
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Університет банківської справи

Освітня програма 18698 Менеджмент

Рівень вищої освіти Бакалавр

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 Університет банківської справи

Назва ВСП ЗВО Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської
справи

ID освітньої програми в ЄДЕБО 18698

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 073 Менеджмент

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Шиманська Вікторія Василівна, Агура Юлія Олександрівна,
Павленчик Наталія Федорівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 19.04.2021 р. – 21.04.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://cutt.ly/SvZfdT2

Програма візиту експертної групи https://cibs.ubs.edu.ua/pro-akredytatsiiu-ta-vidkrytu-zustrich-z-
chlenamy-ekspertnoi-hrupy-spetsialnosti-073-menedzhment/

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

Загалом, ОП 073 “Менеджмент” першого (бакалаврського) рівня складає позитивне враження. Вона розроблена з
дотриманням Стандарту вищої освіти та з урахуванням специфіки ЗВО. Цілі та мета ОП враховують галузевий
контекст, який тісно пов'язаний з регіональними особливостями та корелюється із Стратегією розвитку Черкащини.
Перегляд та оновлення ОП здійснюється з урахуванням інтересів та пропозицій роботодавців, здобувачів та НПП.
Позитивною практикою та з метою стимулювання дослідної роботи здобувачів, поглиблення їх знань та практичних
навиків, при реалізації ОП запроваджено ОК “Бакалаврський семінар”. Науковий потенціал університету загалом та
НПП зокрема, забезпечує достатній рівень якості реалізації ОП. Кадрове забезпечення освітнього процесу,
фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-
методичне забезпечення дисциплін ОП повністю відповідають вимогам та задовольняють потреби здобувачів.
Поряд з цим, з метою покращення ОП, ЕГ відзначає необхідність: відображення у НП та графіку освітнього процесу
ОК “Навчальна практика” та “Бакалаврський семінар” та вилучити із назви окремих ОК блоку фахової підготовки
ОП 2020 р. слово “Менеджмент”. ОП виграла б, якби при створенні програми вступних випробувань для здобувачів
скороченого терміну навчання, диференціювати завдання за відповідними спеціальностями та враховуючи їх
специфіку. З метою активації та мотивації здобувачів до написання наукових робіт, тез та участі у наукових
конференціях налагодити систему їх стимулювання. З метою об’єктивності оцінювання якості освітнього процесу,
оприлюднювати результати анкетувань на сайті ЗВО/кафедри, можливо створити окремий розділ “Анкетування”.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Цілі та програмні результати навчання ОП сформульовані з урахуванням інтересів та побажань внутрішніх та
зовнішніх стейкхолдерів, досвіду вітчизняних та закордонних ЗВО. Каталог вибіркових дисциплін містить достатню
для формування індивідуальної освітньої траєкторії кількість ОК. Здобувачам забезпечується можливість вибору ОК
з інших ОП. Наявність в ОП компоненти блоку практичної підготовки “Бакалаврський семінар”, що стимулює
дослідну роботу здобувачів освіти, поглиблює їх знання та практичні навички в професійній діяльності.
Запровадження у ЗВО дуальної освіти. Використання в освітньому процесі методів активного та інтерактивного
навчання. Підсумкова атестація здобувачів ОП відбувається шляхом підготовки та публічного захисту
кваліфікаційної бакалаврської роботи, яка обов’язково перевіряється на наявність академічного плагіату з
застосуванням спеціального програмного забезпечення. Відповідальне відношення до дотримання вимог
академічної доброчесності. Проведення моніторингу якості освіти у вигляді анкетування здобувачів. Потужна
матеріально-технічна база, зокрема наявність кабінету з імітацією тренувального банку, де здобувачі можуть відчути
себе на робочому місці в умовах наближених до реальних. Створені умови для забезпечення навчання осіб з
особливими освітніми потребами. Систематичне проведення опитування здобувачів (двічі на рік). НПП стабільно
проходять підвищення кваліфікації не тільки в навчальних закладах нашої держави, але і за її межами. Роботодавці
залучені до освітнього процесу, надають бази практик, вносять свої корективи і побажання в ОП і
найталановитішим випускникам пропонують робочі місця. Нормативні документи, які регулюють внутрішнє
забезпечення якості освітньої програми, є на офіційному сайті у відкритому доступі.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. У НП не відображено ОК блоку практичної підготовки - “Навчальна практика” та “Бакалаврський семінар”.
Рекомендації. З метою візуалізації та кращого розуміння здобувачами часу й термінів проходження практичної
підготовки відобразити в НП та графіку освітнього процесу ОК - ПП1 та ПП3. 2. Наявність в назві окремих ОК ОПП
2020 р. (3-тє видання) (ФОД 2, ФОД 3, ФОД 5, ФОД 8, ФОД 9, ФОД 11) слова “Менеджмент”, яке візуально ускладнює
розуміння змісту і конкретно назви окремих курсів. Рекомендації. Вилучити із назви окремих ОК блоку фахової
підготовки ОП 2020 р. слово “Менеджмент”. 3. Програма вступного випробування на навчання за скороченим
терміном є загальною для спеціальностей 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та
страхування” та 073 “Менеджмент”. Рекомендація: при створенні програми вступних випробувань диференціювати
завдання за відповідними спеціальностями та враховуючи їх специфіку. 4. Відсутність механізму перезарахування
кредитів для здобувачів які вступають на ОП на основі молодшого спеціаліста. Рекомендація - чітко прописати
механізм перезарахування кредитів для здобувачів які вступають на ОП на основі молодшого спеціаліста. 5.
Низький рівень зацікавленості здобувачів науковою роботою. Рекомендація: Налагодити систему стимулювання
здобувачів до написання наукових робіт, тез та участі у наукових конференціях. 6. Відсутність результатів
опитування на сайті ЗВО. Рекомендації: Оприлюднювати результати анкетувань на сайті ЗВО, кафедри, можливо
створити окремий розділ “Анкетування”.

III. Аналіз
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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.

ОП “Менеджмент” складена відповідно до діючого в Інституті “Положення про розроблення, затвердження,
моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм та навчальних планів” (https://cutt.ly/gvdzP0k), з чітко
визначеними структрою та змістом. Основними внутрішніми нормативними документами, що визнають місію та
мету ЗВО є: “Стратегія і завдання розвитку Університету банківської справи (https://cutt.ly/Wvi1Sn2) та Стратегія
змін (https://cutt.ly/0vi176J), згідно яких, місією ЗВО є - збереження профільності закладу у підготовці фахівців, з
урахуванням сформованих традицій і вимог часу, а стратегічною метою - утримання лідерських позицій у підготовці
фахівців фінансово-кредитної сфери, зростання їх впізнаваності та конкурентоспроможності. Цілі ОП, що полягають
у формуванні фахівця, здатного вирішувати практичні проблеми та спеціалізовані задачі у сфері управління
організаціями та їх підрозділами і зокрема фінансово-кредитної сфери, на засадах оволодіння системою
компетентностей з менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, повністю корелюються та
відповідають стратегії ЗВО, його місії та специфіці, в контексті збереження профільності закладу у підготовці
фахівців фінансово-кредитної сфери. Як зазначено в п. 6 ОП особливістю програми є: “Програма пропонує
міждисциплінарну та багатопрофільну підготовку для формування навичок у сфері управління сучасними
організаціями та їх підрозділами за рахунок застосування тренінгових технологій, кейсметодів та активної участі
практиків-управлінців в освітньому процесі. Передбачає можливості короткострокових академічних стажувань за
кордоном та у вітчизняних організаціях”. На думку ЕГ дане твердження відображає використання в освітньому
процесі інноваційних методів та форм ведення занять, що є нормативним для реалізації ОП, а не її особливістю або
унікальністю. Передбачена ОП можливість запровадження академічної мобільності є одним із елементів її
ефективної реалізації, а не особливістю. Ознайомившись із відомостями СО, матеріалами представленими на
офіційному сайті Інституту та враховуючи інформацію отриману в ході відеозустрічей ЕГ констатує, що цілі ОП
відповідають місії та стратегічній меті ЗВО, в частині формування конкурентоспроможного фахівця - менеджера, з
орієнтацією на фінансово-кредитну сферу, з урахуванням сформованих традицій і вимог часу.

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

Основні засади, принципи та особливості розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду, доопрацювання та
закриття ОП регулюються “Положенням про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітніх
програм та навчальних планів” (https://cutt.ly/gvdzP0k). Згідно пп. 2.3.5 п. 2.3 Положення, при формуванні ОП її
розробники повинні чітко обґрунтувати (врахувати) інтереси зацікавлених сторін (основних стейкхолдерів):
роботодавців, випускників, професійних організацій, об’єднань, тощо. У ході відеозустрічей ЕГ з фокус-групами, а
саме: гарантом ОП, здобувачами вищої освіти, НПП, роботодавцями встановлено, що цілі ОП та ПРН визначені з
урахуванням інтересів здобувачів освіти, представників академічної спільноти і потреб роботодавців. Зокрема, було
проведено круглий стіл «Актуальні проблеми управління в умовах макроекономічної нестабільності», його
результати обговорювались на засіданні кафедри менеджменту та інформаційних технологій від 15 травня 2019 р.
(протокол № 12). До круглого столу були залучені директор СВП «Яна» Гаєвик Г.П., директор ТОВ «НЬЮ ЛАЙТ»
Сухарєв М.А., директор ДП «Капро-Черкаси» ТОВ «Електра» Кочума В.П., Генеральний директор ПСП «Ньютон»
Котолуп Ю.Ю. У результаті проведеного заходу було прийнято рішення, враховуючи інтереси роботодавців, додати в
ІІІ редакції ОП «Менеджмент» спеціальну компетентність «Здатність виконувати професійну діяльність,
забезпечуючи дотримання стандартів якості». Також 14.04.2020 р. було проведено он-лайн конференцію за участю
представників кафедри, Інституту та роботодавців на тему «Перспективи вдосконалення підготовки фахівців з
менеджменту в системі вищої освіти». На засідання кафедри менеджменту та інформаційних технологій від 15
квітня 2020 р. (протокол № 9) було прийнято рішення внести зміни до ОП в частині включення таких дисциплін як:
“Комплайєнс”, “Управління змінами”, “Безпека бізнесу”. Рекомендації також підтверджені рецензіями-відгуками,
що додані до перспективної ОП. У ході відеозустрічі з представниками студентського самоврядування виявлено, що
студенти ознайомлені поверхнево з ОП в цілому, та з можливістю вносити рекомендації щодо покращення ОП,
зокрема. У ЗВО проводиться опитування здобувачів вищої освіти стосовно їх задоволеності ОП, розуміння її цілей.
Так на питання “Чи ознайомлені ви з цілями освітньої програми?” 92 % опитаних дало позитивну відповідь.

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.

Згідно пп. 2.3.1 п. 2.3 “Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітніх
програм та навчальних планів” ОП відкриваються, з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці та регіонального і
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галузевого контексту, Концепції освітньої діяльності та Стратегії Університету. У ході формулювання цілей та
програмних результатів навчання за ОП “Менеджмент” робочою групою враховувалися тенденції розвитку
сучасного ринку праці, а також його галузевого та регіонального контексту. Цілі ОП корелюються з операційними
цілями зазначеними в Стратегії розвитку Черкаської області на 2021-2027 рр. (https://cutt.ly/3vdLpSw), зокрема з
операційною ціллю 2.1. “Висока якість управлінських кадрів” та 2.2 “Якісна система освіти”. Відповідність галузевому
контексту встановлено за результатами зустрічей з роботодавцями, які постійно підтримують зв'язки із Інститутом
щодо внесення змін до ОП, також здійснюється тісна співпраця щодо проходження здобувачами вищої освіти
виробничої практики для здобуття ними необхідних умінь та навичок, що передбачені в ОП. У ході формулювання
цілей та ПРН ОП розробниками було враховано позитивні практики реалізації ОП спеціальності 073 “Менеджмент”
у вітчизняних та закордонних ЗВО. Наприклад, Атлантичного міжнародного університету; Кембриджського
університету; Краківського економічного університету; Київського національного економічного університету та ін. Їх
досвід був врахований розробниками при формулюванні цілей та програмних результатів навчання, при включенні
таких ОК, як: «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Тайм менеджмент та міжособистісні
комунікації в бізнесі», «Управління проектами», «Комунікативний менеджмент».

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 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти був
затверджений Наказом МОН України № 1165 від 29.10.2018 р. Перше видання ОП було затверджене Вченою радою
Університету 30.06.2017 р., протокол № 11. Друге видання ОП оновлене відповідно до Стандарту вищої освіти даної
спеціальності та затверджене Вченою радою 14.02.2019 р., протокол № 7. За ОП, відповідно стандарту,
передбачається формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей випускників та програмні
результати навчання. Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти, публічний захист кваліфікаційної
бакалаврської роботи, що передбачена ОП, відповідає вимогам стандарту. До загальних компетентностей закладом
освіти додано: 1) Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та
мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища; 2) Здатність працювати з інформацією, даними,
обґрунтовувати управлінські рішення та забезпечувати їх правомочність. До спеціальних компетентностей: 1)
Здатність до діагностики фінансового стану та фінансових результатів діяльності суб’єктів підприємництва та
прийняття, на цій основі, оптимальних фінансових та управлінських рішень; 2) Застосування знань у сфері
управління економічними процесами і уміння будувати логічну структуру знань й використовувати оброблену
економічну інформацію для аналізу, планування та організації діяльності суб’єкту; 3) Здатність вибирати методи та
інструменти для аналізу, оцінки, планування й організації діяльності суб’єкту господарювання на поточний і
перспективний період за результатами досліджень середовища підприємства; 4) Розуміння процесів державного та
регіонального управління; ресурсного та організаційного забезпечення системи управління; 5) Розуміння структури
та особливостей функціонування сучасної фінансової системи та ролі фінансових посередників в формуванні умов
ведення бізнесу. Запропоновані додаткові компетентності на думку ЕГ сприяють підвищенню
конкурентоспроможності випускників даної ОП, їх працевлаштуванню та професійному зростанню.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі ОП відповідають місії і стратегії ЗВО, зокрема в частині формування фахівця з менеджменту, зокрема у
фінансово-кредитній сфері. Цілі та програмні результати навчання ОП сформульовані з урахуванням інтересів та
побажань внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів, досвіду вітчизняних та закордонних ЗВО.

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

Слабкі сторони, недоліки: Зазначені в п.6 «Особливості програми» ознаки, зокрема методи та технології навчання,
активне залучення до освітнього процесу практиків-управлінців, а також можливість академічних стажувань - не
відображають її унікальності або особливих рис. Рекомендації: Чіткіше прописати унікальність ОП, враховуючи
профільність ЗВО та її цілі.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

В ході експертизи ЕГ встановлено, що цілі та мета ОП корелюються із наявною Стратегією розвитку ЗВО. Зазначені
цілі ОП та ПРН формуються з урахуванням інтересів стейкхолдерів. ОП повністю відповідає затвердженому
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент». Незначним недоліком можна вважати нечіткість
формулювання ознак унікальності ОП, які не відображають специфіки ЗВО. Враховуючи сильні сторони та незначні
недоліки, ЕГ вважає, що ОП за критерієм 1 відповідає рівню В.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Чинний варіант ОПП “Менеджмент” є другим виданням, затверджений Вченою радою Університету 14.02.2019 р.,
протокол № 7. Загальний обсяг ОПП та окремих блоків освітніх компонентів відповідає вимогам чинного
законодавства для відповідного рівня вищої освіти та критеріями стандарту вищої освіти спеціальності 073
“Менеджмент”. Він становить 240 кредитів ЄКТС, з яких 156 кредитів (65%) - відводиться на блок обов'язкових
освітніх компонентів, 18 (7,5%) - практичну підготовку, 6 (2,5%) - кваліфікаційна бакалаврська робота та 60 (25%) -
блок вибіркових курсів. Усі ОК, зазначені в ОП, включаючи дисципліни які формують вибірковий блок, обсягом 6
кредитів. Блок практичної підготовки формує 4 ОК - навчальна та виробнича практика, бакалаврський семінар та
кваліфікаційна бакалаврська робота.

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.

Аналіз ОП “Менеджмент” представленої до акредитації засвідчив, що вона чітко структурована. ОП складається з 3-
х блоків: загальної, галузевої та фахової предметної підготовки. Блок загальної підготовки містить 6 ОК загальним
обсягом 36 кредитів; блок галузевої підготовки формують 14 дисциплін, загальним обсягом - 90 кредитів та блок
фахової (предметної) підготовки складається із 5 дисциплін, загальним обсягом - 30 кредитів. ОК обов'язкового
блоку викладаються в логічній послідовності, згідно структурно-логічної схеми. ЕГ відмічає, що усі ПРН
досягаються обов’язковими освітніми компонентами ОП. Усі програмні результати навчання охоплені змістом ОП,
що підтверджується силабусами та робочими програмами навчальних дисциплін, які оприлюднені на офіційному
сайті (https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/). У ході відеозустрічей з фокус-групами з'ясовано, що зміст усіх ОК є
чіткими та зрозумілими для здобувачів. Обов’язкові освітні компоненти зазначені в ОП співпадають із
дисциплінами у навчальному плані. За результатами аналізу змісту ОП та силабусів, ЕГ встановила, що освітні
компоненти ОП у сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.

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

Зміст ОП першого (бакалаврського) рівня “Менеджмент” відповідає предметній області спеціальності 073
Менеджмент. Друга редакція ОП 2019 р. сформована відповідно до чинного Стандарту вищої освіти. Усі програмні
результати навчання, передбачені Стандартом вищої освіти, досягаються в межах блоку обов'язкових дисциплін.
“Матриця відповідності визначених результатів навчання та компетентностей” та “Матриця забезпечення
програмних результатів навчання відповідними компонентами ОП” демонструють комплексність та
взаємопов’язаність освітніх компонентів та їх чітку спрямованість на досягнення заявлених програмних результатів
навчання. Освітніми компонентами, які забезпечують набуття професійних компетентностей є: “Тайм менеджмент
та міжособистісні комунікації в бізнесі”, “Менеджмент”, “Публічне управління”, “Логістичний менеджмент”,
“Менеджмент персоналу”, “Менеджмент зовнішніх комунікацій” та ін. У перспективній ОП оприлюдненій на
офіційному сайті (https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/) блок фахової підгтовки доповнено такими ОК як:
“Планування та організація діяльності підприємства”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, “Управління
проектами”, “Управління якістю” та “Управління змінами”. В третьому виданні ОП, яка вводиться в дію 01.09.2021
р., в назвах окремих дисциплін блоку фахової підготовки фігурує слово “Менеджмент”. Це такі ОК як: ФОД 2
Менеджмент (Планування та організація діяльності підприємства), ФОД 3 Менеджмент (Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності), ФОД 5 Менеджмент (Управління проектами), ФОД 8 Менеджмент (Публічне
управління), ФОД 9 Менеджмент (Управління якістю) та ФОД 11 Менеджмент (Управління змінами). Враховуючи,
що дані дисципліни передбачені у блоці “Фахової підготовки”, а самі по собі вони є окремими курсами, ЕГ вважає,
що слово “Менеджмент” не несе, в даному випадку, жодного змістовного значення і недольним є його вживання в
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такому форматі. Проведений аналіз ОП, навчального плану, силабусів обов’язкових та вибіркових навчальних
дисциплін, враховуючи результати відеозустрічей із здобувачами вищої освіти та роботодавцями визначено, що
зміст ОП відповідає предметній області.

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 можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачам забезпечується та
регламентується “Положенням про організацію освітнього процесу в Університеті банківської справи”
(https://cutt.ly/8vVIwLj) та “Порядком запису студентів на вивчення вибіркових навчальних дисциплін”
(https://cutt.ly/bvVIjEe). В ОП на загальний блок вибіркових дисциплін відводиться 25,0 % від загальної кількості її
кредитів, що відповідає вимогам чинного законодавства. Загальний блок вибіркових компонент складається із 3
видів блоків - “Загальної підготовки”, “Галузевої підготовки” та “Фахової підготовки”. Перелік вибіркових дисциплін
представлений в “додатку А” ОП. В ОП 2019 р., яка представлена до акредитації у блоках “Загальної” та “Галузевої”
підготовки для вибору здобувачів представлено лише по 2 дисципліни, що ускладнювало вибір як такий. В ОП, яка
представлена на сайті як проект (https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/) цей момент усунено, що забезпечує
достатні умови для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти. У ЗВО здобувачам
забезпечується можливість обирати дисципліни із інших ОП, що було ними підтверджено. ЕГ були представлені
заяви здобувачів із їх волевиявленням щодо вивчення конкретно вказаних дисциплін, які, відповідно, були
включені до індивідуального навчального плану кожного здобувача (скан-копії представлені ЕГ), а результати
вивчення відображені в залікових книжках. У ході відеозустрічей ЕГ встановлено, що здобувачі ознайомлені із
механізмом вибору дисциплін. Вони підтвердили факт написання ними відповідних заяв. Процедура вибірковості
дисциплін є зрозумілою для учасників освітнього процесу.

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

Процедура проходження практики у ЗВО регламентується “Положенням про організацію практики здобувачів
вищої освіти” (https://cutt.ly/tvBbBGB), чинне з 16.10.2020 р. ОП передбачено проходження здобувачами двох видів
практики - навчальної, у 6 семестрі та виробничої у 8, на які виділено по 6 кредитів. Це забезпечує здобувачам
можливість набуття практичних навичок та фахових компетентностей. У 7 семестрі здобувачі проходять ще один вид
практичної підготовки - “Бакалаврський семінар” (6 кредитів). У ході відеозустрічі здобувачі підтвердили факт
зацікавлення у даному семінарі, предметом вивчення якого є “...методології наукових досліджень і методики
організації підготовки бакалаврської кваліфікаційної роботи щодо вирішення конкретної прикладної задачі у сфері
менеджменту”. Із зазначених 3 видів практики у НП 2019 р. відзначена лише виробнича практика, у 8 семестрі,
протягом 4 тижнів. Ні навчальна практика, ні бакалаврський семінар у графіку освітнього процесу, у НП 2019 р. не
відзначені. Графіки проходження практики оприлюднені на сторінці Інституту
(htps://cibs.ubs.edu.ua/hrafik_osvitnoho_protsesu/). Усі методичні матеріали щодо курсів практичної підготовки
розміщені в системі Moodle. Із підприємствами, на яких здобувачі проходять практику заключено відповідні
договори. Здобувачам надається право самостійно обирати бази практик. На відеозустрічі із здобувачами та НПП ЕГ
було підтверджено факт самостійного вибору ними об'єктів практики. Інтерв’ювання роботодавців засвідчило, що
здобувачі, які навчаються на ОП проходять практику на підприємствах, мають достатній теоретичний рівень
підготовки та практичні навички.

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

У рамках ОП “Менеджмент” першого (бакалаврського) рівня soft skills набуваються здобувачами, як у ході
навчального процесу, так і в результаті позааудиторної діяльності. У здобувачів формуються навички комунікації,
лідерства, здатності діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та роботи в команді тощо. У навчальному процесі
soft skills навички здобувачі набувають при вивченні таких обов'язкових компонент, як: “Тайм менеджмент та
міжособистісні комунікації в бізнесі”, “Лідерство та командна робота”, “Самоменеджмент та організаційна
поведінка” та ін. Інші освітні компоненти, включаючи дисципліни вибіркового блоку, також загалом забезпечують
або мають окремі тематичні розділи, які дозволяють набути soft skills навичок. В позааудиторному форматі, ЗВО
організовуються різноманітні заходи, семінари, круглі столи, гостьові лекції які також сприяють набуттю
здобувачами соціальних навичок.

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

Професійний стандарт відсутній.
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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.

Загальний фонд навчального часу згідно ОП та НП 2019 р. (https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/) складає 240
кредитів ЄКТС (7200 год.), з яких на аудиторні заняття припадає 31 % (2230 год.), на самостійну роботу - 58,4 %
(4202 год.) та 0,7 % (48 год.) на іспити. Згідно представленого графіку освітнього процесу та НП 2019 р. 1 - 7
семестри містять рівномірний розподіл навчальних тижнів - по 15, а у 8 семестрі - їх 7. У заключному, 8 семестрі
передбачено 4 тижні практики та виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи, протягом 6 робочих тижнів. На
завершення 8 семестру передбачено 2 тижні на атестацію (захист кваліфікаційної роботи). По кожній ОК
передбачено 2 год на виконання індивідуальної роботи. В ОК, за якими підсумковою формою контролю визначено
іспит - на нього передбачено 3 год. Відповідно, в дисциплінах які мають форму контролю “залік” на самостійну
роботу припадає 65,6 % від загальної кількості годин, а в “іспитових” - 55,6 %, що відповідає вимогам щодо
формування навчальних планів. У ході відеозустрічей із здобувачами ЕГ було встановлено, що вони повністю
задоволені розподілом обсягів аудиторної та самостійної роботи.

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.

На час проведення акредитаційної експертизи підготовка здобувачів спеціальності “Менеджмент” першого
(бакалаврського) рівня за дуальною формою не здійснюється. Однак, ЗВО інтенсивно працює над втіленням такої
практики. У ЗВО, за ініціативи Черкаського ННІ, створений “Центр дуальної та дистанційної освіти” та затверджене
“Положення про дуальну освіту в Університеті банківської справи” (https://cutt.ly/xvB7gxP). На відеозустрічах
керівництво Інституту підтвердило наміри впровадження дуальної освіти, основною перепоною реалізації якої стала
пандемічна ситуація в Україні зумовлена COVID 19.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Каталог вибіркових дисциплін містить достатню для формування індивідуальної освітньої траєкторії кількість ОК.
Здобувачам забезпечується можливість вибору ОК з інших ОП. Наявність в ОП компоненти блоку практичної
підготовки “Бакалаврський семінар”. Запровадження у ЗВО дуальної освіти.

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

Слабкі сторони, недоліки. 1. 1. У НП 2019 та 2020 рр. у графіку освітнього процесу не відображено ОК блоку
практичної підготовки - ПП1 “Навчальна практика” та ПП3 “Бакалаврський семінар”. Рекомендації. З метою
візуалізації та кращого розуміння здобувачами часу й термінів проходження практичної підготовки відобразити в
НП та графіку освітнього процесу ОК - ПП1 “Навчальна практика” та ПП3 “Бакалаврський семінар”. 2. Наявність в
назві окремих ОК ОПП 2020 р. (3-тє видання) (ФОД 2, ФОД 3, ФОД 5, ФОД 8, ФОД 9, ФОД 11) слово “Менеджмент”,
яке візуально ускладнює розуміння змісту і конкретно назви окремих курсів. Рекомендації. Вилучити із назви
окремих ОК блоку фахової підготовки ОП 2020 р. слово “Менеджмент”.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

У цілому обсяг ОП та окремих ОК відповідає встановленим вимогам. ОП є чітко структурованою та збалансованою в
контексті загального часу навчання. Зміст представленої освітньої програми повністю відповідає спеціальності 073
«Менеджмент». В Інституті та зокрема на ОП забезпечена можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії. У НП не відображено ОК “Навчальна практика” та “Бакалаврський семінар”. Наявність в назві окремих
ОК ОП 2020 р. (3-тє видання) слова “Менеджмент”, яке візуально ускладнює розуміння змісту і конкретно назви
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окремих курсів. Враховуючи сильні сторони та зазначені несуттєві недоліки, ЕГ вважає, що ОП за критерієм 2
відповідає рівню В.

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

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

Правила прийому оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО у розділі “Абітурієнту” (https://cibs.ubs.edu.ua/pravyla-
2021/). У цій же вкладці, у підрозділі “Архів” представлені умови вступу 2020 р. (https://cibs.ubs.edu.ua/pravyla-
2020/). На сайті чітко прописані правила, етапи вступної компанії, перелік документів для вступу 2021 р. та напрями
підготовки. Правила прийому на навчання достатньою мірою структуровані, викладені чітко і зрозуміло,
відповідають вимогам чинного законодавства. Вони не містять ознак дискримінації для потенційних вступників.

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

Правила прийому за ОПП “Менеджмент” (https://cibs.ubs.edu.ua/pravyla-2021/) відповідають загальнодержавним
правилам прийому та враховують особливості цієї освітньої програми. Вступ на перший (бакалаврський) рівень
вищої за ОПП «Менеджмент» здійснюється на основі повної загальної середньої освіти на підставі сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання (https://cutt.ly/gbtqwvI). Правил прийому 2021 р. містять перелік конкурсних
предметів та вагу сертифікатів ЗНО, які становлять відповідно: українська мова і література (0,4); математика (0,25);
історія України/іноземна мова/ біологія/географія/фізика/хімія (0,25). Вага свідоцтва про повну загальну середню
освіту становить 0,1. Перелік конкурсних предметів для бюджетної та небюджетної конкурсних пропозицій
однаковий. У вкладці “Програми вступних випробувань” (https://ubs.edu.ua/abituriyentu/vstup/umovy-vstupu/)
оприлюднені: “Програма фахового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра за
спеціальностями 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 073 “Менеджмент”
на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого
бакалавра (денна та заочна форма навчання)”. Програма фахового вступного випробування є однією для 3-х
спеціальностей, має міжпредметний синтетичний характер, що досягається побудовою за модульним принципом:
Модуль 1. Економічна теорія. Модуль 2. Бухгалтерський облік. Модуль 3. Фінанси. Модуль 4. Менеджмент. За даною
ОП навчаються здобувачі, які були зараховані на скорочений термін навчання, на базі ступеня «молодший
бакалавр». ЕГ були представлені НП, за якими вони навчаються і які відповідають НП повного терміну навчання.
Проте, чітко прописаний механізм перезарахування 120 кредитів, отриманих при здобутті ступеня «молодший
бакалавр» із відповідною фіксацією, у ЗВО відсутній.

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.

“Положення про академічну мобільність УБС” (https://cutt.ly/ubwbYQJ) регламентує основні цілі та завдання
академічної мобільності студентів, організаційне забезпечення академічної мобільності, а також процедура
визнання та перезарахування результатів навчання студента у партнерських закладах вищої освіти. Питання, що
стосуються академічної мобільності здобувачів освіти та НПП входять до компетенції відділу міжнародних зв'язків
та безпосередньо сектору міжнародної діяльності даного відділу. Їх діяльність унормована “Положенням про відділ
міжнародних зв’язків” (https://cutt.ly/abwQ75N) та “Положенням про сектор міжнародної діяльності відділу
міжнародних зв’язків” (https://cutt.ly/rbwWBuV). Відбір студентів для участі в програмах академічної мобільності
здійснюється з урахуванням рейтингу успішності, участі у науковій роботі та знання іноземної мови (не нижче рівня
В2). ЕГ було проведено низку зустрічей зі здобувачами освіти, НПП, представником відділу міжнародних зв'язків у
ході яких не вдалося встановити конкретні приклади перезарахування кредитів ЄКТС, отриманих здобувачами
освіти, які навчаються на ОП в інших ЗВО, в т.ч. у контексті міжнародної академічної мобільності.

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.

В УБС розроблено “Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у формальній та
неформальній освіті” (https://cutt.ly/LbwGb6n). Під час зустрічей встановлено, що результати навчання, отримані у
формальній та неформальній освіті перезараховують за заявою студента на підставі академічної довідки.
Перезарахування кредитів здійснюється кредитною комісією, яка створюється розпорядженням директора
Інституту. Разом із тим ЕГ під час зустрічей зі здобувачами, НПП, гарантом було з’ясовано, що курс лекцій, який був
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проведений фахівцями з управління проектами, волонтерами Project Management Institute (PMI), за американським
стандартом проектного менеджменту Project Management Body of Knowledge, (PMBOK, Guide) було враховано в
межах вивчення навчальної дисципліни “Проектний менеджмент”. Також не встановлено фактів зарахування
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, наприклад, сертифікати від Coursera, Prometheus тощо в
межах окремих навчальних дисциплін, хоча студенти вмотивовані проходити навчання на таких освітніх
платформах.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

В Інституті наявні чіткі та зрозумілі правила для вступу на навчання. Наявність процедури перезарахування
результатів, отриманих здобувачами під час участі у програмах академічної мобільності та в неформальній освіті.

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

1. Відсутність практики перезарахування результатів навчання, здобутих під час програм академічної мобільності.
Рекомендація - активізувати та мотивувати здобувачів до участі у програмах академічної мобільності. 2. Вступне
випробування на навчання за скороченим терміном є загальним для спеціальностей 071 “Облік і оподаткування”,
072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 073 “Менеджмент”. Рекомендацією є врахування специфіки
спеціальності при створенні програми вступних випробувань (диференціювання завдань за відповідними
спеціальностями). 3. Відсутність механізму фіксованого перезарахування кредитів для здобувачів які вступають на
ОП, на скорочений термін навчання, на основі молодшого спеціаліста. Рекомендація - чітко прописати механізм
фіксованого перезарахування кредитів для здобувачів які вступають на ОП на скорочений термін навчання.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому на навчання є зрозумілими, чіткими та структурованими. Вони не містять дискримінаційних
положень, своєчасно оприлюднюються на сайті ЗВО, є доступними та відповідають чинному законодавству.
Механізм визнання результатів навчання отриманих в неформальній освіті є чітким, зрозумілим. Слабкими
сторонами є: єдина програма вступного випробування на навчання за скороченим терміном для спеціальностей 071
“Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 073 “Менеджмент та відсутність
механізму перезарахування кредитів для здобувачів які вступають на ОП на основі молодшого спеціаліста, що
загалом не впливають на якість реалізації ОП. Враховуючи сильні сторони та зазначені недоліки ЕГ вважає, що ОП
за Критерієм 3 відповідає рівню В.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Під час перевірки встановлено, що в Інституті використовуються оптимальні форми та методи навчання, що у свою
чергу сприяє досягненню цілей та програмних результатів навчання. Окрім традиційних форм, таких як лекційні,
практичні та індивідуальні заняття, курсові роботи, організація самостійної роботи та ін., активно використовуються
наступні методи навчання: робота в малих групах, моделювання комунікативних ситуацій, проведення проблемних
лекцій та лекції дискусій, розв’язання кейсів, моделювання економічних процесів, що засвідчено в таблиці 3
відомостей про самооцінювання), що, на думку ЕГ, сприяє досягненню заявлених програмних результатів навчання,
що представлені в ОП. Встановлено під час онлайн зустрічі зі здобувачами, що вони самостійно обирають тематику
написання курсових та кваліфікаційних робіт, а також напрями своїх індивідульно-дослідних проєктів, що повністю
відповідає принципам академічної свободи. Перевагою ЗВО в умовах карантинних обмежень є впровадження Е-
Learning, з використанням системи дистанційного навчання «Moodle», а також активне проведення гостьових
лекцій. Встановлено, що доступ до «Moodle» (https://cutt.ly/4vprCyM) мають лише користувачі, які мають власний
логін та пароль. Під час організованої зустрічі зі здобувачами було підтверджено, що студентам забезпечено право
на вибірковість дисциплін (зразки заяв представлено ЕГ). Встановлено, що згідно «Порядку запису студентів на
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вивчення вибіркових дисциплін», здобувачі освіти пишуть заяву на ім’я декана факультету зі вказанням дисципліни
за вибором (https://cutt.ly/Xvpr0JA). У зв’язку із карантинними обмеженнями цьогоріч студенти здійснювали свій
вибір за допомогою системи «Moodle».

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).

Аналіз офіційного сайту Інституту дає змогу констатувати, що здобувачі освіти можуть у вільному доступі
ознайомитися з освітньою програмою та її наповненням (https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/). Інформація
щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх
компонентів відображається в силабусах навчальних дисциплін, що також є у вільному доступі на сайті
(https://cutt.ly/MvptvJ7) - обов’язкові освітні компоненти; (https://cutt.ly/xvptEuf) - вибіркові освітні компоненти).
Робочі навчальні програми на кафедрі наявні, а також встановлено наявність їх електронних копій в електронній
системі Moodle, з якими здобувачі освіти можуть ознайомитися за 30 днів до початку вивчення курсу. Для кожного
студента в Moodle створюється персональний акаунт, в якому розміщуються: силабуси, опорні конспекти лекцій,
презентації, навчальні посібники, тести та ін. Здобувачами освіти підтверджено, що інформація щодо цілей, змісту
та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання доноситься викладачами особисто під час
проведення першого заняття з дисципліни. Представлені Інститутом результати опитувань здобувачів ВО
підтверджують, що вони ознайомлені з цілями, змістом та ПРН за освітньою програмою. Критерії оцінювання є
цілком зрозумілими для 67% опитаних та зрозумілою з 70% дисциплін для 33% опитаних. Результати відеозустрічі
зі здобувачами освіти підтверджують цю інформацію.

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

ЕГ встановлено, що дійсно здобувачі освіти Інституту залучаються до дослідної роботи шляхом участі у науково-
практичних конференціях різного рівня. В Інституті створені можливості апробації результатів наукових досліджень
здобувачів під час Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна система України в умовах
інтеграційних і глобалізаційних процесів» (https://cutt.ly/vvKy445) та Міжнародної науково-практичної
конференція «Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків» (https://cutt.ly/LvKushp).
Дослідження, які проводяться здобувачами освіти обговорюються під час практичних занять, а також можуть бути
опубліковані у власних фахових виданнях та виданнях інших ЗВО. Результатом поєднання навчання і досліджень є
публікації їх результатів у вигляді: наукових статей у фахових виданнях; тез доповідей. НПП Інституту у розрізі
викладання ОК мотивують студентів до проведення досліджень. Проте під час зустрічі з НПП було виявлено, що
активність студентів в науково-дослідній роботі є низькою. Також ЕГ вважає, що було б за доцільне спрямувати
наукову діяльність студентів шляхом участі у конференціях за профілем ОП.

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

«Положенням про навчально-методичне забезпечення освітньої програми» (https://cutt.ly/AvpyXkF)
регламентовано перегляд та оновлення змісту програми не рідше ніж один раз на два роки. Даний факт було
підтверджено на зустрічах з НПП та представниками центру забезпечення якості освіти. Випусковою кафедрою
проводиться постійна робота над встановленням зв'язків із роботодавцями з метою визначення сучасних досягнень
та практик менеджменту, проводяться круглі столи з їх залученням роботодавців. Так, зокрема на ОП було
проведено два круглих столи: Актуальні проблеми управління в умовах макроекономічної нестабільності» та
«Перспективи вдосконалення підготовки фахівців з менеджменту в системі вищої освіти», за результатами яких на
пропозицію ПСП «НЬЮТОН» в ОП було включено навчальну дисципліну «Безпека бізнесу», на пропозицію ТОВ
«НЬЮ ЛАЙТ» - навчальну дисципліну «Управління якістю», на пропозицію АТ «ТАСКОМБАНК» впроваджено
навчальну дисципліну «Комплаєнс». У ході зустрічі із роботодавцями було підтверджено тісну співпрацю з
Інститутом у ході розробки освітньої програми, внесення змін до неї; роботодавці залучаються до освітнього
процесу, проводять лекції, тренінги для здобувачів освіти на безоплатній основі та забезпечують місцями
проходження практики, про що свідчать укладені договори про співпрацю. Можливість розширення
співробітництва між Інститутом та роботодавцями вбачаємо в проведенні стажувань для НПП, що викладають на
ОП на базі діючих підприємств.

5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.
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Під час проведення відеозустрічей з адміністрацією та НПП, представником відділу міжнародних зв'язків виявлено,
що Інститут має партнерські відносини з 60 установами (науковими установами та фінансовими інституціями), що
знаходяться в ЄС, Східній Європі та Азії. На сайті університету у вільному доступі є Графік міжнародних заходів за
кордоном (https://cutt.ly/0vpy74w), що включає в себе можливі варіанти семестрового навчання, проходження
практики та навчання за програмою подвійного диплому. У відомостях про СО вказано, що гарант ОП Руденко М.В.
в рамках програми Erasmus+ викладав в Університеті прикладних наук м. Вільнюс, Литва (травень 2018 р.) та
Краківському економічному університеті (Польща, квітень 2019 р.), що підтверджено на відеозустрічах. Також, у
ході зустрічі зі студентами, студентським самоврядуванням встановлено, що вони ознайомлені із можливостями
академічної мобільності в Інституті. Проте, реальних прикладів внутрішньої або зовнішньої мобільності здобувачів,
що навчаються на ОП не було. Здобувачі та НПП мають можливість користуватися доступом до новітньої наукової та
методичної літератури (доступ до електронних баз Scopus та Web of science забезпечено не лише з домену Інституту
але й з ПК). НПП кафедри підвищують свою кваліфікацію шляхом закордонних стажувань та публікацій в
іноземних наукових виданнях, інформація про які міститься у відомостях про СО.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання за освітньою програмою відповідають вимогам. Сильними сторонами, на думку ЕГ, є:
використання в освітньому процесі методів активного та інтерактивного навчання; відповідність принципам
академічної свободи; студентоцентрований підхід, який реалізується повною мірою; розвиток та напрацювання «soft
skills» в межах вивчення окремих ОК, активна співпраця з роботодавцями. Перевагою є впровадження в освітній
процес протягом 7-го семестру бакалаврського семінару, що стимулює дослідну роботу здобувачів освіти, поглиблює
їх знання та практичні навички в професійній діяльності.

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

Слабкі сторони. Низька активність залучення здобувачів до науково-дослідної роботи зі напрямом “Менеджмент”.
Рекомендація. Активніше залучати та мотивувати здобувачів до участі у профільних за спеціальністю “Менеджмент”
наукових заходах: конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт тощо.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ЕГ встановила, що форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у ОП цілей та ПРН,
відповідають вимогам студентоцентрованого підходу. Інформація про ОП та основні критерії оцінювання є у
вільному доступі і є чіткими та зрозумілими. Принцип академічної свободи реалізовується через можливість
побудови освітньої траєкторії студентами шляхом вибору актуальних навчальних дисциплін. Науково-дослідна
робота зі здобувачами проводиться, проте потребує незначного вдосконалення в частині орієнтації на заявлену в ОП
спеціальність. Недоліком є низький рівень залучення здобувачів до програм академічної мобільності. Зважаючи на
сильні та слабкі сторони ЕГ вважає, що ОП за критерієм 4 відповідає рівню В.

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.

Основним нормативним документом, що регулює систему оцінювання знань студентів в Інституту є “Положення про
порядок оцінювання успішності здобувачів вищої освіти” (https://cutt.ly/7vfRABv), яке регламентує типи, методи,
форми контролю знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти, методику оцінки успішності здобувачів,
застосування ECTS-рейтингу, оцінювання заходів із попереднього і поточного контролю знань, умінь та навичок
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни. Документ разом із “Положенням про організацію освітнього
процесу в УБС” (https://cutt.ly/7vfRGsv) знаходяться у вільному доступі на сайті Університету. Підбір типів, методів,
форм попереднього, поточного контролю знань, умінь та навичок у здобувачів вищої освіти здійснюється

Сторінка 12



викладачем певної ОК. Основними формами поточного контролю є: усне опитування, дебати, презентації,
ситуаційні вправи, тестування, а формами підсумкового контролю є: залік, екзамен та захист кваліфікаційної
роботи. Інформація про форми контролю відображається у робочій програмі навчальної дисципліни та силабусах
навчальних дисциплін, які оприлюднюються заздалегідь в Moodle та на сайті Інституту та доноситься до здобувачів
освіти викладачем під час першого заняття з навчальної дисципліни. Під час проведення зустрічі зі здобувачами і
НПП, встановлено, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання є чіткими, зрозумілими. Відповідно до
“Положення про організацію опитувань учасників освітнього процесу, випускників та роботодавців щодо якості
освітнього процесу УБС” (https://cutt.ly/WvfRLky) серед здобувачів вищої освіти проводиться моніторинг в он-лайн
режимі стосовно якості викладання, проведення контрольних заходів та самостійної роботи за навчальними
дисциплінами (на початку та по завершенні її вивчення), що підтверджено під час зустрічей зі студентами. Доступ до
опитування надається в системі Moodle. ЕГ встановила, що по кожному курсу наводиться опис критеріїв оцінювання
дисципліни, в тому числі засоби оцінки поточної успішності в аудиторії та поза нею, враховуючи засоби діагностики
успішності дистанційного навчання та розрахунок рейтингових балів.

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

За спеціальністю 073 Менеджмент для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджено Стандарт вищої
освіти, відповідно до якого здійснюється атестація здобувачів вищої освіти у ЗВО. Атестація здійснюється у формі
публічного захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи у 8 семестрі. Інших форм атестації ОП та навчальним
планом не передбачено. ОП та навчальний план відповідають вимогам Стандарту вищої освіти. Нормативними
документами, які регулюють процедуру проходження державної атестації в Інституті є “Положення про організацію
освітнього процесу в УБС” (https://cutt.ly/6vfRdiq) та “Положення про екзаменаційні комісії для підсумкової
атестації студентів в УБС” (https://cutt.ly/PvfRjtx). Загальні вимоги до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи
на сайті відсутні, проте розміщені в системі Moodle, здобувачі освіти мають вільний доступ до них. Кваліфікаційні
бакалаврські роботи перевіряються на наявність академічного плагіату за допомогою програми Unicheck на
безоплатній основі.

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.

В Інституті розроблено “Положення про врегулювання конфліктних ситуацій” (https://cutt.ly/vvfREup), в якому
визначено механізм врегулювання конфліктів між учасниками освітнього процесу. Зокрема, під час співбесіди з
менеджментом Інституту було виявлено, що у відповідності до положення в Інституті створено Комісію з
врегулювання конфліктних ситуацій. До компетенції комісії входить інформаційна, роз’яснювальна робота,
проведення навчання трудового колективу та студентства щодо попередження конфліктних ситуацій, а також
отримання і розгляд скарг у випадках виникнення конфліктних ситуацій. ЕГ встановлено, що на ОП не було скарг,
які б свідчили про не об’єктивність екзаменатора, хоча в цілому такі ситуації по Інституту були та були врегульовані
у відповідності до норм чинного законодавства. Задля встановлення факту об'єктивності екзаменатора проводиться
анонімне анкетування здобувачів. Процедура оскарження результатів контрольних заходів регламентована
“Порядком апеляції процедури проведення та результатів оцінювання контрольних заходів в УБС”
(https://cutt.ly/vvfRiaG). Для порозуміння між викладачем та студентом використовується уніфікована система
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, яку можна охарактеризувати як таку, на думку ЕГ, яка є
корисною та зручною для забезпечення прозорості оцінки результатів навчання. Здобувачі освіти підтвердили під
час зустрічі, що вони проінформовані щодо критеріїв та порядку оцінювання, а також про можливість оскарження
результатів та прав у разі виникнення конфліктних ситуації. Також в Інституті є в наявності “Положення про
запобігання проявам расизму та сексуальних домагань в УБС” (https://cutt.ly/BvfRec4), а також створено Комісію з
попередження і боротьби з проявами расизму та сексуальними домаганнями. Під час зустрічі з представниками
комісії повідомлено, що таких випадків на ОП та в цілому по Інституту не було.

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

В Інституті затверджено та функціонує низка внутрішніх нормативних документів, що стосуються політики,
стандартів та процедур дотримання академічної доброчесності, зокрема: “Положення про комісію з питань етики та
академічної доброчесності УБС” (https://cutt.ly/uvaXiAe); “Положення про систему внутрішнього забезпечення
якості освітньої діяльності та вищої освіти в УБС” (https://cutt.ly/7vaXyzP); “Кодекс академічної доброчесності УБС”
(https://cutt.ly/pvaXeOS); “Положення про центр забезпечення якості освіти” (https://cutt.ly/YvaZ629); “Положення
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про заходи щодо запобігання академічному плагіату” (https://cutt.ly/qvaZ4o7). ЕГ встановлено, що здобувачі та НПП
Інституту мають достатній рівень обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності. Даний факт
було підтверджено у ході відеозустрічей зі здобувачами та НПП. Усі види студентської науково-дослідної роботи та
НПП перевіряються на встановлення унікальності тексту (нормативом вважається 60%). Перевірка письмових робіт
здійснюється за допомогою програмного забезпечення Unicheck, яке передплачене Інститутом. У результаті
проведених відео зустрічей ЕГ встановлено, що порушень академічної доброчесності під час реалізації ОП не було
зареєстровано.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

З інформацією про форми контрольних заходів не лише в межах навчальних дисциплін, але й усієї програми
студенти можуть ознайомитися самостійно на офіційному сайті до початку вивчення дисциплін. Форми контролю та
методи оцінювання, відповідають рівню заявлених програмних результатів навчання. Підсумкова атестація
здобувачів ОП відбувається шляхом підготовки та публічного захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи, яка
обов’язково перевіряється на наявність академічного плагіату зі застосуванням спеціального програмного
забезпечення. Відповідальне відношення до дотримання вимог академічної доброчесності. Проведення моніторингу
якості освіти у вигляді анкетування здобувачів.

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

Слабкі сторони: низька активність проведення серед учасників освітнього процесу заходів популяризації
академічної доброчесності. Рекомендації: Рекомендовано активізувати проведення заходів щодо популяризації
академічної доброчесності (проводити відкриті лекції, круглі столи, конференції,)

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ЕГ встановлено, що форми контрольних заходів та критерії їх оцінювання є чіткими та зрозумілими для здобувачів
та дають змогу встановити факт досягнення ПРН; форми атестації відповідають вимогам Стандарту вищої освіти;
правила проведення контрольних заходів є чіткими, з механізмом оскарження студенти ознайомлені; Інститут
популяризує політику дотримання академічної доброчесності та використовує механізм моніторингу її дотримання.
Суттєві недоліки за критерієм 5 відсутні, що зумовлює його рівень відповідності на рівні В.

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.

На основі звіту про СО, аналізу матеріалів сайту, проведених бесід з керівництвом, викладачами та студентами ЕГ
констатує, що в освітньому процесі на ОП «Менеджмент» задіяні НПП з високим рівнем професійно-
кваліфікаційних характеристик, що гарантує досягнення визначених програмою цілей та результатів навчання. До
реалізації ОП «Менеджмент» залучено 18 НПП, 17 з яких (94,4%) мають науковий ступінь та вчене звання, при
цьому 94,4% НПП працюють за основним місцем роботи. Всі НПП, які задіяні в освітньому процесі, мають,
відповідну освіту та/або займаються науковою діяльністю, а їхня академічна кваліфікація підтверджується
спрямованістю наукових публікацій у відповідності із дисципліною, яку вони забезпечують. Також до освітнього
процесу залучаються НПП, які мають практичний досвід за спеціальністю, що є безумовною перевагою. Зокрема
студенти високо оцінили викладання за ОК “Бізнес-аналітика”. Оновлення та розширення знань, формування нових
професійних компетентностей НПП забезпечується проходженням підвищення кваліфікації (стажувань) впродовж
останніх 2-5 років. Так, 17 НПП, що залученні до освітнього процесу, пройшли стажування, в тому числі за
кордоном: Лук’янець О.В. - у Краківському економічному університеті (м. Краків, Польща) на кафедрі обліку (згідно
рамкового договору про співпрацю) з 16.05.2016 по 30.05.2016 (Сертифікат про проходження стажування від
30.05.2016); Потапенко Л.В. – «Інструменти підтримки мобільності науковців у фінансовій перспективі ЄС на 2014-
2020 роки», 14-20 березня 2016 року, м. Лодзь, Польща. (108 год); участь у 1st International Conference on
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Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era. Sheffield, UK, 27-29 January 2021 (24 год); Руденко М.В. – взяв
участь у програмі академічної мобільності викладачів (Ерасмус +) у Вільнюській колегії, м. Вільнюс (Литва) – 2018
рік, у Краківському економічному університеті, м. Краків (Республіка Польща) – 2019 рік (з видачею відповідних
сертифікатів); Жежерун Ю.В. - «Education, science, business in quality training of economic specialists» (13-16
листопада 2020 р., Румунія) (90 годин); Гончаренко О.О. - Краківський економічний університет, кафедра обліку
(Katedra Rachunkowosci) (120 год), (термін стажування: 16-30.05.2016 р.) Сертифікат про проходження стажування
від 30.05.2016. Серед НПП, що забезпечують викладання на ОП лище два викладачі мають сертифікати про знання
іноземної мови на рівні B2. Зокрема Лук'янець О.В. - про знання польської мови на рівні B2 та Руденко М.В. -
сертифікат знання англійської мови EСL. На підставі вищезазначеного, ЕГ підтверджує, що діяльність за ОП
«Менеджмент» повністю відповідає визначеному критерію, а академічна та професійна кваліфікація викладачів,
залучених до освітнього процесу, гарантує досягнення визначених програмою цілей та результатів навчання.
Результати проведених бесід зі здобувачами та студентським самоврядуванням, а також аналіз результатів
опитувань студентів свідчать про задоволення студентами рівнем викладання ОК.

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

Конкурсний відбір в закладі освіти здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення конкурсного
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників УБС та укладання з ними трудових
договорів (контрактів)» (https://cutt.ly/1vaXMVi). Положення розміщено у вільному доступі на офіційній веб-
сторінці університету. Оголошення про проведення конкурсу, його терміни та умови проведення, публікуються у
друкованих місцевих ЗМІ не менш, ніж за один місяць до проведення конкурсу, а також публікується на сайті ЗВО,
що підтверджує прозорість процедури конкурсного відбору. На засіданнях кафедри відбувається розгляд документів
учасників конкурсу на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідної посади та ОК.
Позитивним моментом є те, що для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента проводиться пробне заняття.
Під час онлайн-зустрічі з представником відділу кадрів було наголошено, що проблем під час добору викладачів на
заміщення вакантних посад немає. Окремі пункти ліцензійних умов провадження освітньої діяльності включено до
умов контракту НПП, зокрема це стосується підготовки навчально-методичних посібників, монографій, публікації
фахових статей, в тому числі публікації в виданнях, що індексуються Scopus та Web of science та ін.

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

Інститут активно працює у напрямі залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу. На
момент проведення експертизи Інститут має налагоджені контакти з ТОВ «Нью-Лайт», ПСП «Ньютон», ТОВ
«Євроконтракт», ТОВ «Автотехпром», Державною казначейською службою України в Черкаській області, АТ
«ТАСКОМБАНК». Роботодавці активно залучаються до розробки ОП, що підтверджується відповідними рецензіями
на них, а також до участі у круглих столах, зокрема «Актуальні проблеми управління в умовах макроекономічної
нестабільності» та «Перспективи вдосконалення підготовки фахівців з менеджменту в системі вищої освіти», за
результатами яких враховувались пропозиції роботодавців щодо внесення ОК до навчальних планів. У ході відео
зустрічі зі стейкхолдерами ЕГ встановлено достатній рівень ознайомленості роботодавців з ОП та їх активне
залучення до організації та провадження освітнього процесу. Під час зустрічі з роботодавцями підтверджено
готовність надати можливість проходження виробничої практики на своїх підприємствах, а також працевлаштувати
випускників даної ОП. Роботодавці також активно залучаються до проведення лекційних та тренінгових занять.
Інформація про перспективні заходи та ті, що вже відбулися відображається у стрічці новин на офіційній інтернет-
сторінці Інституту, а також публікується на сторінці у Facebook. Відео-матеріали таких занять зберігаються у системі
Moodle, що дає змогу студентам у будь-який час їх переглянути.

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

Інститут здійснюється активне залучення до освітнього процесу, в тому числі проведення аудиторних занять,
професіоналів-практиків та експертів галузі. Співпраця відбувається у форматі проведення гостьових лекцій, що
регламентується «Положенням про організацію та проведення гостьових лекцій» (https://cutt.ly/ivstzZq). Так,
наприклад, для здобувачів освіти, що навчаються на ОП, що проходить акредитацію, було проведено курс лекцій
волонтерами українського відділення Project Management Institute; студенти Інституту мали можливість долучитися
до гостьової лекції від професора Елієсера Паласіоса; в системі дистанційного навчання «Moodle» проведено
лекцію-бесіду експертами Черкаського міського центру зайнятості; В. Черняховським, генеральним директором
Асоціації «Страховий бізнес» було проведено гостьову лекцію «Стратегічні напрямки розвитку страхового ринку в
період трансформації»; В. Євпак, керівник компанії Ekreative провів гостьову лекцію “Стратегії та технології
менеджменту в умовах цифрових трансформацій та інновацій в умовах Lockdown”. Представники «Таскомбанк»
провели тренінг-семінар на тему «Приклади комплайєнс інцидентів». Інформація про проведені заходи є
загальнодоступною на сайті Інституту у розділі «Новини» та на офіційній сторінці Інституту у Facebook
(https://www.facebook.com/ubscibs/). Активне впровадження лекцій такого характеру в освітній процес ЗВО сприяє
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не лише активізації освітнього процесу та примноженню основних наукових здобутків, а й впливає на професійне
зростання майбутніх випускників-менеджерів.

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

В ЗВО розроблено «Положення про підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників»
(https://cutt.ly/8vsaZXi), яке регламентує види, форми, обсяг та періодичність підвищення кваліфікації. Згідно
Положення, підвищення кваліфікації протягом 5 років не може бути меншим ніж 6 кредитів ECTS. У ході бесіди з
фокус-групами було встановлено, що в Інституті функціонує Бізнес-школа, яка в межах своєї діяльності реалізовує
програми підвищення кваліфікації НПП Інституту. Представником Центру забезпечення якості освіти (центр
функціонує на основі “Положення про центр забезпечення якості освіти” (https://cutt.ly/nvCEmwu) було
підтверджено факт того, що в Інституті проводяться тренінги та семінари для НПП з актуальних питань розвитку
освіти. Останні тренінги були присвячені тематиці впровадження дистанційної форми навчання в умовах
карантинних обмежень, можливостям системи Moodle в організації освітнього процесу. У ЗВО запроваджено
систему сертифікації навчальних курсів, які здійснюють внутрішні сертифіковані експерти.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

«Положення про преміювання працівників УБС» (https://cutt.ly/3vsvnax) створене з метою заохочення працівників
до високопродуктивної та ініціативної праці. В ньому зазначено, що преміювання НПП здійснюється за підсумками
роботи (квартал/рік) за встановленими у ЗВО ключовими показниками ефективності (КРІ), які щорічно
розробляються керівниками структурних підрозділів. У ході спілкування з фокус-групами встановлено, що до
основними КPI є: підготовка та публікація статті, що проіндексована в базі Scopus або Web of Science, видання
монографії, навчального посібника, підготовка студента, який зайняв призове місце у Всеукраїнських конкурсах
студентських робіт, проходження тесту (з позитивним результатом) на знання іноземної мови на рівні B2 та ін. У
ході відеозустрічей із НПП підтверджена наявність методів матеріального та морального стимулювання, а саме: 1) в
Інституті здійснюється преміювання НПП за результатами захисту кандидатської/докторської роботи; 2)
компенсується вартість публікації статті в журналах, що входять в Scopus або Web of Science; 3) компенсується
вартість проходження тесту на знання іноземної мови на рівні B2; 4) за підготовку студента, який зайняв призове
місце в конкурсі зменшується граничне навантаження викладача (в межах 100 год.)

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Якісний кадровий склад; НПП мають не лише академічний досвід, а й професійний. До освітнього процесу активно
долучаються роботодавці. В Інституті на високому рівні підтримується й стимулюється професійний і науковий
розвиток викладачів, що є безперечною перевагою. Запроваджена система внутрішньої сертифікації навчальних
курсів.

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

Слабкі сторони: низький рівень володіння НПП іноземною мовою. Рекомендація. Стимулювати активність
вивчення НПП іноземної мови для можливості отримання сертифікату рівня B2

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Встановлено, що якісний рівень кваліфікації та професійної майстерності НПП, задіяних в реалізації ОП відповідає
вимогам. Процедури конкурсного відбору НПП є прозорими та чіткими. Роботодавці, які задіяні в організації та
реалізації освітнього процесу зацікавлені в співпраці з Інститутом. Система матеріального та морального заохочення
носить не тільки декларативний характер, а й реалізована в повній мірі. Незначним недоліком можна вважати
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низький рівень вивчення НПП іноземної мови. Враховуючи сильні сторони та незначний недолік ЕГ вважає, що ОП
за критерієм 6 відповідає рівню B.

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.

У ході акредитаційної експертизи було переглянуто відеоматеріал про матеріально-технічну базу Черкаського ННІ.
Експертам продемонстрували: загальний вигляд Інституту, студентський сквер, при вході в ЗВО розташовано
кімнату охоронця, яка обладнана системою відеоспостереження, вхід здійснюється за перепустками; на першому
поверсі знаходяться кабінети юрисконсульта, Студентської ради, фізіотерапевтичний кабінет та кабінет лікаря для
отримання медичних послуг. Заняття фізичної культури відбуваються у спортивній залі, яка обладнана спеціальним
інвентарем. При виході є роздягальня, яка обладнана душовими кабінками. ЗВО має безкоштовну тренажерну залу,
обладнану сучасними тренажерами. Також заклад має автобус, який використовується для екскурсій та інших
потреб. У відеоматеріалі, наданому експертній групі, було представлено 4 комп'ютерні аудиторії, обладнані
сучасними ПК, стереосистемами, кондиціонерами та електронними дошками. Підтримується й оновлюється
системне та прикладне програмне забезпечення: Система управління підприємством і фінансово-господарською
діяльністю «ІС-ПРО», «ІРБІС-64», ПК «Деканат+Університет» САБО «Б2», ВПС «ЕНІГМА», система обслуговування
клієнтів банку «IFOBS», СДН «Прометей», «Moodle», «Project Expert». У головному корпусі розташована бібліотека
з навчальною та художньою літературою, читальна зала періодичних видань, читальна зала №2, обладнана ПК з
електронним каталогом, де здобувачі мають доступ до електронного каталогу. Сильною стороною реалізації ОП є
використання в навчальному процесі кабінету з імітацією тренувального банку, де здобувачі можуть відчути себе на
робочому місці, набути практичних навиків і спробувати опанувати основи декількох банківських спеціальностей,
зокрема: касира банку, менеджера, спеціаліста з обслуговування клієнтів, страхового агента та ін. Третій та
четвертий поверхи є важливими для освітнього процесу, тому що там знаходяться навчальні аудиторій. Велику
кількість практичних та лекційних аудиторій було презентовано під час відеоогляду матеріально-технічної бази. Всі
кабінети обладнані мультимедійним обладнанням (ноутбуки, проектори, мультимедійні дошки, стереосистема).
Також в Інституті є Юридична клініка, в якій здобувачі спеціальності “Право” набувають професійних навичок і в
яку, за необхідності може звертатись кожен учасник освітнього процесу. В ЗВО розташований кабінет в
українському стилі, який дуже гарно оформлений та прикрашений предметами національної атрибутики. В
головному корпусі знаходиться музей, в якому знаходяться документи, нагороди студентів, фотографії та
розповідається історія Черкаського навчально-наукового інституту. У другому корпусі розташована простора
їдальня, в якій студенти можуть повноцінно поїсти та перепочити, дивлячись телевізори на перервах. На кожному
поверсі навчального закладу є санвузли. Актова зала містить 250 місць для сидіння, там проводяться різноманітні
заходи, урочистості тощо.

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 відеозустрічі зі здобувачами та НПП було встановлено, що ЗВО забезпечує безоплатний доступ до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової
діяльності в межах ОП “Менеджмент”. У ході огляду матеріально-технічної бази провідний бібліотекар - Якубова Л.
С. повідомила, що у 2019 р. владою було виділено субвенцію на 30000 грн., щоб оновити бібліотечний фонд.
Передплачували журнал “Менеджмент і менеджер”, який користувався великим попитом серед студентів.
Бібліотечний фонд складає 57513 примірників, 10 років тому бібліотечний фонд штрихкодували і він є в
електронному каталозі (https://cutt.ly/6brjLxF), з яким бібліотекар допомагає розібратися учасникам освітнього
процесу. Для першокурсників у вересні проводяться лекції бібліотечно-бібліографічної грамотності, де розповідають
про користування каталогом, картотекою, що таке репозитарій, про знаходження необхідних матеріалів, створення
посилань та списку літератури. Якщо трапляється, що певної літератури немає в бібліотеці ЗВО, існує можливість
використання міжбібліотечного абонементу та отримати необхідну літературу в бібліотеках, з якими співпрацюють.
НПП представляють в репозитарію: монографії, розділи монографій, автореферат дисертації, кандидатської чи
докторської роботи, статті. Репозитарій включає 696 наукових робіт. Методички та робочі програми завантажені в
системі Moodle. Доступ до мережі Wi-fi безоплатний та наявний по всьому корпусу, через спеціальні точки доступу. У
Черкаському навчально-науковому інституті є сучасне комп'ютерне забезпечення з операційною системою Windows
(ліцензійний), Microsoft Office, Project Expert, ViAL+. Для дистанційного навчання використовують платформи:
Moodle, бібліотечний комплекс Irbis - безкоштовні, Prometey - придбане та ліцензійне. У ході відеозустрічі зі
здобувачами експертна група дізналась про комп'ютерну гру ViAL+ (розробники - КНЕУ), в якій студенти
реєструються, отримують певну кількість грошей і керують підприємством. Принцип гри полягає у тому, щоб
здобувачі кожного дня приймали певні управлінські рішення, піднімали своє підприємство на ринку праці та
обходили конкурентів. Минулого року ЗВО було передано ПК від Національного банку, які встановлено на поверсі,
де розміщена кафедра менеджменту, і використовуються під час навчального процесу. Для виявлення і врахування
потреб та інтересів здобувачів ОП з ними проводяться тематичні зустрічі, зустрічі-консультації із представниками
студентського самоврядування, періодичні опитування.
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3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

У ході відеозустрічі зі здобувачами вищої освіти ЕГ переконалась, що освітнє середовище є безпечним для життя та
здоров’я. Дотримані всі санітарні норми, існує охорона публічного порядку та психологічна допомога для
задоволення потреб та інтересів студентів. В огляді відео про матеріально-технічну базу представлено екскурсію
гуртожитком №1, який знаходиться неподалік від навчального корпусу. Поряд з гуртожитком розташовані:
продуктовий та продовольчий магазини, поліклініка №3, в якій студенти отримують медичну допомогу за потреби,
зручне транспортне сполучення з усіма частинами міста. Через дорогу знаходиться парк та стадіон, де наявний
інвентар для занять спортом. Умови для проживання в гуртожитку задовільні: цілодобова подача гарячої води, у
випадку припинення - наявний бойлер, у кімнатах тепло та просторо, є кімната з пральною машиною, кухня з
холодильником та кімната для відпочинку. Інформування здобувачів щодо техніки безпеки проводиться регулярно,
наявні вогнегасники та запасні виходи. У приміщенні Інституту здійснюється відеоспостереження. Штатний
психолог - Ганич О.В. під час відеозустрічі розповіла, що студенти звертаються з різних питань, як особистих, так і
пов'язаних з навчанням. З усіма було проведено бесіди, за потреби надано допомогу. Анкетування стосовно
психологічного стану в ЗВО проводяться. В Інституті є Скринька довіри, звернення з якої надходять у деканат.

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

ЕГ констатує, що ЗВО забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку
здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою “Менеджмент”. НПП забезпечують освітню
підтримку, яка регламентується “Положенням про організацію освітнього процесу” (https://cutt.ly/rbrj4iR),
проводять роз`яснювальні бесіди стосовно системи оцінювання та змісту дисциплін, допомагають у виборі теми для
написання курсових, дипломних робіт, допомагають у виборі баз практик. Представник студентського
самоврядування розповів, що вони проводять зустрічі зі здобувачами для ознайомлення з Інститутом, надають
допомогу у вирішенні певних конфліктів, проводять опитування через старост груп, проводять брейн-ринги,
онлайн-марафони, конкурси, концерти тощо. Інформацію повідомляють через кураторів груп, старост, офіційний
сайт (https://cibs.ubs.edu.ua/), соціальні мережі Фейсбук (https://www.facebook.com/ubscibs/) та Інстаграм
(https://www.instagram.com/cibs_ubs/?hl=ru), інформацію, яка стосується освітнього процесу, висвітлюють в Moodle.
Консультативну підтримку здобувачі отримують в «Юридичній клініці», від працівників бібліотеки, у штатного
психолога та лікаря за необхідності. Соціальна підтримка здійснюється шляхом надання соціальної стипендії
певним категоріям здобувачів. На основі результатів анкетувань експертна група зробила висновок, що здобувачі
вищої освіти повністю задоволенні освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною
підтримкою даної спеціальності. На сайті ЗВО, у вкладці «Студенту» розміщено «Порадник здобувачу вищої освіти
Навчально-наукового інституту Університету банківської справи» (https://cutt.ly/VbtvAzU).

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

Експертною групою було переглянуто відеоматеріал про матеріально-технічну базу та встановлено, що ЗВО створює
достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами. Головний корпус та
гуртожитки обладнані пандусами з поручнями, ширина дверей дозволяє пересуватись особам з опроно-руховими
проблемами, двері ЗВО відчиняються автоматично. За потреби охоронець надає допомогу при пересуванні особам з
особливими потребами. На першому поверсі знаходиться аудиторія для навчання з мультимедійним обладнанням
та санвузол для легкого доступу особам з особливими освітніми потребами. Активно використовуються дистанційні
технологій – Положення про розміщення дистанційних курсів та курсів-ресурсів на платформі Moodle
(https://cutt.ly/bbrkoTP) навчання за допомогою електронних ресурсів Інституту на платформах Moodle та СНД
«Прометей», а також інших технологічних інструментів (e-mail, skype, Viber, Telegram та ін.), що дозволяють
здобувачам з особливими освітніми потребами отримувати необхідні навчально-методичні матеріали, виконувати
навчальні завдання дистанційно та отримувати консультації. Також можливо перевестись на індивідуальну форму
навчання відповідно до “Порядку організації навчання студентів Університету банківської справи за індивідуальним
графіком” (https://cutt.ly/tbrkgYC). На ОП “Менеджмент” не навчаються здобувачі з особливими освітніми
потребами, однак існує можливість адаптації навчально-методичного забезпечення у разі вступу зазначених осіб.

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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У Черкаському навчально-науковому інституті чітка і зрозуміла політика та процедури вирішення конфліктних
ситуацій (зокрема, пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка
регламентується Положеннями: «Про організацію освітнього процесу» (https://cutt.ly/xbrkn5o), «Порядок апеляції
процедури проведення та результатів оцінювання контрольних заходів» (https://cutt.ly/DbrkOrj), «Про
врегулювання конфліктних ситуацій» (https://cutt.ly/QbrkHIY) та «Про запобігання проявам расизму та сексуальних
домагань в Університеті банківської справи» (https://cutt.ly/9brkVdH). Експертною групою було розглянуто
анкетування здобувачів і виявлено, що 90% не відчували до себе упередженого ставлення, не стикалися із
дискримінацією та не існує сексуальних домагань. За результатами відеобесід з різними фокус-групами ЕГ
з'ясовано, що фактів стосовно виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями,
дискримінацією або корупцією тощо на даний час не було зафіксовано.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Матеріально-технічна база Черкаського навчально-наукового інституту забезпечена навчальними аудиторіями, які
мають мультимедійне обладнання, бібліотечний фонд включає 57513 примірників, комп'ютерні аудиторій, в яких
підтримується й оновлюється системне та прикладне програмне забезпечення та наявний кабінет з імітацією
тренувального банку, де здобувачі можуть відчути себе на робочому місці. Також підтверджено безоплатний доступ
НПП і здобувачів до бібліотечного фонду, до мережі Wifi та тренажерної зали. Створені умови для забезпечення
навчання осіб з особливими освітніми потребами. В умовах пандемії студенти навчаються на платформі Moodle та
Прометей.

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

Зауважень стосовно 7 Критерію експертна група не має, проте ознаки інноваційності при реалізації ОП
“Менеджмент” в контексті даного критерію відсутні.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ЕГ встановила, що освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я, ЗВО забезпечує безоплатний доступ до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, здобувачам повною мірою надається освітня, організаційна,
інформаційна, консультативна та соціальна підтримка та існує чітка й зрозуміла політика і процедури вирішення
конфліктних ситуацій. Враховуючи сильні сторони та відсутність ознак інноваційності, ЕГ вважає, що ОП за
Критерієм 7 відповідає рівню В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи послідовно дотримується визначених
ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП «Менеджмент». Проведення
дистанційних відеозустрічей підтвердило факт, що до періодичного перегляду освітніх програм активно залучені
НПП, здобувачі вищої освіти, роботодавці та допоміжні структурні підрозділи і регулюється цей процес такими
нормативними документами: «Положенням про навчально-методичне забезпечення освітньої програми
Університету банківської справи» (https://cutt.ly/ybrk3jO), «Положенням про розроблення, затвердження,
моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм та навчальних планів Університету банківської справи»
(https://cutt.ly/Pbrlrux), «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої
освіти в Університеті банківської справи» (https://cutt.ly/nbrlkxc). Представник відділу забезпечення якості освіти
під час відеозустрічі підтвердила, що вони постійно моніторять думки студентів шляхом анкетування, яке включає в
себе питання з якості викладання, академічної доброчесності та інші. Опитування проводять в кінці кожного
семестру. Результати анкетування розглядаються на кафедрі, потім узагальнена науково-методична рада проводить
аналіз, після чого на Вченій раді виносять відповідні рішення відносно удосконалення освітніх програм.
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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.

Здобувачі вищої освіти та органи студентського самоврядування залучені до процесу періодичного перегляду
освітньої програми шляхом проведення анонімних анкетувань двічі на рік. За ОП «Менеджмент» 81% здобувачів
задоволені тим, що навчаються за обраною спеціальністю, 94% визначило, що структура освітньої програми
відповідає очікуванням; 25% задоволені та 69% скоріше задоволені змістом дисциплін за освітньою програмою; 25%
задоволені та 69% скоріше задоволені методами навчання, які використовуються при викладанні дисциплін; 56%
задоволені та 44% скоріше задоволені рівнем професійної підготовки викладачів. Проте, 44% із опитаних студентів
не беруть участь в наукових конференціях та не зацікавлені в написанні тез доповідей і наукових робіт. Було
враховано пропозицію здобувачів вищої освіти стосовно відображення взаємозв’язків між освітніми компонентами
за допомогою графічної структурно-логічної схеми. У третьому виданні включено до обов’язкових освітніх
компонент навчальну дисципліну: «Психологія бізнесу», до вибіркових: «Інформаційні технології в менеджменті»,
«Основи програмної інженерії». Під час відеозустрічі експертна група встановила, що здобувачам недостатньо
вивчення іноземної мови лише на першому курсі, студенти бажають вивчати її у подальшому для полегшення
складання ЄВІ для вступу на магістратуру, про що вони повідомляли раніше Гаранта. Побажання здобувачів було
враховане і тому «Іноземну мову (Рівень В2)» було додано до списку вибіркових дисциплін перспективної освітньої
програми, яка буде актуальною з 1.09.2021. Вивчення іноземної мови (як обов’язкової дисципліни) передбачено у 1-
му і 8-му семестрах. Дистанційна відеозустріч із студентами показала, що вони повністю задоволені системою
оцінювання навчальних дисциплін, мотивовані до навчання, вважають, що форми опитування прозорі і дозволяють
оцінити різні форми їх активності. У ході відеозустрічі, представник студентського самоврядування, а саме голова,
яка навчається в Університеті банківської справи (м. Львів) повідомила, що вони не вважали за необхідне
розглядати дану ОП, яка реалізується в Черкаському ННІ.

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

У ході відеозустрічі з роботодавцями, гарантом, здобувачами та НПП було встановлено, що роботодавці залучені до
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери. Серед провідних роботодавців
виступають: начальник Служби комплаєнс АТ “ТАСКОМБАНК” Омельчук Я.А.; директор ТОВ «ЄВРОКОНТРАКТ»
Бударний В.В.; начальник відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів місцевих бюджетів
Державної казначейської служби України в Черкаській області Кирилова Е.О.; генеральний директор ПСП
«НЬЮТОН» Котолуп Ю.Ю.; директор ТОВ «НЬЮ ЛАЙТ Сухарєв М.А. Роботодавці запропонували включити у третє
видання ОП такі дисципліни: «Здатність виконувати професійну діяльність, забезпечуючи дотримання стандартів
якості»; до фахових обов’язкових дисциплін: «Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)»,
«Менеджмент (Управління проектами)», «Менеджмент (Публічне управління)», «Менеджмент (Управління
якістю)», «Бізнес-аналітика», «Менеджмент (Управління змінами)», до фахових дисциплін за вибором студента:
«Комплаєнс», «Безпека бізнесу», «Міжнародна логістика», «Фінансова безпека», «Цифровий маркетинг»,
«Управління малим та середнім бізнесом», «Корпоративне управління». Роботодавці надають бази практик для
студентів даної спеціальності. Також роботодавці проводять круглі столи, екскурсії базами практик та проводили
лекції. Ярослав Омельчук, на безоплатній основі, проводив зустрічі зі студентами та повідомив, що банк в пошуку
талановитих здобувачів, яким будуть надаватись робочі місця. Роботодавці можуть надсилати свої пропозиції на
електронну пошту стосовно вдосконалення освітньої програми: innkoc@gmail.com.

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

Випускників за ОП “Менеджмент” в Черкаському навчально-науковому інституті Університету банківської справи
ще не було, ОП акредитується вперше. Перший випуск планується у 2021р., тому доказів результатів опитувань
здобувачів освіти, випускників немає. Проте, в Інституті створений Клуб випускників (https://cutt.ly/ObrzHSb) для
реалізації спільних проєктів, з метою підвищення рівня освіти і якості підготовки спеціалістів, підвищення
престижу та зміцнення іміджу Університету на міському та державному рівні та надання випускникам
взаємодопомоги і підтримки в їхніх професійних і особистих сферах життя. Також у ЗВО проводять День відкритих
дверей «Meet Up» (https://cutt.ly/MbrlOeI), де випускники діляться зі здобувачами досвідом працевлаштування та
побудови кар’єри, спілкуються з НПП, надають пропозиції щодо вдосконалення ОП. Експертна група констатує, що
у ЗВО збирають інформацію стосовно кар'єрного зростання випускників і долучають їх до подальшої співпраці з
Інститутом.

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.
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Виявлення недоліків в ОП “Менеджмент” та освітній діяльності та механізм їх усунення системою внутрішнього
забезпечення якості освіти регламентується в такими документами: «Про систему внутрішнього забезпечення
якості освітньої діяльності і вищої освіти в Університеті банківської справи» (https://cutt.ly/ubrlHCJ); “Положенням
про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм та навчальних планів
Університету банківської справи” (https://cutt.ly/wbrl9ie); “Положенням про організацію освітнього процесу”
(https://cutt.ly/TbtmSEV). Під час внутрішнього моніторингу системи забезпечення якості ОП «Менеджмент»
суттєвих недоліків виявлено не було. ЕГ констатує регулярне оновлення НПП опорних конспектів лекцій,
практичних завдань, самостійних робіт в системах Moodle і «Prometey». За результатами моніторингу вносились
зміни до двох видань ОП в частині компетентностей, переліку освітніх компонентів та розподілу часу на них. Від
роботодавців, здобувачів вищої освіти та НПП скарг на систему забезпечення якості ОП не надходило.

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

Акредитація ОП «Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти первинна. Проте експертна група
ознайомилась з пропозиціями та зауваженнями, які були сформовані у ході акредитації Освітньо-професійної
програми “Менеджмент” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Черкаському навчально-науковому
інституті. ЗВО було взято до уваги минулі рекомендації (врахування інформації щодо кар’єрного шляху
випускників). В Інституті створено Клуб випускників (http://ubs.edu.ua/spilnota-ubs/vypusknyky/klub-vypusknykiv/)
та організовуються щорічні зустрічі з випускниками «Meet Up» (https://cibs.ubs.edu.ua/den-vidkrytykh-dverei-meet-
up-2019/). Один із представників роботодавців є випускником даної ОП, який активно долучається до покращення
організації та провадження освітнього процесу, надає бази практики для здобувачів ОП «Менеджмент».

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

В академічному середовищі Черкаського навчально-наукового інституту Університету банківської справи
відбувається процес формування культури якості освіти, а саме удосконалення системи внутрішнього забезпечення
якості освіти, яка регламентується нормативними документами, активна діяльність структурних підрозділів, які
забезпечують реалізацію даної ОП та налагоджені зворотні комунікації між учасниками освітнього процесу. У
розробці, схваленні та затвердженні освітніх програм та нормативних документів щодо забезпечення якості вищої
освіти, в розробці спільних навчально-методичних матеріалів для забезпечення освітнього процесу Університету
беруть участь представники професорсько-викладацького складу інших інститутів УБС. У ході відеозустрічей з
різними фокус-групами експертна група констатує, що у ЗВО сформована культура якості і всі зацікавлені особи
даної ОП “Менеджмент” прагнуть покращення навчального процесу та освітньої діяльності в цілому.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

У Черкаському навчально-науковому інституті Університету банківської справи дотримуються процедур
розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП «Менеджмент». Опитування здобувачів
відбувається регулярно (двічі на рік) і 94% задоволені структурою освітньої програми. НПП стабільно проходять
підвищення кваліфікації не тільки в навчальних закладах нашої держави, але і за її межами. Роботодавці залучені
до освітнього процесу, надають бази практик, вносять свої корективи і побажання в ОП і найталановитішим
випускникам пропонують робочі місця. Нормативні документи, які регулюють внутрішнє забезпечення якості
освітньої програми, розміщені на офіційному сайті у відкритому доступі.

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

Слабкі сторони: Представники органів студентського самоврядування не змогли чітко пояснити на конкретних
прикладах, як вони залучені у процеси розроблення, моніторингу та періодичного перегляду ОП. Рекомендації:
Реально залучати представників студентського самоврядування, зокрема тих які навчаються на спеціальності
“Менеджмент” до перегляду ОП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

До процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми залучені
здобувачі, роботодавці та НПП. ЗВО вчасно оприлюднює на сайті внутрішні нормативні документи, які стосуються
внутрішнього забезпечення якості освіти. Враховуючи сильні сторони та некритичні недоліки, пов'язані із
формальним залученням представників студентського самоврядування до перегляду ОП, ЕГ вважає, що ОП за
Критерієм 8 відповідає рівню В.

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.

Експертна група ознайомилась із сайтом Черкаського навчально-наукового інституту Університету банківської
справи (https://cibs.ubs.edu.ua/), на якому розташовані всі необхідні нормативні документи. Права та обов'язки
учасників освітнього процесу регулюються правилами та процедурами, які розміщено в таких документах: «Статут
Університету банківської справи» (https://cutt.ly/4brCzCm); «Положення про Черкаський навчально-науковий
інститут» (https://cutt.ly/jbrCQTR); «Положення про освітні програми УБС» (https://cutt.ly/ybtTj2z); «Кодекс
академічної доброчесності УБС» (https://cutt.ly/DbtTbSH); «Положення про анти плагіат» (https://cutt.ly/nbtTIlq);
«Положення про врегулювання конфліктних ситуацій УБС» (https://cutt.ly/ObtTD2S). Основні документи щодо
планування навчального процесу розміщені у відповідному розділі сайту: https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-
nas/normatyvni-dokumenty/ і знаходяться у вільному доступі для будь-якого користувача. У ході відео зустрічей, в
процесі акредитації ОП "Менеджмент», було з’ясовано, що правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки,
чітко визначені, зрозумілі та послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу .

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 офіційному сайті Черкаського навчально-наукового інституту Університету банківської справи було розміщено
проект ОП «Менеджмент» (https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/) та надано електрону адресу для надсилання
зауважень та пропозицій стейкхолдерів mailto:innkoc@gmail.com. Інформацію з приводу відкритої зустрічі-
відеоконференції було розміщено на сайті своєчасно (https://cutt.ly/LbtYiUW) і будь-який бажаючий міг долучитись
за посиланням.

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.

Під час дистанційної акредитації було надано достатньо ресурсів та аргументів, що ЗВО вчасно оприлюднює
достовірну інформацію в повному обсязі про ОП «Менеджмент» (https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/). Це було
підтверджено, після фактичного аналізу сайту, експертною групою. У ЗВО систематично проводяться анкетування
учасників освітнього процесу та зовнішніх стейкхолдерів, однак їх результатів не розміщено на сайті.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

На офіційному сайті ЗВО у вільному доступі розміщено нормативні документи, в яких прописано права та обов'язки
учасників освітнього процесу. ОП «Менеджмент», її компонентне наповнення прозоро висвітлені на сайті.
Ознайомившись з освітньою програмою, вступник може зробити свідомий вибір щодо вступу.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.
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Слабкі сторони: На сайті ЗВО не висвітлено результатів опитування зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів.
Рекомендації: Оприлюднювати результати анкетувань на офіційному сайті ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ЕГ встановила, що на офіційному сайті ЗВО прозоро та публічно висвітлена інформація, доступ до якої має кожен
учасник освітнього процесу. Враховуючи сильні сторони та некритичні недоліки ЕГ вважає, що ОП за Критерієм 9
відповідає рівню В.

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
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Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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 B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
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За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Павленчик Наталія Федорівна

Члени експертної групи

Шиманська Вікторія Василівна

Агура Юлія Олександрівна
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