, що в ній
представлено робочі програми усіх дисциплін, які читаються на ОП, а також усі необхідні для дистанційного
навчання матеріали: лекції, методичні рекомендації, завдання. При відео-зустрічі, здобувачі підтвердили, що на
початку вивчення кожного курсу, викладач, вербально, ознайомлює їх із порядком та критеріями оцінювання. У
ЗВО діє “Порядок оцінювання успішності здобувачів вищої освіти”, затверджений Вченою радою Університету
28.03.2019 р., протокол № 8 (http://ubs.edu.ua/images/uspeshnost2019.pdf), в якому чітко прописані вимоги до
організації оцінювання знань здобувачів. Позитивним у даному документі є те, що згідно нього викладач навчальної
дисципліни може визначити кілька різних траєкторій, що у свою чергу, дає можливість студенту самостійно обрати
можливий варіант набору балів, протягом вивчення дисципліни.

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

У ЗВО популяризується та підтримується наукова робота студентів. Студенти Пилипенко В.О. та Курченко А.В. були
призерами І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2019/2020 н.р. в ДВНЗ “Університет
банківської справи” зі спеціальності “Менеджмент організацій”. У ході експертизи було встановлено, що студенти,
які навчаються на ОП заохочуються та мотивуються до виконання наукових досліджень викладачами. З цією метою,
у критеріях оцінювання, представлених у робочих програмах дисциплін, передбачено певну кількість балів за “тези
та виступ на науковій конференції”, а також “презентацію та захист індивідуальної (дослідницько-аналітичної)
роботи”. Позитивною практикою є виїзні захисти кваліфікаційних магістерських робіт на підприємствах.
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Усі матеріали, що формують навчально-методичне забезпечення дисциплін, які читаються на ОП постійно
оновлюються та удосконалюються НПП. Зміни вносяться на основі побажань та рекомендацій усіх груп
стейкхолдерів, щодо структури та наповнення курсів, а також власних наукових досліджень викладачів та
отриманого досвіду внаслідок відвідування тренінгів, курсів підвищення кваліфікації, внутрішньої і міжнародної
мобільності. Згідно представленої інформації, у рамках співпраці з Університетом прикладних наук Німецького
федерального банку (м. Гахенбург, ФРН) викладачі ЗВО, з метою поглиблення знання іноземної мови, щорічно
проходять тренінг «Англійська для лекторів».

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

Міжнародну співпрацю Університету Банківської справи курує Центр міжнародного співробітництва, відповідно до
Концепції ЗВО про міжнародну діяльність. До заходів пов'язаних із інтернаціоналізацією вузу залучаються усі
учасники освітнього процесу. Для здобувачів діють програми семестрового навчання за кордоном, що здійснюється
в рамках програми Еразмус+ та угод про співпрацю на базі Краківського економічного університету, Вроцлавського
економічного університету, Познанського університету економіки та бізнесу (Польща), Латвійського університету
(Латвія), Латвійського університету (Латвія), Литовського бізнес-університету прикладних наук (Литва),
Кавказького університету (Азербайджан), Поліського державного університету (Білорусь). В рамках міжнародної
мобільності та з метою підвищення кваліфікації для здобувачів та науково-педагогічних працівників ЗВО є
доступним навчання та стажування за програмою Еразмус+, а також у Вищій школі – Університету прикладних наук
Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина), Національним банком Польщі (м. Варшава),
Регіональному відділенні банку РКО ВР у містах Люблін і Познань (Республіка Польща). Здобувач Ткаленко О.М.
ОП «Менеджмент» в травні 2019 р. проходив стажування у PKO Bank Polski (м. Люблін, Республіка Польща). У
квітні 2020 р. передбачалась навчання у Вищий школі – Університет прикладних наук Федерального банку
Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина) здобувача ОП «Менеджмент» Діденко В., яке не відбулося внаслідок пандемії
короновірусу. У рамках угод про підготовку фахівців за програмою «подвійного диплома» здійснюється співпраця з
Вищою школою менеджменту (м. Барселона, Іспанія), Балтійською міжнародною академією (м. Рига, Латвія),
Краківським економічним університетом (Польща), Університетом ім. Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) і
Швейцарською школою бізнесу (м. Монтре, Швейцарія). За результатами інтерв’ювання встановлено, що на ОП
подібна практика відсутня. НПП, які забезпечують навчання на ОП «Менеджмент», беруть участь у програмах
академічної мобільності Еразмус+. Так, доцент Руденко М.В. - 2018-2019 н.р., Краківський економічний університет,
Республіка Польща та 2017-2018 н.р. Литовський бізнес-університет прикладних наук, м. Вільнюс, Литва. НПП, що
забезпечують ОП, приймають активну участь у закордонних наукових конференціях та підготовці колективних
монографій. У ЗВО виконуються наукові дослідження за участі представників зарубіжних закладів освіти в рамках
угод про співпрацю: Наукова тема Цифрова економіка: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
(№0117U003836, 2018-2020). За результатами дослідження підготовлено монографію. Цифрова економіка як
ключовий тренд розвитку постіндустріального суспільства : монографія / [авт. кол.]. ; за заг. ред. Н. М. Пантєлєєвої,
С. Ю. Колодія, М. А. Ребрика. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – 299 с.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильними сторонами критерію 4 є те, що ЗВО провадить активну міжнародну співпрацю і залучає до неї усіх
учасників освітнього процесу. З метою кращого сприйняття здобувачами матеріалу НПП, які забезпечують ОП,
використовують інноваційні методи викладання. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню
заявлених у ОП цілей та ПРН, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної
свободи. У ЗВО систематично проводиться опитування здобувачів щодо якості викладання дисциплін.

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

Для узгодження відповідності по підкритерію 4.2 та з метою полегшення здобувачам можливості ознайомитися із
змістом вибіркових дисциплін доцільно їх силабуси представити кожен окремо по дисципліні, а не загальним
файлом.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Сторінка 11



Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОП має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 4.1 - 4.5. Зазначені слабкі
сторони (за підкритерієм 4.2) є несуттєвими, усунення яких зумовлюється технічним виконанням і може бути
виконане в короткий термін.

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.

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів ЗВО регулюються “Порядком оцінювання здобувачів вищої
освіти”, 2019 р. (http://ubs.edu.ua/images/uspeshnost2019.pdf). Форми контрольних заходів та критерії оцінювання
по кожній дисципліні представлені у силабусах та робочих програмах, вони є чіткими, зрозумілими, дозволяють
встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього компоненту. Однак,
у вільному доступі дані матеріали є частково представлені у репозитарії. По всіх дисциплінах вони розміщені для
перегляду у закритій системі Moodle. Здобувачі ознайомлені з розкладом заліково-екзаменаційної сесії, який
оприлюднюються своєчасно (https://cibs.ubs.edu.ua/timlab/). Розклад заннягь є у вільному доступі на сайті
(http://decanat.cibs.ubs.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi).

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

Підсумкова атестація випускників за ОП здійснюється у формі захисту кваліфікаційної роботи, відкрито та
публічно, що відповідає вимогам затвердженого стандарту (Наказ МОНУ №959 від 10.07.2019р.). Загальні вимоги
до написання кваліфікаційних робіт регулюються і прописані у “Загальних вимогах до підготовки та захисту
дипломної роботи”, чинного від 30.11.2015 р., у Методичних рекомендаціях з підготовки та захисту кваліфікаційної
роботи здобувачів вищого освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», галузь знань 07 «Управління та
адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент» (протокол №4 від 10.09.2018). Зі слів гаранта та директора
бібліотеки, кваліфікаційні роботи магістрів будуть оприлюднені у репозитарії ЗВО.

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.

Процедура проведення контрольних заходів регулюється графіком навчального процесу, відповідно до Положення
про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Університет банківської справи». Графік навчального процесу визначає
календарні терміни теоретичного навчання та практичної підготовки, семестрового контролю (екзаменаційних
сесій), ліквідації академічної заборгованості, підготовки кваліфікаційних (дипломних) робіт (проектів), атестації
здобувачів освіти, канікул. Механізм оцінювання знань при різних формах контролю прописаний у “Порядку
оцінювання здобувачів вищої освіти”, 2019 р. (http://ubs.edu.ua/images/uspeshnost2019.pdf). Під час проведених
відеозустрічей зі здобувачами вищої освіти та НПП встановлено, що проведення контрольних заходів у ЗВО є
чіткими і зрозумілими, доступними для всіх учасників освітнього процесу та забезпечують об’єктивність
оцінювання. Здобувачі освіти зазначили, що на першому занятті викладачами озвучується інформація щодо
критеріїв та порядку оцінювання, а також можливість оскарження результатів та прав у разі виникнення
конфліктних ситуації. Однак, чіткого механізму оскарження результатів контрольних заходів у нормативних
документах ЗВО не прописано. У Положенні про організацію освітнього процесу
(http://ubs.edu.ua/images/2017/PDF/polog_org_osvit_proc.pdf) зазначено загальні вимоги перездачі підсумкового
контролю у разі одержання оцінки “незадовільно” або відсутності на іспиті. Не прописано механізму оскарження
результатів і в “Положенні про врегулювання конфліктних ситуацій” (http://ubs.edu.ua/images/2020/conflictpol.pdf).
На сайті оприлюднено графік ліквідації академічної заборгованості https://cibs.ubs.edu.ua/timlab/.

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
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(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

У процесі спілкування із різними фокус-групами встановлено, що у ЗВО популяризується поняття академічної
доброчесності. Усі учасники освітнього процесу ознайомлені з «Кодексом академічної доброчесності»
(http://ubs.edu.ua/images/2019/kod2019.pdf) 2019р., “Положенням про заходи щодо запобігання академічному
плагіату” (http://ubs.edu.ua/images/PDF/AP.PDF), 2015р. та “Положенням про систему внутрішнього забезпечення
якості освітньої діяльності та вищої освіти” 2019 р. (http://ubs.edu.ua/images/2017/PDF/pologenny_2019_1.pdf). У
ЗВО існують технічні можливості перевірки результатів наукової та академічної роботи здобувачів на плагіат,
використовується програма Strike Plagiarism. На кафедрі призначена особа, яка відповідає за перевірку
кваліфікаційних робіт на наявність плагіату. Усі кваліфікаційні роботи завантажуються у відповідний розділ у
закритій системі Moodle. Зі слів керівництва факультету та представника бібліотеки, в інституті ведеться робота
щодо налагодження функціонування відкритої бази кваліфікаційних робіт у репозитарію
(http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/2363). Однак, не зовсім зрозумілими є результати системи
інтерпретації звіту подібності в антиплагіатній системі, так як представлені протоколи аналізу звіту подібності
науковим керівником містять зовсім різні значення коефіцієнтів подібності 1 та 2, а загальні висновки при цьому
однакові. Стосовно даного питання спостерігається певна неузгодженість супроводжуючих документів. Зокрема,
відповідно до “Положення про заходи щодо запобігання академічному плагіату”
(http://ubs.edu.ua/images/PDF/AP.PDF), 2015 р., с. 5, перша колонка таблиці зазначено, що для наукових та
навчально-методичних праць, у т.ч. магістерських та дисертаційних робіт неприйнятним є рівень менше 60%.
Відповідно до Інструкції для інтерпретації звіту подібності у антиплагіатній системі Strike Plagiarism
(http://ubs.edu.ua/images/PDF/Strikeplagiarism_com_UA_nstrukciya_dlya_administratora.pdf), розділ 5, вважається
підозрілим, якщо перший коефіцієнт подібності перевищує 50%, а другий коефіцієнт подібності перевищує 5%.
Наприклад, за даними протоколів аналізу звіту подібності науковим керівником, одна робота (з найменшим
значенням коефіцієнтів) містить коефіцієнт подібності 1 - 3,4 та коефіцієнт подібності 2 - 0,7, а інша (з найбільшим
значенням коефіцієнтів) - коефіцієнт подібності 1 - 60,7 та коефіцієнт подібності 2 - 55,9. Хоча, після аналізу звіту
подібності констатація однакова - “виявлені в роботі запозичення є сумлінними і не мають ознак плагіату. Тому
робота визнається самостійною і допускається до захисту”. За результатами відеозустрічей із здобувачами та НПП
встановлено, що усі наукові статті, тези які виконують студенти перевіряються науковими керівниками на
безкоштовних платформах перевірки на плагіат. На ОП випадків порушення академічної доброчесності не заявлено.
Зі слів здобувачів та НПП, в Інституті відсутні й інші прояви порушення академічної доброчесності, зокрема
необ’єктивне оцінювання.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Сильними сторонами ОП у контексті Критерію 5 слід відмітити чіткість і зрозумілість форм контрольних заходів та
критеріїв їх оцінювання для здобувачів. Функціонування у ЗВО системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
Наявність Кодексу академічної доброчесності та її популяризація.

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

Доцільно розмістити робочі програми або силабуси по всіх дисциплінах у репозитарію Інституту, для відкритого
доступу. Рекомендується більш чітко прописати механізм оскарження підсумкових результатів і оприлюднити його
для всіх учасників освітнього процесу. Узгодити нормативні документи ЗВО щодо процедур встановлення рівня
оригінальності кваліфікаційних робіт. Переглянути Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту
кваліфікаційної (магістерської) роботи в частині реалізації процедури дотримання академічної доброчесності.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП за Критерієм 5 загалом відповідає вимогам і має достатній рівень узгодженості за підкритеріями 5.1 - 5.3 та
частково узгоджений за підкритерієм 5.4. Критерії оцінювання знань студентів є послідовними, чіткими,
зрозумілими. Студенти на першому занятті вербально одержують інформацію про систему оцінювання. На сайті, у
вільному доступі є розклад екзаменаційної сесії та графіки ліквідації академічної заборгованості. Зазначені недоліки
можуть бути усунені в короткий термін.
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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.

Кадровий склад, який забезпечує ОП загалом відповідає достатньому рівню наукової кваліфікації. Усі викладачі
забезпечують необхідну, для викладання на магістерському рівні, кількість пунктів Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності. Група забезпечення складається із 1 доктора наук, професора та 5 кандидатів наук.
Представлені ЕГ підтвердження їх професійних та наукових здобутків, засвідчують забезпечення підготовки
здобувачів вищої освіти за ОП на належному рівні. Викладачі здійснюють наукову діяльність у контексті дисциплін,
які читають на ОП. У ході експертизи, ЕГ було проаналізовано надану інформацію про базову освіту, стаж роботи,
публікації, наукові ступені, вчені звання науково-педагогічних працівників. Результати аналізу та інтерв'ювання
фокус групи підтвердили, що професійна кваліфікація НПП, які викладають на ОП, забезпечує досягнення
визначених цілей та програмних результатів навчання.

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

Конкурсний відбір викладачів у ЗВО здійснюється згідно «Положення про порядок проведення конкурсного відбору
при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи» (http://ubs.edu.ua/images/2019/PDF/Polozhenya_NPP_2019.pdf). Дана процедура є
прозорою із дотриманням усіх вимог чинного законодавства. Інформація про конкурс розміщується на офіційній
сторінці ЗВО, який проходить згідно плану, із дотриманням усіх термінів. У результаті співбесіди із завідувачем
сектору Відділу кадрів, встановлено, що у випадку наявності на вакантне місце кількох претендентів, конкурсна
комісія оцінює і приймає рішення виходячи із професійної кваліфікації і наукових доробок претендентів, що у свою
чергу, зумовить забезпечення успішної реалізації ОП. Кандидат на посаду повинен володіти відповідними
компетентностями, мати високі морально-етичні якості. Заяви про участь у конкурсі мають право подавати особи,
які мають науковий ступінь і вчене звання та за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають
вимогам до НПП установлених Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та умовам оголошеного
конкурсу. Строк трудового договору (контракту) встановлюється за погодженням сторін, але не більше ніж на 5
років.

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

За результатами відео-зустрічей із роботодавцями встановлено, що вони активно співпрацюють із ЗВО, зокрема із
кафедрою, яка відповідає за ОП “Менеджмент”. У ЗВО систематично проводяться опитування потенційних
роботодавців та стейкхолдерів. Це представники ПУМБ м. Черкаси, АТ "Ощадбанк", ПрАТ «Страхова компанія
«ВУСО», Страхової Групи “ТАС”, Управління патрульної поліції в місті Черкаси, ГУ ДПС у Черкаській області,
Черкаської міської ради, Everlabs, ТОВ "Некст-Консалтинг", ТОВ "ЄВРО-КОНТРАКТ", Черкаської регіональної
організації «Асоціація українських правників», ТОВ АндерсенЛаб, ТОВ ДВ-ПРОФКОНСАЛТ, ДП
“КАПРО_ЧЕРКАСИ” ТОВ “ЕЛЕКТРА”, Державної казначейської служби України в Черкаській області, Юридичної
компанії "Доступний адвокат". Їх співпраця проявляється у різних напрямах, зокрема: перегляді та аналізі ОП,
навчальних планів, їх рецензуванні, надання рекомендацій щодо вдосконалення та оновлення ОП, забезпеченні для
здобувачів умов проходження виробничої та переддипломної практик (згідно заключених договорів). Для
проведення інформаційних та ознайомчих лекцій зі здобувачами ОП “Менеджмент” були запрошені представники
банківських установ, страхових компаній та органів державної служби.

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

За результатами відео-зустрічей із різними групами стейкхолдерів, встановлено, що викладачами ініціюється
залучення до освітнього процесу спеціалістів-практиків. Зокрема, для проведення лекцій здобувачам за ОП
“Менеджмент” були запрошені спеціалісти: експерт бухгалтерсько-судової експертизи, працівники фінансово-
кредитних установ та страхових компаній, начальник відділу управління персоналом Державної казначейської
служби України в Черкаській області. У практиці освітньої діяльності ЗВО є гостьові лекції. Їх організація та
проведення регулюються відповідним Положенням, затвердженим у 2018 р. (
http://ubs.edu.ua/images/2017/PDF/PolozhGostLektsiy.pdf). Практикуються також гостьові лекції, які проходять за
участі зарубіжних партнерів у режимі відеоконференції. Зокрема: 1. Лоуеллом Кемпбеллом, спеціаліста з цифрових
фінансів Міжнародної фінансової корпорації (6.12.2019). 2. Зустріч з представниками посольства Франції для
ознайомлення з можливостями співпраці (академічних обмінів, стажування, грантів) здобувачів та викладачів
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Університету з французькими університетами (14.05.2019). 3. Президента інвестиційно-будівельного холдингу
«UIH», новатора у сфері блокчейну Марка Гінзбурга на тему «Штучний інтелект, Блокчейн – руйнівник корупції,
перспективи взаємовідносин держави і криптовалютних організацій» (19.03.2018). 4. Джеймса Небуса, професора
Університету Саффолка, США, на тему “Нові закони міжнародного оподаткування”(6.12.2018). 5. Кріса Скинера ,
автора книги «Майбутне банкінгу. Світові тенденції в галузі» на тему “Цифровий банкінг”(7.12.2018).

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

На основі проведених співбесід з НПП, ознайомлення з наданою документацією встановлено, що ЗВО сприяє
професійному розвитку викладачів через співпрацю з іншими організаціями в Україні та міжнародними
партнерами, залучає та стимулює до участі НПП у науково-дослідній роботі, конференціях, майстер-класах, круглих
столах, стажуваннях. ЗВО діє Положення про атестацію наукових працівників, 2018 р.
(http://ubs.edu.ua/images/PDF/Polozhenya_pro_atestaciu_nauk_pracivnukiv.PDF), згідно якого атестація проводиться
не рідше одного разу на 5 років, і визначає професійну відповідність працівника займаній посаді. Професійне
заохочення у ЗВО здійснюється у формі переведення на вищу викладацьку посаду, визначення та преміювання за
результатами анкетування здобувачів вищої освіти кращих викладачів, конкурсу на кращого викладача тощо. З
метою підвищення рівня викладацької майстерності, в Інституті систематично проводяться навчально-методичні
семінари. За період 2017-2019 р. на випускуючій кафедрі було проведено 18 таких заходів.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ЗВО проводяться відкриті заняття, постійно організовуються та проводяться тренінги з удосконалення
педагогічної майстерності. Щосеместру складаються плани проведення відкритих занять. Відповідно до “Положення
про відкриті заняття в ДВНЗ “Університет банківської справи” чинне з 13.11.2018 р.
(http://ubs.edu.ua/images/2017/PDF/PolozhVidkrutiZanyatya.pdf), відкрите заняття оцінюється за такими
критеріями: якість викладання (професійний рівень, наукова кваліфікація), педагогічна майстерність, володіння
методикою викладання, застосування традиційних/інноваційних методів навчання, застосування форм контролю,
використання сучасних комп’ютерних технологій, візуального супроводження, взаємозв’язок з аудиторією, рівень
володіння мовою, особистісні якості НПП, відповідність/невідповідність навчального заняття вимогам, що
висуваються п.4 ст. 58 ЗУ «Про вищу освіту»). За результатами проведеного відкритого заняття відбувається його
обговорення, здійснюється оцінка та надаються рекомендації. За результатами інтерв'ювання НПП ЗВО стимулює
викладачів у процесі підвищення кваліфікації та викладацької майстерності. Зокрема, за керівництво студентом,
який здобув призове місце на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт керівнику зменшується науково-педагогічне
навантаження на наступний навчальний рік на 50 год. У 2017 р. в якості мотивації вивчення НПП іноземної мови
доц. кафедри менеджменту та інформаційних технологій Руденку М.В. ЗВО було оплачено консультації та здачу
тестів з іноземної мови на рівень В2. З метою залучення викладачів до міжнародної мобільності, у 2018 р. доц.
Руденко М.В. було компенсовано вартість стажування у Вільнюській колегії/ університеті прикладних наук (м.
Вільнюс). Для мотивації підвищення професійної майстерності ЗВО оплачуються або частково компенсується
вартість різного роду тренінгів, курсів.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильними сторонами освітньо-професійної програми у контексті Критерію 6 є: прозора процедура конкурсного
відбору НПП. Систематичне опитування потенційних роботодавців та стейкхолдерів щодо сучасного стану й
перспектив удосконалення освітньо-професійних програм та проведення гостьових лекцій.

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

Активізувати роботу щодо залучення до освітнього процесу спеціалістів-практиків для читання лекцій, у контексті
певних навчальних курсів. Рекомендовано розробити механізм більш широкого залучення цих категорій до
проведення аудиторних та практичних занять з метою покращення якості та практичної спрямованості освітнього
процесу. Розширити можливості для НПП щодо підвищення їх педагогічної майстерності.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП у контексті Критерію 6 загалом відповідає вимогам. Зазначені слабкі сторони є не критичними. Склад, наукова
спрямованість та кваліфікація НПП є достатніми для успішного забезпечення ОП.

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.

За результатами відео-матеріалів та наданих документів, а також у ході огляду навчальної лабораторії у режимі
Zoom-конференції, встановлено, що фінансові, матеріально-технічні ресурси ЗВО та навчально-методичне
забезпечення є достатніми для досягнення здобувачами визначених ОП цілей та програмних результатів навчання.
Приміщення ЗВО відремонтовані, відповідають ергономічним нормам і вимогам безпеки. Низка аудиторій
оснащенні комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням, у приміщеннях ЗВО забезпечено вільний
доступ до мережі Інтернет. Органи студентського самоврядування мають власну кімнату для реалізації своїх задумів
та ініціатив. У бібліотеці ЗВО працюють 2 читальні зали. Періодично відбувається оновлення бібліотечних фондів.
Зокрема, за словами провідного бібліотекаря, наприкінці 2019 р. ЗВО виділив 17,5 тис. грн та отримав субвенцію від
міської ради у розмірі 10,0 тис. грн на придбання нової літератури. На початку 2020 р. оформлено підписку на 9
найменувань періодичних фахових видань (Економіка і прогнозування, Економіка України, Банківський
менеджмент, Статистика України, Фінанси України тощо). Учасники освітнього процесу мають доступ до
електронного каталогу, інституційного репозитарію навчальної, наукової та методичної літератури, який працює на
локальній мережі ЗВО «Прометей». У бібліотеці ЗВО надається доступ до ресурсів наукометричних баз Scopus та
Web of Science. У ЗВО працює Навчальна лабораторія (навчальний тренінговий банк). Здобувачі працюють в
лабораторії з використанням ліцензійного програмного забезпечення САБО «Б2». Приміщення лабораторії
розраховано на 10 робочих місць, однак за необхідності здобувачі можуть увійти в операційну систему банку з будь-
якого комп’ютера в університеті, використавши персональний логін та пароль. За словами завідувача, у навчальній
лабораторій працює до 3 осіб зі спеціальності 073 «Менеджмент». У ЗВО передбачена система заохочення за роботу
у навчальній лабораторій шляхом перезарахування балів з певних дисциплін профільного спрямування. Крім того, у
навчальному процесі за ОП використовуються пакети системних та прикладних програм: система управління
підприємством «ІС-ПРО», «ІРБІС-64», “Project Expert” тощо, програми дистанційного навчання «Прометей»,
“Moodle”. У приміщенні ЗВО діє Музей історії ЗВО, пункт медичної допомоги, їдальня, актова зала, є власний
спортивно-оздоровчий комплекс, 2 гуртожитки. За словами адміністрації, фінансові витрати ЗВО частково
покриваються за рахунок ендавмент-фонду, який надає можливість отримувати майно, кошти і матеріальні цінності
від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну
допомогу (п. 4.4.2 Статуту ДВНЗ “Університет банківської справи”
(http://www.ubs.edu.ua/images/PDF/statutuniver2015.pdf). Навчально-методичне забезпечення ОП розробляється
відповідно до Положення про навчально-методичне забезпечення освітньої програми
(http://ubs.edu.ua/images/ProNMZ2019.pdf) і відповідають його вимогам.

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.

Під час зустрічей з академічним персоналом, здобувачами освіти, органами студентського самоврядування,
випускниками експерти пересвідчилися, що університет надає безоплатний доступ до відповідної інфраструктури та
інформаційних ресурсів (за винятком проживання у гуртожитку). Для соціально незахищених груп здобувачів
передбачено пільгові програми оплати проживання у гуртожитку чи вартості навчання. Викладачі та здобувачі
освіти користуються безкоштовним доступом до ресурсів бібліотеки та мережі Інтернет. Доступними є навчальна
лабораторія, спортивні секції, тренажерний зал, стадіон, актова зала. Студенти відмітили, що задоволені умовами,
які створює та забезпечує ЗВО для освітньої та соціальної діяльності.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

ЗВО приділяє увагу безпеці життя та здоров’ю здобувачів. Навчальні та адміністративні приміщення відповідають
діючим вимогам з техніки безпеки та забезпечують умови життєдіяльності щодо освітлення, теплового та
повітряного режиму, проведення технологічних процесів у спеціалізованих лабораторіях тощо. На вході в ЗВО
працює пропускна система та охорона, здійснюється відеоспостереження. Для всіх учасників освітнього процесу
проводяться інструктажі з техніки безпеки та правил протипожежної безпеки, що було підтверджено в ході інтерв’ю
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зі здобувачами вищої освіти та академічним персоналом. У ЗВО працює медичний пункт, надаються консультації
штатного психолога. Цінності ЗВО містяться у документі Стратегія і завдання розвитку ДВНЗ «Університет
банківської справи» (слайд 3, http://www.ubs.edu.ua/images//2019/now/stategia_UBS.pdf), за словами учасників
фокус груп, їх поділяють усі учасники освітнього процесу. Крім того, в університеті створено умови для всебічного
задоволення потреб та інтересів здобувачів освіти. За словами здобувачів та представників студентського
самоврядування, вони мають змогу використовувати будь-які приміщення для реалізації власних проєктів як в
освітній, так і в позаосвітній діяльності, академічний персонал активно підтримує їх ініціативи (спільне святкування
різноманітних свят, проведення зустрічей Meetup). У ЗВО діють спортивні секції, регулярно організовуються
різноманітні культурно-масові та інформаційно-комунікаційні заходи (це підтверджує інформація, яка міститься на
офіційній сторінці ЗВО у Facebook – https://www.facebook.com/ubscibs/), підтримується розвиток художньої
самодіяльності. Під час прийняття рішень щодо організації освітнього середовища вирішальним чинником, що
береться до уваги, є потреби та інтереси здобувачів, які, за словами учасників освітнього процесу, виявляються
шляхом проведення анкетування та у ході особистих зустрічей з адміністрацією ЗВО. Усі охочі іногородні здобувачі
забезпечуються кімнатами у гуртожитках, у яких, за їх відгуками, створено комфортні умови для проживання.

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

Освітню підтримку здобувачів освіти в першу чергу здійснюють працівники деканату, викладачі на ОП,
організаційно-методичний центр ЗВО. Працівники деканату здійснюють документальне та інформаційне
супроводження освітньої діяльності, підтримку процесів академічної мобільності та працевлаштування здобувачів.
Крім того, у ЗВО використовується ПК «Деканат+Університет». Освітня підтримка від викладачів забезпечується
безпосередньо під час проведення занять, надання консультацій для здобувачів щодо належного засвоєння
навчального матеріалу, проходження переддипломної практики, написання кваліфікаційних чи наукових робіт.
Процеси моніторингу та забезпечення належної якості освітнього процесу координують працівники організаційно-
методичного центру. Організаційну підтримку здобувачів також частково здійснюють працівники деканату
(отримання довідок, формування розкладу тощо) та куратори груп (розповсюдження академічних традицій,
адаптація вступників, проведення заходів тощо). Інформаційну підтримку супроводжують працівники ІТ-сервісу. На
офіційному сайті та на офіційних сторінках ЗВО у соціальних мережах (Facebook, Instagram) розміщується
інформація як з освітніх, так і з позаосвітніх питань. Зокрема, на сайті університету розміщено порадник здобувачу
вищої освіти, актуальну інформацію щодо розкладу занять, ОП, силабуси навчальних дисциплін за вибором
здобувача (хоча відсутня інформація про НД «Управління бізнесом» та «Інформаційне управління»), інформацію
про можливості навчання за кордоном та працевлаштування тощо. Однак, серед інформації про можливості
навчання за кордоном за період 2017-2020 років розміщено лише 12 оголошень, серед яких за 2020 рік лише 2.
Крім того, інформаційні повідомлення про можливості семестрових обмінів у Краківському економічному
університеті та Латвійському університеті датуються 06.11.2018 та 08.10.2018 відповідно. Однак, адміністрація та
працівник відділу міжнародних зв’язків наголошували, що у 2019 році проводився конкурс на участь здобувачів у
цих програмах, але охочих не виявилося. Крім того, інформація про вакансії на сайті ЗВО у розділі
«Працевлаштування випускників» подана без вказання дедлайнів щодо подання резюме, більшість з неї є
застарілою (всього 8 повідомлень, деякі з них датуються 2016 роком, більшість посилань з детальною інформацією
про можливості працевлаштування не працюють). Інформування здобувачів також здійснюється через
представників Студентської ради, старост академічних груп. Консультаційну підтримку здобувачів здійснює
Консультаційний центр для вступників (на стадії, коли вони ще є абітурієнтами), Центр працевлаштування
випускників, Відділ міжнародних зв’язків, працівники бібліотеки з приводу користування електронним каталогом,
інституційним репозитарієм тощо. Психологічну підтримку також надає штатний психолог. Соціальна підтримка
передбачає надання соціальних стипендій певним категоріям здобувачів.

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

У ЗВО створено умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами. Для осіб з
проблемами опорно-рухового апарату при вході облаштовано пандус, на першому поверсі будівлі ЗВО – спеціальну
аудиторію. Експерти мали можливість пересвідчитися у їх наявності під час перегляду відео про стан матеріально-
технічного забезпечення ЗВО. У роботі з такими здобувачами активно використовуються дистанційні системи
навчання (Moodle, Прометей), передбачена можливість навчання за індивідуальним графіком. Крім того, у ЗВО
проводяться консультації для академічного персоналу, які працюють з таким контингентом здобувачів. У ході
спілкування з учасниками освітнього процесу виявлено, що осіб з особливими потребами, які навчаються за ОП,
наразі 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.
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Політика та процедура вирішення конфліктних ситуацій регламентується у ЗВО декількома документами:
Положення про запобігання проявам расизму та сексуальних домагань у ДВНЗ «Університет банківської справи»
(чинне з 27.12.2019 року, http://www.do.ubs.edu.ua/images/2020/norm-prav/no_to_racism.pdf), відповідно до якого у
ЗВО функціонує Комісія з попередження і боротьби із проявами расизму та сексуальних домагань; Положення про
врегулювання конфліктних ситуацій (чинне з 27.12.2019 року, http://ubs.edu.ua/images/2020/norm-
prav/conf_sit.pdf). Наказом директора Черкаського навчально-наукового інститут ДВНЗ «Університет банківської
справи» від 07.02.2020 року створено Комісію з врегулювання конфліктних ситуацій. Крім того, у ЗВО діє
Антикорупційна програма (редакція 2019 року,
http://ubs.edu.ua/images/2017/zapobigannya_koruptsiji/antikorupciyna_2019.pdf). Усі вищевказані документи
розміщені у вільному доступі на сайті ЗВО. Відповідні Положення чинні з 27.12.2019 року, реалізація ОП розпочата
раніше, за даними Звіту самооцінювання до цього ці питання частково регламентувалися Положенням про
організацію освітнього процесу (http://ubs.edu.ua/images/2020/norm-prav/org_osv_proc.pdf), що свідчить про дії
ЗВО щодо удосконалення цих процедур та реагування на зовнішні виклики. За даними Звіту про самооцінювання
конфліктні ситуації, пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією, проявами расизму чи корупцією на
ОП не зафіксовано. Це підтверджено й у ході спілкування з учасниками освітнього процесу. Здобувачі вищої освіти
за ОП поінформовані, яким чином діяти і куди слід звертатися у разі виникнення подібних ситуацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Задовільний рівень фінансового, матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення освітньої
діяльності, інформатизації навчального процесу на ОП. Надання безоплатного доступу здобувачам та академічному
персоналу ОП до інформаційних ресурсів і відповідної інфраструктури. Формування та підтримка у ЗВО
середовища, яке дозволяє всебічно задовольнити потреби та інтереси здобувачів як в освітній, так і в позаосвітній
діяльності, у т.ч. і особам з особливими потребами. Наявність у ЗВО документів, які регламентують чіткі і зрозумілі
політику та процедури вирішення конфліктних ситуацій, забезпечення вільного доступу до них усіх учасників
освітнього процесу та зовнішніх стейкхолдерів.

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

Обмеженість інформації про програми академічної мобільності для здобувачів за ОП та можливості
працевлаштування, застарілість переважної більшості такої інформації. Рекомендовано забезпечити належний
рівень інформаційної підтримки діяльності Центру працевлаштування випускників та Відділу міжнародних зв’язків
щодо подання актуальної інформації та постійне її оновлення на сайті ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОП узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 7.1-7.3, 7.5. Проте існує часткова неузгодженість ОП
із якісними характеристиками за підкритерієм 7.4. Тому ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом
відповідають Критерію 7 з деякими недоліками.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП у ЗВО відбувається згідно із визначеною
загальноінституційною політикою та процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Зокрема,
відповідно до: “Положення про порядок та процедури розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та
закриття освітніх програм та навчальних планів ДВНЗ “Університет банківської справи”
(http://ubs.edu.ua/images/2020/polzatvprog2019.pdf), “Положення про навчально-методичне забезпечення освітньої
програми ДВНЗ “Університет банківської справи” (http://ubs.edu.ua/images/PDF/ProNMZ_27.06.2019.pdf),
“Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти ДВНЗ “Університет
банківської справи” (http://ubs.edu.ua/images/2017/PDF/pologenny_2019_1.pdf), які розміщені у вільному доступі на
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сайті ЗВО. ОП переглядаються періодично на підставі оновлення законодавчої бази, пропозицій стейкхолдерів
(здобувачів, роботодавців, випускників, представників академічної спільноти) з урахуванням вимог ринку праці та
сучасних тенденцій розвитку суспільства. Зокрема, перше видання ОП затверджене Вченою радою ЗВО 30 червня
2017 року, протокол №11. Друге видання ОП затверджено Вченою радою 14 лютого 2019 року, протокол №7, що
передбачало удосконалення структурно-логічної схеми ОП, логічно-послідовного викладання дисциплін з
урахуванням побажань стейкхолдерів. Третє видання ОП (протокол Вченої ради №1 від 29 серпня 2019 року)
обумовлене необхідністю перегляду програмних освітніх компетенцій та програмних результатів навчання у зв’язку
з затвердженням Стандарту вищої освіти для другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент”.
Четверте видання ОП, затверджене Вченою радою 26 лютого 2020 року, протокол №5, обумовлено зміною освітніх
компонент відповідно до запланованих результатів навчання. На сайті ЗВО розміщено проєкт до обговорення ОП зі
спеціальності 073 «Менеджмент» підготовки здобувачів освіти другого (магістерського) рівня
(https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/).

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

У ході проведення процедури акредитації експертами встановлено, що здобувачі вищої освіти безпосередньо та
через органи студентського самоврядування залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур
забезпечення її якості як партнери. Зокрема, в ОП міститься інформація про залучення до розробки освітньої
програми здобувача групи ММ-118 Білик В.Ю., що підтверджено його особистим підписом. З метою моніторингу
думки здобувачів щодо якості освітнього процесу, отримання зауважень та пропозицій у ЗВО періодично
проводяться опитування, як правило, за допомогою гугл-форми. На запит експертної групи гарант програми надав
приклади таких анкет та результати їх опрацювання. В цілому результати анкетування дають підстави стверджувати
про задовільність здобувачів якістю організації освітнього процесу. Доречно зауважити, що результати було надано в
узагальненому вигляді, без розподілу їх між рівнями освіти та спеціальностями підготовки здобувачів, що не
дозволяє експертам чітко визначити рівень задоволеності здобувачів на даній ОП. Однак представники
адміністрації запевняють, що результати опрацьовуються у документах Microsoft Excel у розрізі окремих
спеціальностей та рівнів підготовки та суттєво не відрізняються від узагальнених результатів. До процедур
внутрішнього забезпечення якості ОП також активно залучається студентське самоврядування шляхом проведення
фокус-груп серед здобувачів щодо якості ОП, участі у розробці тематичних анкет щодо моніторингу рівня
внутрішнього забезпечення якості ОП. Крім того, обрані представники студентського самоврядування можуть
вносити пропозиції щодо забезпечення якості освітнього процесу на засіданнях Вченої ради та Навчально-
методичної ради. З 3 лютого 2020 року в ЗВО вступило в силу Положення про організацію опитувань учасників
освітнього процесу, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу ДВНЗ «Університет банківської
справи» (http://ubs.edu.ua/images/2020/norm-prav/opituvania.pdf). Факти участі у процесах періодичного перегляду
освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості, а також урахування їх пропозицій підтвердили
здобувачі освіти та випускники ОП під час відповідних онлайн-зустрічей. Крім того, врахування пропозицій
здобувачів під час перегляду ОП підтверджує низка витягів з протоколів засідання кафедри менеджменту та
інформаційних технологій (Витяг з протокол №9 від 21 січня 2019 року – посилення практичної складової освітніх
компонент, залучення фахівців-практиків до викладання дисциплін; Витяг з протоколу №6 від 23 січня 2020 року –
включення до ОП дисциплін, що формують компетенції у сфері використання інформаційних технологій, правового
забезпечення господарської діяльності).

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

Інформація у Звіті самооцінювання, результати особистого спілкування експертів з представниками бізнес-
середовища, надані на запит експертної групи фото та відео матеріали дають підстави стверджувати про
безпосереднє залучення роботодавців до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її
якості. В ОП міститься інформація про залучення до її розробки 5 представників бізнесу (потенційних
роботодавців): директора ТОВ «Нью Лайт» Сухарєва М.А., генерального директора ПСП «Ньютон» (м. Черкаси)
Котолупа Ю.Ю., директора ТОВ «Євроконтракт» Бударного В.В., директора ТОВ «Автотехиром» Солохи В.І.,
начальника відділу управління персоналом Державної казначейської служби України в Черкаській області Холодної
Л.В. Крім того, адміністрація ЗВО проводить опитування роботодавців щодо сучасного стану та перспектив
удосконалення ОП (форма анкети та результати опитування надані гарантом на запит експертної групи), групові та
індивідуальні зустрічі академічного персоналу та гаранта ОП з представниками бізнес-ком’юніті. Зокрема, круглі
столи «Актуальні проблеми управління в умовах макроекономічної нестабільності» (жовтень 2019 року),
«Проблеми та перспективи впровадження дуальної освіти в Україні» (січень 2020 року), семінар «Компетенції
управлінця в сучасних умовах» (жовтень 2019 року), зустріч з роботодавцями у рамках другого MeetUp ЧННІ
(травень 2019 року). Для підтвердження проведення цих заходів гарантом програми надано фото та відео матеріали
на запит експертної групи. Участь у подібних активностях також підтвердили роботодавці під час онлайн-зустрічі.
Доречно зауважити, що більшість з них добре ознайомлені з особливостями підготовки на ОП, оскільки здобувачі
освіти проходять в їх інституціях переддипломну практику, а в деяких з них працюють випускники ЗВО.
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

У Звіті про самооцінювання зазначено, що результати моніторингу кар’єрного шляху випускників ОП враховуються
під час її оновлення, однак у витягах з протоколів засідання кафедри менеджменту та інформаційних технологій
відсутня інформація щодо підтвердження цих процедур. На порядок денний цих засідань виносилось питання щодо
розгляду пропозицій ключових стейкхолдерів реалізації ОП. У витягах з протоколів чітко прописані пропозиції від
роботодавців та здобувачів, однак подібна інформація щодо рекомендацій випускників відсутня. Також, у Звіті про
самооцінювання вказано, що інформацію про працевлаштування випускників кафедра менеджменту та
інформаційних технологій акумулює у співпраці з деканатом, однак як саме вона враховується під час оновлення ОП
встановити не вдалося. Однією з форм збирання такої інформації є щорічні зустрічі з випускниками у рамках заходу
MeetUp (підтвердженням проведення таких зустрічей у 2019 році є надані гарантом фото матеріали та новини на
офіційній сторінці ЗВО у Facebook). Відповідно до нормативної документації
(http://www.ubs.edu.ua/ua/vipuskniku/polozhklub) у ЗВО функціонує Асоціація випускників, одним з напрямків
діяльності якої є збір та поповнення інформації про випускників (надсилання анкет та обробка отриманих
результатів тощо). У ході онлайн-зустрічей з представниками роботодавців один з них, який є випускником ОП,
підтвердив своє членство в Асоціації.

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

Різнобічні аспекти функціонування система забезпечення якості у ЗВО регламентуються Положенням про систему
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти
(http://ubs.edu.ua/images/2017/PDF/pologenny_2019_1.pdf). З метою виявлення проблемних питань у ЗВО існує
практика проведення анонімного анкетування здобувачів щодо якості освітньої діяльності у ЗВО в цілому, так і
якості викладання кожної окремої дисципліни за ОП. Приклади таких анкет та результати анкетування надані
гарантом програми на запит експертної групи. Підтвердженням оперативного реагування системи забезпечення
якості ЗВО на виявлені недоліки є періодичний перегляд освітньої програми відповідно до пропозицій ключових
стейкхолдерів, організація процесу проходження підвищення кваліфікації академічного персоналу в умовах бізнес-
середовища (один викладач на ОП вже пройшов стажування на ПСП «НЬЮТОН» у січні 2020 року), регулярне
оновлення матеріалів навчальних дисциплін у системах Moodle та Прометей, забезпечення публічності інформації
про освітню програму та винесення її проєкту на обговорення громадськості не пізніше ніж за місяць до
затвердження (https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/).

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

Під час удосконалення ОП “Менеджмент”, що акредитується, було враховано рекомендації попередньої акредитації
спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» (на запит експертної
групи гарант ОП надав експертний висновок попередньої акредитації), оскільки інші ОП у ЗВО поки що не
проходили акредитаційну експертизу (зі слів директора Інституту). Зокрема, одна з рекомендацій стосувалася
активізації профорієнтаційної роботи з метою збільшення контингенту здобувачів. На сьогоднішній день ведеться
активна профорієнтаційна робота за ОП (інформаційна кампанія на сайті ЗВО, на офіційних сторінка у соціальних
мережах; проведення особистих зустрічей, заходів для потенційних абітурієнтів (Турнір з фінансової грамотності,
бізнес-ігри тощо), співпраця з роботодавцями щодо вступу працівників їх установ на освітню програму з метою
підвищення їх компетентності, перенавчання). Підтвердженням результативності вищезазначених заходів є те, що
всі здобувачі у 2019 році вступили на освітню програму з дипломами бакалаврів чи магістрів з інших
спеціальностей. Активність щодо проведення профорієнтаційної роботи також підтвердила працівниця
Консультаційного центру для вступників під час онлайн-зустрічі. Ще одна пропозиція стосувалася поповнення
бібліотечного фонду англомовними періодичними виданнями. Для усунення цієї прогалини учасникам освітнього
процесу надано доступ до ресурсів наукометричних баз Scopus та Web of Science, що також підтверджено у ході
спілкування з провідним бібліотекарем та академічним персоналом. Експертний висновок також містив
рекомендації щодо зорієнтування публікаційної активності викладачів на підготовку публікацій за дотичною
тематикою до дисциплін, які вони викладають. Проаналізувавши показники публікаційної активності викладачів на
ОП, експертна група має підстави стверджувати про врахування цієї рекомендації. Тематика наукових публікацій
викладачів відповідає дисциплінам, які вони викладають на ОП.

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

Вивчивши надані документи та провівши ряд зустрічей з адміністрацією ЗВО, гарантом ОП, академічним
персоналом, які забезпечують освітній процес за ОП, експертна група має підстави зазначити, що в академічній
спільноті ЗВО сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку освітньої програми та освітній
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діяльності за ОП. По-перше, усі вищевказані особи ознайомлені, дотримуються та популяризують серед здобувачів
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти, Кодексу академічної
доброчесності тощо. Вони постійно залучаються до процедур розробки, моніторингу та перегляду освітньої
програми. Оскільки до складу ДВНЗ «Університет банківської справи» входять 4 навчально-наукові інституту,
представники ЧННІ мають можливість працювати над удосконаленням ОП, обмінюючись та переймаючи досвід
своїх львівських, київських та харківських колег, над розробкою спільних навчально-методичних комплексів тощо.
Крім того, до процедур забезпечення якості ОП залучаються провідні фахівці галузі «Управління та
адміністрування» з інших ЗВО та наукових установ у якості голів екзаменаційних комісій при проведенні захисту
кваліфікаційних робіт; рецензентів робочих програм та методичних матеріалів для дисциплін, які викладаються на
ОП, наукових публікацій викладачів.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Забезпечення реальної можливості громадського обговорення проєкту освітньої програми, збору зауважень та
пропозицій від ключових стейкхолдерів. Активне залучення здобувачів освіти та роботодавців до процесу
періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнерів. Проведення
моніторингу якості за ОП серед здобувачів освіти не тільки освітнього процесу в цілому, а також у розрізі дисциплін,
які викладаються за ОП, що дозволяє більш точно ідентифікувати існуючі прогалини та оперативно реагувати на їх
усунення. Сформованість в академічній спільноті ЗВО культури якості, яка сприяє постійному розвитку освітньої
програми та освітньої діяльності за цією ОП.

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

Недостатній рівень врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників при розробці та оновлені освітньої
програми. Рекомендовано посилити співпрацю з випускниками ОП, зокрема й через діяльність Асоціації
випускників, оскільки траєкторії їх працевлаштування виступають одним з ключових індикаторів якості освітнього
процесу за ОП; знаючи його особливості, вони можуть надати інноваційні пропозиції щодо покращення організації
та провадження освітнього процесу, надання баз практик, майданчиків для реалізації програм дуальної освіти,
поповнення резервів ендавмент-фонду тощо.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОП узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 8.1-8.3, 8.5-8.7. Проте існує певна неузгодженість ОП
із якісними характеристиками за підкритерієм 8.4. Тому ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом
відповідають Критерію 8 з деякими недоліками.

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.

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регламентуються низкою установчих документів ЗВО (Статут
ДВНЗ «Університет банківської справи», http://ubs.edu.ua/images/PDF/statutuniver2015.pdf; Положення про
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»,
http://ubs.edu.ua/images/2017/pravova%20baza/cherkasy.pdf; Положення про кафедру,
http://www.ubs.edu.ua/images/2016/PDF/polog_kafedri.pdf) та низкою документів, які безпосередньо регулюють усі
сфери взаємодії ключових стейкхолдерів реалізації освітнього процесу за ОП (Положення про організацію
освітнього процесу у ДВНЗ «Університет банківської справи», http://ubs.edu.ua/images/2020/norm-
prav/org_osv_proc.pdf; Положення про запобігання проявам расизму та сексуальних домагань у ДВНЗ «Університет
банківської справи», http://www.do.ubs.edu.ua/images/2020/norm-prav/no_to_racism.pdf тощо). Структура цих
документів є чіткою, а зміст – доступним для розуміння, послідовність їх дотримання також підтверджено під час
онлайн-зустрічей зі стейкхолдерами. Вказані документи не суперечать чинному законодавству та розміщенні у
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вільному доступі на сайті ДВНЗ «Університет банківської справи» у розділах «Якість освіти» та «Нормативно-
правова база». У Звіті про самооцінювання вказано, що зазначені документи кореспондуються з сайтом Черкаського
навчально-наукового інституту, хоча більшість з цих документів відсутня на сайті Інституту. Експертна група не
вбачає у цьому порушенням процедур прозорості та відкритості, оскільки відповідно до статуту Черкаський
навчально-науковий інститут є структурним підрозділом ДВНЗ «Університет банківської справи». На ОП не
зафіксовано конфліктних ситуації між учасниками освітнього процесу, що може свідчити про дотримання правил і
процедур, які регулюють їх права й обов’язки. Під час інтерв’ю учасники освітнього процесу підтверджують, що вони
ознайомлені зі своїми правами й обов’язками.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

На сайті ЗВО оприлюднення проєкту освітньої програми датується 1 листопада 2019 року, четверте (останнє)
видання підтверджено витягом з протоколу №5 Вченої ради від 26 лютого 2020 року. Відповідно ЗВО дотримується
норми не пізніше ніж за місяць до затвердження ОП або змін до неї оприлюднювати на своєму офіційному сайті
відповідний проєкт (https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/). На сайті також вказано електронну адресу гаранта
ОП з метою подання зауважень та пропозицій зацікавлених сторін.

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.

Освітня програма оприлюднена на офіційному сайті ЗВО (https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/), тобто усі охочі
мають можливість ознайомитися з її описом та змістом. На сайті також розміщено силабуси усіх обов’язкових
дисциплін, які викладаються на ОП. Однак з дисциплін вибіркового блоку відповідно до навчального плану, за яким
ведеться підготовка здобувачів на вказаній ОП, відсутні силабуси вибіркових дисциплін «Управління бізнесом» та
«Інформаційне управління». Загалом оприлюднена інформація є достатньою для того, щоб забезпечити можливість
потенційних вступників зробити поінформований вибір щодо вступу на програму, а роботодавців – щодо цілей та
змісту підготовки здобувачів за ОП. Однак більшість інформації доступна лише українською мовою, англомовна
версія сайту надає лише інформацію про загальні особливості діяльності Інституту, що обмежує можливості
залучення на програму іноземних здобувачів. Крім того, відсутність на сайті силабусів двох вибіркових дисциплін, а
також їх розширеного переліку обмежує можливості здобувачів щодо формування індивідуальної освітньої
траєкторії та відповідно суперечить принципам прозорості та публічності діяльності ЗВО.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Оприлюднення на сайті ЗВО чітких і зрозумілих правил і процедур, що регламентують освітню діяльність, права та
обов’язки учасників освітнього процесу. Також на сайті та в офіційні групі ЗВО у Facebook періодично розміщується
інформація щодо здобутків здобувачів та академічного персоналу, що може викликати інтерес у зовнішніх
стейкхолдерів. Забезпечення реальної можливості стейкхолдерам подавати свої пропозиції у період громадських
обговорень проєктів ОП шляхом їх розміщення на офіційному сайті Інституту.

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

Рекомендується забезпечити розміщення на сайті Інституту силабуси усіх навчальних дисциплін вибіркового блоку,
тим самим розширивши можливості вибору здобувачів відповідно до їх потреб та інтересів. На думку експертної
групи, було б доцільно доповнити англомовну версію сайту Інституту, зокрема щодо розміщення інформації про ОП
англійською мовою задля проведення інформаційної кампанії серед іноземних абітурієнтів. Крім того, ця
інформація могла б зацікавити іноземних партнерів ЗВО, з якими він має договори про співробітництво.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 9.1-9.2. Проте існує певна неузгодженість ОП із
якісними характеристиками за підкритерієм 9.3. Тому ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом
відповідають Критерію 9 з деякими недоліками.

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.

не застосовується

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

не застосовується

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).

не застосовується

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.

не застосовується

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

не застосовується

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.

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

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 E

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Перевірка на плагіат
(протоколи аналізу звітів

подібності).pdf

B0xWz+6/vyiRGw3cyKhnm3/fUwoEPXDfujhMpN0
QI2c=
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Додаток АНКЕТА Якість викладання
дисциплін.pdf

kawm2FgSfuHZMjrS1JUdwbNI0mVTgSlBng3O2ksB
7jU=

Додаток Опитування потенційних
роботодавців та
стейкхолдерів.pdf

41EcG1GHXyMPvZsVW1Xb4aZhulpkCKPsuedsr7rOp
Jw=

***

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

Павленчик Наталія Федорівна

Члени експертної групи

Гавловська Наталія Іванівна

Прус Юлія Ігорівна
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