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висновок 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ» 
В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» 

Згідно з положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року 
№ 9 7 8 та наказом Міністерства освіти і науки України № 973л від 17.05.2016 
року експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі: 
- Кіндрацької Любомири Максимівни ~ доктора економічних наук, 

професора, завідувача кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах 
та економічного аналізу ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені В. Гетьмана» - голова комісії, 

- Дерія Василя Антоновича - доктора економічних наук, доцента, завідувача 
кафедри аудиту, ревізії та аналізу Тернопільського національного 
економічного університету 

в період з 23.05.16 р. до 25.05.16 р. розглянула подану акредитаційну справу і 
матеріали, надані Національним університетом «Острозька академія», та 
провела перевірку відповідності державним вимогам проведення освітньої 
діяльності з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
галузі знань 0305 Економіка та підприємництва за напрямом підготовки 
6.030509 «Облік і аудит». 

Наступні висновки складені на підставі інформації, отриманої експертами 
в процесі вивчення матеріалів акредитаційної справи та відповідних первинних 
документів, які підтверджують правові підстави здійснення освітньої діяльності 
ВНЗ. 

Експертизу проведено за такими критеріями: 
1. Загальна характеристика навчального закладу. 
2. Формування контингенту студентів. 
3. Зміст підготовки фахівців. 
4. Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. 
5. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності. 
6. Кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої 
діяльності. 
7. Інформаційне забезпечення освітньої діяльності. 
8. Відповідність якісних характеристик підготовки фахівців державним 
вимогам. 
9. Відповідність показників підготовки фахівців нормативним вимогам. 
10. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів та заходи з їх 
усунення. 
11. Підстави для акредитації. 

Голова комісії: / / і/ Л. М. Кіндрацька 
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І. Експертизою з метою загального оцінювання діяльності 
навчального закладу опрацьовано таке: 

А). Документи, що засвідчують право Національного університету 
«Острозька академія» на здійснення освітньої діяльності. 

Університетом представлені такі документи, що підтверджують правові 
підстави для започаткування та провадження освітньої діяльності ВНЗ: 

- ліцензія на право надання освітніх послуг Національним універси тетом 
«Острозька академія»; 

- акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувані в вищої за ступенями (о світньо- кваліфікаційними рівнями) 
бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Національного 
університету «Острозька академія»; 

узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги 
Національного університету «Острозька академія» за Переліком галузей знань 
та спеціальностей 2015 року за ступенями (освітньо-кваліфікаційпими рівнями) 
бакалавра, спеціаліста, магістра; 

- документи, що засвідчують право власності, оперативного управління чи 
користування основними засобами для здійснення навчального процесу на 
строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності в 
Національному університеті «Острозька академія»; 

- паспорт санітарно-технічного стану приміщень, які використовуються 
при провадженні освітньої діяльності в Національному університеті «Острозька 
академія»; 

- довідки про відповідність навчальних приміщень Національного 
університету «Острозька академія» правилам та нормам пожежної безпеки та 
санітарно-технічним нормам. 

Б). Крім того, проаналізовано загальні показники розвитку Національного 
університету «Острозька академія»; перелік ліцензованих та акредитованих 
напрямів підготовки та спеціальностей в Національному університеті 
«Острозька академія» за освітньо-кваліфікаційними рівнями; склад кафедр і 
характеристика професорсько-викладацького складу, що забезпечують 
навчальний процес за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» в 
Національному університеті «Острозька академія». 

Висновок: надано оригінали усіх документів, визначених 
Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах. Інформація, подана у справі, є достовірною та відповідає 
фактичним показникам діяльності університету. 



IL Формування контингенту студентів. 

Проаналізовані показники формування контингенту студентів за 
напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» в Національному університеті 
«Острозька академія» за останні чотири навчальні роки підтверджує достатньо 
високий конкурс абітурієнтів. Кількість поданих заяв на одне ліцензоване місце 
за заявленим напрямом підготовки складала від 3,6 до 8,4 осіб, зокрема, за 
державною формою навчання від 21,4 до 31,6 осіб. Це свідчить про досить 
високий попит на фахівців з акредитованого напряму підготовки. Зазначеному 
передує досить потужна профорієнтаційна робота, яка проводиться в 
Національному університеті «Острозька академія», зокрема профорієнтаційні 
поїздки викладачів та студентів університету до районних та сільських шкіл, дні 
відкритих дверей для учнів випускних класів, розповсюдження інформаційних 
матеріалів, презентації здобутків університету в школах Рівненської, 
Хмельницької, Волинської, Тернопільської, Київської та Житомирської 
областей, розвиток системи інтернет-сайтів Національного університету 
«Острозька академія» з поширенням інформації про структуру університету, 
професорсько-викладацький склад факультетів та інститутів, умови та правила 
вступу, довузівську підготовку, профорієнтаційні заходи та ін. (університетський 
сайт абітурієнта vstup.oa.edu.ua, сторінки приймальної комісії Національного 
університету «Острозька академія», факультетів та інститутів на офіційному веб-
сайті). 

Висновок: рівень на напрями профорієнтаційної роботи достатньо 
ефективні для забезпечення якісного набору. Формування контингенту 
студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» в Національному 
університеті «Острозька академія» здійснюється відповідно до 
законодавства та спрямоване на врахування сучасної кон'юнктури ринку. 

Підготовка бакалаврів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 
здійснюється на основі таких документів: освітньо-професійної програми; 
освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця; засобів діагностики якості 
освіти; навчального плану; навчальних комплексів з кожної дисципліни. 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів галузі знань 0305 
«Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» в 
Національному університеті «Острозька академія» передбачає поглиблену 

III. Зміст підготовки фахівців 
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фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, педагогічну, фахову та 
науково-практичну підготовку студентів. В основу програми покладені вимоги 
кваліфікаційної характеристики та досвід роботи закладів освіти, які готують 
бакалаврів даного напряму. ОПП підготовки бакалавра забезпечує отримання 
необхідних знань і максимальну практичну спрямованість навчання. Обсяги 
годин з навчальних дисциплін включають загальну кількість годин на їх 
вивчення, що складається з часу навчання під керівництвом викладача і часу 
самостійної роботи та відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту» 
та чинному законодавству. 

Перелік вибіркових дисциплін, рекомендованих університетом для вибору 
студентам, сформовано з урахуванням особливостей напряму підготовки. На 
варіативну частину навчального плану припадає 32,5 % навчального часу, яка 
включає такі дисципліни: інвестування, фінанси II, фінанси підприємств, 
державний фінансовий контроль, бюджетна система, страхування та ін. Значна 
увага приділена формуванню високого рівня фінансового аналітика, що 
забезпечується такими дисциплінами: прикладні моделі економічних процесів, 
економетричиий аналіз, моделювання економіки, ризикологія та ін. 

Цикл дисциплін за вибором вищого навчального закладу спрямований на 
формування всебічно розвинутої особистості, з вільним володінням іноземною 
мовою, знанням музичного та театрального мистецтва, комунікативними 
процесами у навчанні та методиці викладання. Цикл дисциплін за вільним 
вибором студентів формує навички прийняття управлінських рішень у 
господарській та фінансовій діяльності суб'єктів господарювання, що 
забезпечується такими дисциплінами: антикризові моделі управління 
підприємством, прогнозування соціально-економічних процесів та ін. Слід 
підкреслити, що в університеті ставляться високі вимоги до рівня знань 
студентів, зокрема акцентується поглиблене вивчення англійської мови 
впродовж всього періоду навчання. 

Навчальний процес за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 
здійснюється на основі робочого навчального плану і робочих навчальних 
програм дисциплін. Для підвищення рівня знань студентів за зазначеною 
спеціальністю в навчальному процесі використовуються передові технології 
навчання, творчі довгострокові завдання, підготовка та публічний захист 
курсових робіт, тренінги, кейс-методика. 

Атестація випускників напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 
проводиться екзаменаційною комісією у формі комплексного кваліфікаційного 
іспиту та захисту кваліфікаційної роботи. 

Отже, підготовка бакалаврів напряму 6.030509 «Облік і аудит» 
здійснюється для соціально-економічної, організаційно-облікової,-аналітичної та 
контрольної діяльності у сфері управління економікою з урахуванням сучасних 
вимог. Фахівець спроможний ефективно використовувати статистичні та 
фінансові методи аналізу, розробляти та реалізувати управлінські рішення щодо 



фінансів та фінансів домогосподарств. Бакалавр напряму підготовки 6.030509 
«Облік і аудит» може займати первинні посади та самостійно виконувати, 
переважно, стереотипні, частково діагностичні завдання, за усталеними 
алгоритмами здійснювати економічні розрахунки, збирати, систематизувати, 
нагромаджувати первинну інформацію як для виконання закріплених за ним 
посадових обов'язків, так і для потреб структурного підрозділу. 

Висновок: зміст підготовки фахівців напряму підготовки 6.030509 
«Облік і аудит» відповідає законодавству та встановленим вимогам щодо 
освітньої діяльності. 

IV. Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 
освітньої діяльності 

Відповідальність за підготовку бакалаврів напряму підготовки 6.030509 
«Облік і аудит» в Національному університеті «Острозька академія» покладено 
на кафедру фінансів, обліку і аудиту, яка є випусковою. На кафедрі працює 12 
осіб, в тому числі: доктори наук - 2 особи, що складає 16,7 % від загальної 
чисельності; кандидати наук - 6 осіб, mo складає 50,0 %. У складі штатних 
працівників кафедри працює к.е.н. Харчук Ю.Ю., яка у 2014 році захистила 
кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.09 - Бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). 

Очолює випускаючу кафедру Мамонтова Н.А., яка є доктором 
економічних наук зі спеціальності 08.00.03 - Економіка та управління 
національним господарством та має вчене звання професора кафедри фінансів, 
обліку і аудиту. Базову освіту одержала в Українському інституті інженерів 
водного господарства в 1995 р. за спеціальністю: «Облік та аудит». Проф. 
Мамонтова Н. А. має досвід практичної діяльності на посаді головного 
бухгалтера комерційного підприємства 17 років і на умовах сумісництва працює 
на підприємстві по даний час. 

Проаналізований експертною комісією якісний склад науково-
педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом 
підготовки 6.030509 «Облік і аудит» в Національному університеті «Острозька 
академія» характеризується такими показниками: 

- частка лекційних годин циклу гуманітарної підготовки, що забезпечують 
викладачі з науковими ступенями, складає 100%, в тому числі пл атних - 75,0 
%; 

частка лекційних годин циклу природничо-наукової та 
загальноекономічної підготовки, що забезпечують викладачі з науковими 
ступенями, складає 79,5 %, в тому числі штатних - 61,9 %, з них докторів наук 
- 18,8 % (1 доктор наук: Мамонтова Н.А. та 2 кандидати наук, доценти, що за 
показниками власної наукової діяльності прирівняні до одного доктора наук: 
Новоселецький О.М., Топішко 1.1.); 

Голова комісії: 
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- частка лекційних годин циклу професійної підготовки, що забезпечують 
викладачі з науковими ступенями складає 88,6 %, в тому числі штатних - 83,8 
%, з них докторів наук - 16,1 % (2 доктори наук: Мамонтова Н.А., Козак JI.B. та 
2 кандидати наук, доценти, що за показниками власної наукової діяльності 
прирівняні до одного доктора: Кривицька О.Р, Дем'янчук O.L). 

Висновок: кадрове забезпечення надання освітніх послуг галузі знань 
0305 Економіка та підприємництво з напряму підготовки 6.030509 «Облік і 
аудит» в Національному університеті «Острозька академій» повністю 
відповідає акредитаційним вимогам. 

V. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності. 

Навчальний процес за напрямом підготовки 6,030509 «Облік і аудит» 
повною мірою забезпечений методичними рекомендаціями з виконання 
курсових та кваліфікаційних робіт та звітів з практики, навчальними 
програмами дисциплін, навчально-методичними комплексами І навчальною 
літературою, що відповідає інформації, наведеній в матеріалах акредитаційної 
справи. 

Всі перелічені документи оформлені відповідно до нормативних вимог, 
встановлених МОН України та керівництвом університету. До послуг 
студентів навчальна система Моосіїе, в якій розміщено 75% навчальнд-
мстодичних матеріалів. Контроль за якістю павчально-мстодичного 
забезпечення спеціальності, яке розробляє випускова кафедра, здійснює 
перший проректор з навчально-наукової роботи та навчально-методичний 
відділ. 

Висновок: навчально-методичне забезпечення підготовки бакалаврів 
за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» в Національному 
університеті «Острозька академія», здійснюється відповідно до державних 
вимог та нормативних документів. 

VI. Кількісні та якісні показники 
матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності. 

Національний університет «Острозька академія» володіє необхідною 
матеріально-технічною базою та соціальною інфраструктурою для забезпечення 
фундаментальної наукової, професійної та практичної підготовки студентів, 
здобуття ними освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликання, 
інтересів та здібностей. 

Для підготовки фахівців високої кваліфікації у ВНЗ створено відповідну 
матеріально-технічну базу. Забезпечення навчального процесу здійснюється 
навчальними приміщеннями, які станом на 1 травня 2016 року мають площу 

Голова комісії: Л. М. Кіндрацька 
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12079,2 м , з них приміщення для занять становлять — 5291,8 м". Усі 
перелічені будівлі є державною власністю, знаходяться в оперативному 
управлінні чи господарському віданні НаУОА та відповідають санітарно-
гігієнічним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, що підтверджується 
відповідними документами. 

Вся нормативно-правова документація, яка підтверджує матеріально-
технічну базу Національного університету «Острозька академія» в 
електронному вигляді розміщена в ЄДЕБО. Враховуючи контингент студентів 
очної форми навчання - 2003 особи, па одного студента припадає 2,6 м2 

навчальних приміщень, що відповідає нормативним вимогам. 
Національний університет «Острозька академія» характеризується 

високим рівнем забезпечення комп'ютерною технікою, застосуванням сучасних 
інформаційних технологій в управлінні та навчанні. Технічне оснащення 
навчального процесу забезпечує відділ ТЗН, у якому наявні в достатній 
кількості аудіо- та відеоапаратура, телевізори, мультимедійні проектори та ін. 
Зокрема, в Національному університеті «Острозька академія» створено 6 
навчальних комп'ютерних класів; 2 лінгафонні кабінети; ресурсний центр з 
вивчення іноземних мов; зала судових засідань, криміналістичний полігон та 
лабораторію; наявні 290 ПЕОМ, з яких усі підключені до мережі Internet. 

Забезпеченість ПЕОМ та іншими технічними засобами навчання в 
Національному університеті «Острозька академія» відповідає державним 
стандартам. Викладачі та студенти мають змогу користуватись електронною 
поштою та необхідними ліцензійними програмними продуктами. 

До послуг студентів та співробітників сучасні гуртожитки, комплекс 
громадського харчування, медичний пункт. Університет має 10 власних 
гуртожитків. Гуртожитки мають кімнати самопідготовки, відпочинку, пральні, 
сушки для білизни. На даний час у студентських гуртожитках проживає 1085 
студентів, що складає 76,2 % від загальної потреби. 

Висновок: матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності 
підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 
відповідає ліцензійним умовам. 

VII. Інформаційне забезпечення освітньої діяльності. 

У ході акредитаційної експертизи проаналізовано стан інформаційного 
забезпечення підготовки фахівців напряму підготовки 6.030509 «Облік і ауди т» 
галузі знань 0305 Економіка та підприємництво. 

Національний університет «Острозька академія» володіє необхідними 
інформаційними ресурсами та сучасною науковою бібліотекою, площа якої 

2 2 

становить 1817,6 м , з яких 743,3 м - це площа читальних залів на 492 
посадкових місця. Наявна власна електронна бібліотека http://lib.oa.edu.ua/ 
включає ресурси різних типів, призначень та різних рівнів доступу. Повний 

Голова комісії: 

http://lib.oa.edu.ua/
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доступ до цифрових ресурсів Наукової бібліотеки можливий для користувачів з 
обліковим записом на домені oa.edu.ua. 

Користувачі Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька 
академія» можуть отримати доступ до передплачених університетом 
повнотекстових ресурсів (the Economist та система інформаційно-правового 
забезпечення ЛІЕА:ЗАКОН), ресурсів з тестовим доступом (таких як 
інформаційно-аналітичні ресурси POLPRED та інші), а також ресурсів з 
відкритим доступом (зокрема Directory of Open Access Journals (DOAJ), E-Books 
Directory, Open Access Directory (OAD) та інші). 

Наукова бібліотека Національного університету «Острозька академія» 
входить до консорціумів ElibUkr та EVERUM і завдяки такій співпраці залучена 
в проекти «Електронна бібліотека України; створення Центрів знань в 
університетах України» та ТОРНАДО. 

Для роботи в читальній залі бібліотеки задіяно 150 комп'ютерів, 
підключених до Інтерн ет. Кількість періодичних видань, які щорічно 
передплачує НаУОА, складає понад 200 найменувань. 

Кафедра політології має відповідну інформаційну базу, достатній науково-
методичний та бібліотечний фонд. Переважна більшість підручників і 
посібників у бібліотеці з грифом МОН України. Фонд літератури постійно 
оновлюється. Кафедра політології ефективно використовує загально-
університетську електронну навчально-методичну базу EitPro. Значна частина 
навчальних матеріалів доступні на електронних носіях. 

Висновок: інформаційне забезпечення освітньої діяльності в 
Національному університеті «Острозька академія» є достатнім, відповідає 
нормативним вимогам і дозволяє якісно готувати фахівців освітньо-
професійного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.030509 «Облік і 
аудит». 

VTIT. Відповідність якісних характеристик підготовки фахівців 
державним вимогам. 

З метою визначення якості підготовки бакалаврів напряму підготовки 
6.030509 «Облік і аудит» в Національному університеті «Острозька академія» 
розроблено пакети ККР та проведено зрізи залишкових знань студентів із таких 
дисциплін: 

- з циклу гуманітарної підготовки: іноземна мова, філософія, основи 
наукових досліджень; 

- з циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки: 
мікроекономіка, історія економічних вчень, фінанси підприємств; 

- з циклу професійної та практичної підготовки: бухгалтерський облік 
(загальна теорія), фінансовий облік І, страхування. 
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Результати виконання студентами ККР підтверджують достатній рівень 
залишкових знань студентів, що відповідає вимогам акредитації. 

Висновок: якісні характеристики підготовки фахівців напряму 
підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 Економіка та 
підприємництво освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» в 
Національному університеті «Острозька академія» відповідає Державним 
вимогам до акредитації напряму підготовки. 

IX. Відповідність показників підготовки фахівців 
нормативним вимогам. 

Акредитаційний самоаналіз стану забезпечення навчального процесу 
надання освітніх послуг за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за 
напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» в Національному університеті 
«Острозька академія» було проведено відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах» та наказу ректора. 

Представлена в матеріалах акредитаційної справи інформація щодо 
кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення є достовірною та відповідає дійсності. Аналіз результатів 
виконання комплексних контрольних робіт під час проведення експертизи 
свідчить про достатній рівень сформованості професійних умінь і навичок. 

Висновок: кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та 
інформаційне забезпечення, а також умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030509 
«Облік і аудит» відповідають нормативним вимогам. 

X. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів 
та заходи з їх усунення 

В Національному університеті «Острозька академія» ліцензійна 
експертиза бакалаврів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 
відбувалася з 04.04.2011р. до 06.04.2011 p., відповідно до Наказу Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України №471 л від 17.03.2011 р. «Про 
проведення ліцензійної експертизи». З мстою покращення якості освітніх 
послуг експертна комісія рекомендувала керівництву Національного 
університету «Острозька академія» здійснити наступні заходи: 

1. Створити кафедру професійно-орієнтованих фахівців з обліку та аудиту, 
де зосередити навчальну, наукову, методичну та організаційну роботу з теорії і 



10 

2. Забезпечити сучасну інформаційну та методичну підтримку освіти. 
3. Активізувати роботу з підготовки власних підручників та навчальних 

посібників з обліку, аналізу та аудиту (зокрема, з грифом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України) та забезпечити їх належне фінансування. 

4. Продовжити роботу по залученню на кафедру на постійній основі 
фахівців з науковим ступенем. 

Експертною комісією в процесі перевірки було встановлено, що всі 
зауваження та пропозиції попередньої перевірки були враховані та усунені 
Національним університетом «Острозька академія» в подальшій діяльності при 
підготовці бакалаврів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». 

Висновок: зауваження, висловлені попередньою експертною комісією 
МОН України з ліцензування напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 
враховані в роботі ви пускової кафедри та керівництва Національного 
університету «Острозька академія». 

XI. Загальні висновки 

За результатами проведеної акредитаційної експертизи напряму 
підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (23.05.2016р. - 25.05.2016р.) комісією 
зроблено такі висновки: 

1. Програма освітньої діяльності та умови її здійснення щодо підготовки 
фахівців з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» відповідає вимогам 
акредитації. 

2. Випусковою кафедрою сформований достатньо високий науково-
педагогічний потенціал. Кафедрі варто активізувати роботу із залучення кращих 
випускників до аспірантури/докторантури, що позитивно вплине на підвищення 
якості викладацького складу, 

3. Для підвищення кваліфікації викладачів необхідно посилити роботу щодо 
їх участі у виконанні міжнародних наукових та дослідницьких програм. 

4. Загалом матеріально-технічне і навчально-методичне забезпечення 
напряму підготовки відповідає вимогам акредитації. Втім, необхідно на 
постійній основі комплектувати Наукову бібліотеку літературою з фахових 
дисциплін напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» сучасними 
електронними підручниками, посібниками. 

5. У зв'язку зі зміною змісту Державних стандартів робочого навчального 
плану, що вводиться з 01.09.2016р. рекомендуємо переглянути перелік 
навчальних дисциплін з метою посилення групи дисциплін циклу професійної 
підготовки. 

6. Аналіз результатів екзаменаційної сесії, кваліфікаційних робіт, 
порівняльний аналіз результатів виконання ККР під час проведення самоаналізу 
і експертизи підтверджує достатній рівень професійних умінь і навичок 
студентів. 



v — -

Проведена акредитаційна експертиза дозволяє зробити висновок, що 
інформація, подана у акредитаційних матеріалах (документах, що додавалися до 
заяви про проведення акредитації) є достовірною. Напрям підготовки може бути 
акредитовано за зазначеним рівнем. 

Експертна комісія рекомендує Міністерству освіти і науки України 
акредитувати напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» за освіти ьо-
кваліфікаційним рівнем бакалавр в Національному університеті 
«Острозька академія» за заявленим обсягом прийому ЗО осіб денної форми 
навчання. 
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