
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 35424 Управління персоналом в органах публічної влади та
бізнес-структурах

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 35424

Назва ОП Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-
структурах

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

Cпеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Іванченко Галина Валеріївна, Ларва Юлія Юріївна, В`юник Ольга
Володимирівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 15.10.2020 р. – 17.10.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/2020-acr-
personnel-management.pdf

Програма візиту експертної групи https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/accreditation-
personnel-management.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Найголовнішим висновком експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи є те, що ОП
«Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» за сучасних умов є надзвичайно
актуальною і затребуваною на ринку праці. В умовах продовження реформ децентралізації в Україні актуалізуються
потреби органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад у кваліфікованих фахівцях з
управління персоналом, обізнаних із питаннями функціонування як органів публічної влади, так і бізнес-структур.
Тому дана ОП має значний потенціал до розвитку. Цьому сприяє належне освітнє середовище у ЛНУ ім. І. Франка.
Позитивним є те, що адміністрація ЗВО всіх рівнів комплексно опікується вирішенням усіх питань, пов’язаних з
організацією освітнього процесу, сприяючи тому, щоб університет і надалі залишався одним із провідних осередків
освіти і науки Львівщини та України. ЛНУ ім. І. Франка має значний науковий, освітній, виховний потенціал,
результатами реалізації якого є організація гуртків, курсів, наукових конференцій та інших наукових, виховних
заходів, участь в різних видах наукової діяльності. Високим є рівень міжнародної активності університету, який бере
участь у багатьох міжнародних проектах і програмах. Ефективною є діяльність Центру забезпечення якості освіти
університету. Важливо, що роботодавці дійсно вболівають за освітню програму «Управління персоналом в органах
публічної влади та бізнес-структурах», в ході зустрічі наголошували на її актуальності та необхідності. Здобувачі в
цілому задоволені якістю освіти та досвідом участі в оновленні ОП, компонентів РП. Колосальна робота проводиться
студентським самоврядуванням, вони дійсно є посередниками між різними ланками суб’єктів освітньої діяльності у
ЗВО, в університеті до думки студентів дослухаються і вони мають право голосу. ОП орієнтована на здобувачів вищої
освіти та швидко реагує на зміни зовнішнього середовища. Організація роботи із забезпечення академічної
доброчесності знаходиться на високому рівні. Науково-педагогічні працівники (гарант ОП, викладачі дисциплін,
група забезпечення) систематично моніторять запити і потреби ринку праці, кращий світовий та вітчизняний
досвід, запити стейкхолдерів, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, проходять закордонні
стажування. ЗВО є надзвичайно мобільним і чудово освоює навички користування сучасним програмним
забезпеченням. Таким чином, проведення зустрічей у рамках фокус-груп із усіма учасниками освітнього процесу,
ознайомлення з матеріалами офіційного сайту ЗВО та іншою документацією дозволили сформувати позитивне
враження про дану освітню програму. Наведені слабкі сторони в цілому не знижують загального позитивного
враження і можуть слугувати основою для подальшого вдосконалення провадження освітньої діяльності за ОП
«Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» у ЛНУ ім. І. Франка.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

До сильних сторін ОП, які можуть бути віднесені д о категорії кращих т а інноваційних практик, вважаємо за
доцільне віднести наступне. Орієнтованість мети ОП, як і стратегічних документів ЗВО в цілому, на гармонійне
становлення духовного світу молоді через виховання почуття національно-патріотичного обов’язку та пошани до
історичної пам’яті, розвиток корпоративної соціальної відповідальності, що можна вважати дійсно інноваційною
практикою в контексті підготовки молодих фахівців – інтелектуальної еліти нації, які володіють високим рівнем
патріотизму та громадянської самосвідомості. Орієнтованість учасників освітнього процесу на якомога повніше
задоволення усіх потреб та запитів ключових стейкхолдерів, включаючи систематичне оновлення та розширення
переліку навчальних дисциплін відповідно до наданих пропозицій роботодавців та здобувачів вищої освіти.
Прагнення до розширення мережі підприємств – баз проходження практики, що дозволяє здобувачам проходити
різноспрямовану практичну підготовку в установах органів державної влади та місцевого самоврядування, на
підприємствах, в організаціях, а також тісна співпраця у цьому контексті з Об’єднаними територіальними
громадами, що є особливо важливим в умовах провадження реформи децентралізації. Широкі можливості для
набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) за рахунок вивчення нормативних і вибіркових
дисциплін, застосування інноваційних методів навчання, залучення здобувачів до участі у різноманітних заходах,
які актуалізуються в контексті фокусу на розвиток національно-патріотичного виховання. Наявність практики
перезарахування окремих модулів/тем навчальних дисциплін, реалізація студентоцентрованого підходу та
принципів академічної свободи. Широке використання в освітньому процесі інноваційних методів навчання, таких
як метод кейс-стаді, ділові ігри, дискусії, тренінги тощо. Система забезпечення якості університету є гнучкою та
своєчасно реагує на новітні виклики сьогодення, а рівень культури якості є високим. Наявність ефективно діючих
органів студентського самоврядування, відкритість адміністрації, НПП та інших учасників освітнього процесу до
комунікації. Реалізуються заходи щодо покращення інформативності та зручності офіційного сайту ЗВО, ведеться
активна робота у соціальних мережах, застосовуються сучасні інструменти обміну інформацією (Телеграм-канали,
месенджери тощо), що дозволяє оптимізувати освітній процес та інформаційно-комунікативну взаємодію.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкі сторони: враховуючи прикордонне розташування регіону, регіональний аспект ОП враховано не у повній
мірі. Існує проблема малокомплектних груп для здобувачів вищої освіти з числа магістрів, оскільки чисельність
академічної групи має становити не менше 12 осіб. Окремі силабуси та інші методичні матеріали з навчальних
дисциплін за ОП потребують перегляду та оновлення. Відсутність досвіду активної участі здобувачів вищої освіти
ОП у міжнародних проєктах. Невисока публікаційна активність окремих викладачів у виданнях, що індексуються у
наукометричних базах Scopus та Web of Science. Залучення роботодавців до проведення аудиторних занять
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відбувається періодично, поширеними формами є проведення спільних заходів. За результатами опитування
здобувачів задоволеністю дистанційним навчанням констатовано підвищення складності сприйняття навчального
матеріалу під час дистанційного навчання, зростання обсягів домашніх завдань, достатності комунікації з
викладачами, зростання навчального навантаження, наявності технічних труднощей тощо. Відсутність практики
публічно оприлюднювати пропозиції до змін в ОП. В умовах внесення змін на вебсторінки Університету іноді
виникають технічні труднощі щодо завантаження та пошуку необхідної інформації, окремі посилання стають
неактивними. Рекомендації: більш повно враховувати регіональний аспект при реалізації ОП, що дозволило б
посилити її унікальність і конкурентоспроможність. Задля вирішення проблеми малокомплектних груп може бути
використаний такий інструмент, як формування загальноуніверситетського банку вибіркових навчальних
дисциплін, доступного для здобувачів різних ОП. Оновлення переліку джерел рекомендованої літератури шляхом
включення більш нових джерел, іноземних джерел; розглянути міжнародні короткотермінові програми в сфері
управління персоналом та публічного адміністрування для здобувачів та викладачів, з метою поглиблення
інтернаціоналізації досліджень в сфері реалізації ОП. Доцільно продовжувати цілеспрямовану роботу щодо
підвищення публікаційної активності у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science;
варто розглянути можливості розширення залучення роботодавців до проведення аудиторних занять на
систематичній основі. Доцільно продовжувати активну діяльність щодо вдосконалення провадження освітнього
процесу (розвитку системи дистанційного навчання), включаючи практичну підготовку здобувачів вищої освіти.
Рекомендовано розміщувати існуючу інформацію щодо пропонованих змін до проєктів ОП у відкритому доступі на
офіційному вебсайті ЗВО для громадських обговорень; модернізація вебсторінок Університету та факультету з
розширенням функціональних можливостей.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Метою освітньої програми «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес структурах» є формування і
розвиток у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок щодо управління персоналом в органах
публічної влади та бізнес-структурах, формуючи кадрову політику організації та оптимізуючи її організаційну
структуру (забезпечення відбору фахового персоналу, оцінки, навчання, мотивації персоналу, кар’єрного коучингу,
управління кадровим резервом); ведення кадрового діловодства; розробки програм корпоративної соціальної
відповідальності, удосконалення систем і технологій управління персоналом, оцінки соціально-економічної
ефективності їх впровадження; інжинірингу праці; проведення корпоративних тренінгів, організації ділових
зустрічей і конференц-сервісу (https://cutt.ly/Vgc1xgX). Цілі освітньої програми корелюються із місією Львівського
національного університету імені Івана Франка до 2020 року (https://cutt.ly/Agc1c8O), якою передбачено генерувати
зміни, яких потребує регіон, країна та світ, формувати особистість – носія інтелектуального та інноваційного
потенціалу, розвивати культурно-мистецьке середовище для гармонійного становлення духовного світу молоді
через виховання почуття національно-патріотичного обов’язку та пошани до історичної пам’яті. Відповідно до
зазначеною місії (формувати особистість – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу) було
сформульовано мету ОП, а саме формування та розвиток у здобувачів вищої освіти комплексу компетентностей у
сфері управління персоналом, (виховання почуття національно-патріотичного обов’язку), розробки програм
корпоративної соціальної відповідальності. Стратегією Львівського національного університету імені Івана Франка
передбачено такі цілі: формування інтелектуальної еліти та підвищення інноваційного потенціалу, підготовка
висококваліфікованих кадрів, яких потребує суспільство та держава, що корелюється із місією ОП в частині
формування і розвитку у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок в управлінні персоналом в
органах публічної влади та бізнес-структурах, формуючи кадрову політику організації та оптимізуючи її
організаційну структуру (забезпечення відбору фахового персоналу, оцінки, навчання, мотивації персоналу,
кар’єрного коучингу, управління кадровим резервом); завдання формування у студентської молоді патріотичного
досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі
в життєдіяльності громадянського суспільства корелюється із розробкою програм корпоративної соціальної
відповідальності, удосконаленням систем і технологій управління персоналом, оцінки соціально-економічної
ефективності їх впровадження; інжинірингом праці; проведенням корпоративних тренінгів, організацією ділових
зустрічей і конференц-сервісу.
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2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій
та потреб заінтересованих сторін.

Цілі та програмні результати навчання ОП були визначені з урахуванням потреб та запитів стейкґолдерів. Здобувачі
вищої освіти, випускники кафедри та роботодавці в ході онлайн-зустрічі підтвердили інформацію, яка надана у
відомостях самооцінювання. Здобувачі зазначили, що брали активну участь в оновленні ОП шляхом внесення
пропозицій щодо удосконалення переліку навчальних дисциплін та окремих їх компонентів. Також в ході зустрічі
здобувачі зазначили, що ОП спрямована на всебічний розвиток фахівця та удосконалення професійних навичок.
Центром моніторингу Львівського національного університету імені Івана Франка систематично проводяться
дослідження з метою визначення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти змістом та структурою ОП, якістю
навчання та викладання. Експертній групі були надані зразки анкет та результати опитування. Також здобувачі
наводили приклади дисциплін, що були ними запропоновані після першого року навчання (2019-2020 н.р.) та
враховані для ОП 2020. Потреби та запити роботодавців враховуються при оновленні ОП. Спілкування гаранта та
роботодавців відбувається переважно через електронне листування, відео-конференції (в умовах карантину). В ході
очної зустрічі роботодавці засвідчили потребу та власну зацікавленість у випускниках ОП та підтвердили, що
постійно обговорюють зміст та структуру ОП з гарантом, шляхом листування, а також на спільних заходах, після
проходження здобувачами практики тощо. Відповідно до документів, додатково наданих гарантом ОП, а саме
протоколу розширеного засідання кафедри економіки та публічного управління від 14.04.2020 №9/1, в якому брали
участь роботодавці, до ОП було включено такі дисципліни як «Державна кадрова політика», «Рекрутинг»,
«Публічна служба та професійна етика», «Організаційна поведінка». Ці дисципліни забезпечують такі ПРН ОП:
дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки та моралі в міжособистісних відносинах, розуміти і
дотримуватися етичних цінностей, у т.ч. у професійній діяльності, уміння використовувати невербальні засоби
комунікації; володіти прийомами розробки та впровадження вимог до посад, критеріїв відбору та закріплення
персоналу; застосовувати знання та вміння для створення власного іміджу та вдосконалювати його складові, уміння
встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру, володіти базовими категоріями
та новітніми теоріями, демонструвати знання методів і функцій HR-менеджменту, а також сучасних концепцій
лідерства, володіти прийомами розробки та впровадження вимог до посад, критеріїв відбору та закріплення
персоналу. Може бути рекомендовано розширення кола роботодавців, залучених до реалізації ОП, зокрема,
залучення компаній, що входять до Львівського ІТ кластера. При реалізації ОП враховуються інтереси академічної
спільноти. Кафедра економіки та публічного управління виступає співорганізатором міжнародної науково-
практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління».

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.

Цілі ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес структурах» та програмні результати навчання
визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці, оскільки програма була розроблена
відповідно до запиту роботодавців, які брали активну участь у формуванні структурних компонентів програми, що
було підтверджено в ході онлайн-зустрічі з роботодавцями. Також ОП враховує галузевий та регіональний контекст,
оскільки орієнтована саме на підготовку фахівців в сфері управління персоналом як для органів влади, так і для
бізнес-структур Західного регіону. Відповідно до протоколу розширеного засідання кафедри економіки та
публічного управління від 14.04.2020 №9/1, в якому брали участь роботодавці та представники роботодавців, було
відзначено, що ОП спрямована на «вдосконалення кадрового потенціалу для ефективного здійснення функцій
держави», має на меті «забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями муніципального
регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня», що відповідає ПРН «демонструвати здатність обирати
оптимальні варіанти співпраці з суб’єктами зовнішнього середовища з урахуванням факторів прямої та непрямої дії,
встановлювати та підтримувати ділові й ефективні взаємовідносини з іншими організаціями; знати місце і значення
управлінських систем у вирішенні проблем стійкого розвитку публічних адміністрацій, установ, організацій,
суб’єктів господарювання в контексті забезпечення їх соціальної, економічної та екологічної відповідальності».
Структурні компоненти ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес структурах» були
сформовані з урахуванням практики програм Українського католицького університету (https://cutt.ly/0gc1mWF), а
саме дисципліна «Управління змінами та впровадження інновацій в організації», «Бренд роботодавця» та Human
Resource Program, Швейцарія (https://cutt.ly/hgc1WBV), а саме «Стратегія управління персоналом / Управління
професійною кар’єрою та розвитком персоналу)», «Теорія і практика кадрового консультування в організації». ОП є
орієнтованою на підготовку фахівців для всієї України, водночас, зважаючи на прикордонне розташування
Львівської області, врахування регіонального аспекту дозволило б посилити її унікальність і
конкурентоспроможність. Оскільки ОП функціонує лише два роки, у подальшому доцільно розширити базу для
вивчення досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

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.
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Результати навчання за ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес структурах» відповідають
стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузь знань 28
Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2020 р. № 1001. Результати навчання,
визначені в стандарті, відображено в основних компонентах ОП. Атестація на ОП «Управління персоналом в
органах публічної влади та бізнес структурах» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та
єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю, що передбачено ОП та навчальним планом.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильною стороною ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» є те, що
сформульована мета цілком відповідає місії, стратегії та цілям ЗВО і є спрямованою, у тому числі, на гармонійне
становлення духовного світу молоді через виховання почуття національно-патріотичного обов’язку та пошани до
історичної пам’яті, розвиток навичок формування корпоративної соціальної відповідальності, що, на думку ЕГ, є
дійсно надзвичайно важливим підґрунтям для якісної підготовки фахівців в сфері публічного управління та
адміністрування та формування інтелектуальної еліти держави. Незважаючи на нетривалий досвід функціонування
ОП, налагоджені тісні зв’язки із ключовими стейкґолдерами, у т.ч. роботодавцями, а всі учасники освітнього
процесу є повністю орієнтованими на активне продовження такої співпраці.

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

Слабкі сторони: враховуючи прикордонне розташування регіону, регіональний аспект ОП враховано не у повній
мірі; зважаючи на те, що ОП функціонує лише два роки, процес залучення до реалізації ОП роботодавців та
вивчення досвіду аналогічних освітніх програм перебуває на стадії становлення та має значний потенціал для
розширення кола залучених стейкхолдерів і корисних практик українських та зарубіжних ЗВО. Рекомендації: більш
повно враховувати регіональний аспект при реалізації ОП, що дозволило б посилити її унікальність і
конкурентоспроможність; розширити коло роботодавців, які беруть участь у реалізації ОП, а саме залучити до
співпраці компанії, що входять до Львівського ІТ кластера; розширити базу для вивчення досвіду аналогічних
вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма має значний рівень узгодженості за підкритеріями 1.1, 1.4 та достатньо високою мірою узгоджена
за підкритеріями 1.2 та 1.3. Застосування цілісного підходу в оцінюванні виявлених фактів та їх контексту дозволило
встановити, що освітня діяльність з а програмою «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-
структурах» загалом відповідає Критерію 1 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг ОП та її освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства України для другого рівня вищої освіти, а
саме, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р., зі змінами та доповненнями
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text) щодо обсягу освітньо-професійної програми підготовки магістра
на рівні не менше 90 кредитів ЄКТС. Обсяг ОП складає 90 кредитів ЄКТС та передбачає термін підготовки 1 рік і 4
місяці (https://cutt.ly/ygc1Tj8). Відповідний Стандарт вищої освіти було затверджено 04.08.2020 р. Наказом МОН
України №1001 (https://cutt.ly/Ogc1T81), який також передбачає обсяг підготовки за освітньо-професійною
програмою на рівні 90 кредитів ЄКТС. Загальний обсяг нормативних компонент за ОП складає 38 кредитів ЄКТС, у
тому числі з циклу загальної підготовки та циклу професійної та практичної підготовки. Стандартом передбачено,
що не менше 35% обсягу ОП має бути спрямовано на здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей,
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визначених даним стандартом, отже, ОП відповідає вимогам стандарту за цією вимогою. Обсяг компонент
спеціалізації за ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» становить 29 кредитів
ЄКТС. В цілому загальний обсяг нормативних компонент складає 67 кредитів ЄКТС, тобто 74,4%. Обсяг дисциплін
вільного вибору здобувача вищої освіти становить 23 кредити ЄКТС, тобто 25,6%, що відповідає чинним
нормативним вимогам щодо забезпечення обсягу варіативної складової ОП на рівні не менше 25%. Також для
освітньо-професійних програм Стандартом встановлено мінімальний обсяг кредитів ЄКТС, призначених для
практики на рівні 5 кредитів. У даній ОП передбачено 6 кредитів з виробничої практики (зі спеціалізації) та 3
кредити з виробничої (переддипломної) практики, тобто в цілому 9 кредитів ЄКТС, що відповідає вимогам
Стандарту.

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.

Освітні компоненти, включені до складу ОП, є достатньо структурованими, нормативні та вибіркові компоненти
систематизовано у блоки циклу загальної підготовки та циклу професійної та практичної підготовки. ОП 2020 року
(https://cutt.ly/igc1YXU) містить: 2 нормативні навчальні дисципліни із циклу загальної підготовки обсягом 7
кредитів ЄКТС; 6 компонент циклу професійної та практичної підготовки (з них – 4 навчальні дисципліни обсягом
16 кредитів, переддипломна практика обсягом 3 кредити, атестаційний екзамен (3 кредити) та виконання
кваліфікаційної роботи, на що передбачено 9 кредитів); 8 компонент спеціалізації за ОП, включаючи 6 навчальних
дисциплін обсягом 20 кредитів, курсову роботу (3 кредити) та виробничу практику зі спеціалізації обсягом 6
кредитів. В цілому обсяг обов’язкових компонент за ОП складає 67 кредитів ЄКТС (74,4%). Вибіркові компоненти
ОП передбачають можливість вибору однієї навчальної дисципліни із циклу загальної підготовки у ІІ семестрі, а з
циклу професійної та практичної підготовки: двох навчальних дисциплін у І семестрі, однієї навчальної дисципліни
у ІІ семестрі та трьох дисциплін у ІІІ семестрі. Ознайомлення зі структурою ОП на навчального плану, силабусами та
іншими методичними матеріалами, які розміщено у вільному доступі на сайті кафедри економіки та публічного
управління у вкладенні «Методичні матеріали» (https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-
upravlinnya) та сайті факультету управління фінансами та бізнесу у вкладенні «Магістр»
(https://financial.lnu.edu.ua/mahistr-publichne-upravlinnia-upravlinnia-personalom), спілкування зі здобувачами за ОП
та НПП, задіяних в освітньому процесі за ОП, дозволяє відзначити, що існуючі зміст та структура ОП в 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).

В процесі проведення акредитаційної експертизи ЕГ пересвідчилася, що зміст ОП відповідає предметній області
визначеної для неї спеціальності, зазначеної в Стандарті вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої
освіти ступеня «магістр» галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне
управління та адміністрування від 04.08.2020 р. (Наказ МОН України №1001) за об’єктами вивчення, цілями
навчання, теоретичним змістом предметної області, методами, методиками й технологіями, що застосовуються в
освітньому процесі. Зокрема, детальний аналіз змісту ОП засвідчив, що об’єкти вивчення, які стосуються принципів,
закономірностей, моделей та механізмів, явищ і процесів функціонування системи публічного управління та
адміністрування, специфіки управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах в контексті
забезпечення загальнодержавного, територіального та місцевого розвитку у певній мірі відображено в усіх освітніх
компонентах.

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

Процес формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти за ОП регламентується таким
внутрішнім нормативним документом ЛНУ ім. І. Франка, як «Положення про порядок забезпечення вільного вибору
здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у ЛНУ ім. І. Франка», 2019 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf). Даним Положенням передбачено, що здобувачі вищої освіти мають
право на вибір навчальних дисциплін в обсязі не меншому, ніж 25% загальної кількості кредитів за ОП (для ОП
«Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» - 25,6%), що відповідає вимогам чинного
законодавства. За результатами співбесіди зі здобувачами за ОП встановлено, що вони повністю ознайомлені із
наявними можливостями вибору навчальних дисциплін та здійснювали процес вибору, заповнюючи відповідні
заяви у деканаті факультету управління фінансами та бізнесу. Разом з тим, у ЗВО для другого рівня вищої освіти
існує проблема малокомплектних груп, оскільки чисельність академічної групи має становити не менше 12 осіб,
тобто фактично, здобувачі мають приєднуватися до думки щодо вибору дисциплін «більшості» своїх колег. Задля
вирішення цієї проблеми у подальшому може бути використаний такий інструмент, як формування
загальноуніверситетського банку вибіркових навчальних дисциплін, доступного для здобувачів різних ОП. Проте,
незважаючи на проблему малокомплектних груп, здобувачі за ОП в цілому задоволені можливостями вільного
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вибору дисциплін. Це було підтверджено під час співбесіди, а також, за результатами опитування у вересні 2020 р.
скоріше і повністю задоволені наявним переліком вибіркових дисциплін 83,3% респондентів з числа здобувачів ОП
(https://cutt.ly/0gc1O2s). Як позитивний момент необхідно відмітити й розширення переліку дисциплін, що
пропонуються до вибору у 2020 р. (анотації цих дисциплін представлено у вільному доступі на сайті кафедри
економіки та публічного управління (https://cutt.ly/vgc1PWx). Крім того, формування індивідуальної освітньої
траєкторії здійснюється за рахунок обрання тем кваліфікаційних робіт, курсових робіт, участі у програмах
мобільності (https://cutt.ly/vgc1Akw), можливостей визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та
інформальній освіті (https://cutt.ly/Pgc1A0h). Викладачі, задіяні до викладання за ОП, також сприяють формуванню
індивідуальної освітньої траєкторії студентів шляхом забезпечення вільного вибору тематики наукових публікацій
різних рівнів.

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

Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузь знань 28
Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування від
04.08.2020 р. (Наказ МОН України №1001) визначає, що для освітньо-професійних програм для проходження
практики має бути передбачено не менше 5 кредитів ЄКТС. ОП «Управління персоналом в органах публічної влади
та бізнес-структурах» передбачає 9 кредитів ЄКТС для проходження практики: 6 кредитів з виробничої практики (зі
спеціалізації) та 3 кредити з виробничої (переддипломної) практики. Ознайомлення з внутрішньою нормативною
документацією ЗВО, робота у фокус-групах з усіма категоріями стейкхолдерів дозволили ЕГ впевнитися, що
практична підготовка є невід’ємною складовою здійснення освітнього процесу здобувачів за ОП. На сайті кафедри
економіки та публічного управління розміщено «Робочу програму та методичні рекомендації щодо проходження та
захисту виробничої практики (зі спеціалізації)» (https://cutt.ly/Ygc1SIr) та «Робочу програму та методичні
рекомендації щодо проходження та захисту переддипломної практики» (https://cutt.ly/dgc1DrR). Виробнича
практика проводиться у 2 семестрі, її тривалість – 180 годин (4 тижні) для студентів денної форми навчання та 90
годин (2 тижні) для студентів заочної форми навчання. Переддипломна практика проводиться у 2 семестрі (заочна
форма навчання) /3 семестрі (денна форма навчання), її тривалість – 90 годин (2 тижні) для студентів денної та
заочної форм навчання. Проходження практик здійснюється на базі підприємств, установ та організацій на основі
укладених з ними договорів / угод. Для ознайомлення ЕГ були надані копії діючих договорів і угод про проходження
практик здобувачами ОП із Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної
служби у Львівській та Закарпатській областях, Львівською міською радою, Давидівською сільською радою ОТГ,
Філією ТОВ «Нестле Україна» «Нестле Бізнес Сервіс в Європі», ТОВ «Інтермода ЮК», Управлінням культури,
національностей та релігій Івано-Франківської ОДА, ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ». В цілому, здобувачі за ОП та
представники роботодавців відзначають достатність обсягу практичної підготовки.

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

Набуття здобувачами вищої освіти за ОП соціальних навичок (soft skills) відбувається, по-перше, під час вивчення
ними навчальних дисциплін, таких як: «Комунікації і ділова мова в управлінні», «Управління змінами»,
«Управління професійною кар’єрою та розвитком персоналу», «Прийняття рішень в публічному управлінні та
бізнесі». У складі вибіркових дисциплін, що пропонуються магістрам за ОП, значна кількість з них передбачає
формування відповідних соціальних навичок, які здобувач хотів би у себе розвинути: «Публічні дебати та ведення
переговорів», «Лідерство та самоменеджмент», «Основи тайм-менеджменту», «Розвиток емоційного інтелекту
персоналу організації», «Розв’язання конфліктів як функція HR-менеджера», «Лідерство і team-building» тощо
(https://cutt.ly/tgc1D8b). По-друге, застосування під час викладання навчальних дисциплін таких методів навчання,
як моделювання ситуацій, «мозкова атака», метод «кейс-стаді», забезпечує розвиток soft skills, зокрема,
комунікативних навичок, навичок командної роботи, міжособистісних навичок тощо. По-третє, також сприяє
формуванню соціальних навичок участь у різноманітних тематичних заходах (семінарах, конференціях, круглих
столах та ін.), громадській, культурно-масовій, волонтерській роботі.

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

Професійний стандарт на даний час відсутній. При визначенні кваліфікації за ОП керуються: положеннями
Національної рамки кваліфікацій (в редакції 2020 р.), Стандарту вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне
управління та адміністрування» (від 04.08.2020 р.), Класифікатора професій України ДК 003:2010 (в редакції 2019
р.), Довідника кваліфікаційних характеристик професій (в редакції 2015 р.)

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

Загальний обсяг ОП складає 90 кредитів ЄКТС (2700 годин). Кількість аудиторних годин для здобувачів денної
форми навчання складає 720 годин (26,7% бюджету часу), а для заочної форми – 332 години (12,3%). При цьому
обсяг самостійної роботи для здобувачів денної форми навчання складає 1980 годин (73,3%), для заочної – 2368
годин (87,7%). Кількість годин аудиторних занять для здобувачів денної форми навчання складає 18 годин на
тиждень у І-ІІІ навчальних семестрах. Компонентам ОП надана достатня кількість кредитів для їх вивчення.
Проведення співбесіди у фокус-групі зі здобувачами вищої освіти за ОП підтвердило, що обсяг аудиторних занять та
самостійної роботи в цілому є достатнім для успішного опанування навчальних дисциплін.

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.

У даний час підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за ОП «Управління персоналом в
органах публічної влади та бізнес-структурах» не здійснюється. Разом з тим, факультет управління фінансами та
бізнесу ЛНУ ім. І. Франка, кафедра економіки та публічного управління на даний момент активно обговорюють з
підприємствами, установами й організаціями перспективи впровадження підготовки здобувачів за дуальною
формою освіти. За результатами роботи у фокус-групах ЕГ отримала інформацію, що запровадження такої форми
підготовки здобувачів вищої освіти планується у ЛНУ ім. І. Франка, починаючи з 2021/2022 навчального року. Крім
того, під час проведення зустрічі зі стейкхолдерами, представники роботодавців (зокрема, місцевих органів
державної влади та місцевого самоврядування, ОТГ західного регіону України та ін.) підтвердили свою
зацікавленість у розвитку дуальної форми освіти у ЛНУ ім. І. Франка та засвідчили свою готовність брати активну
участь у цьому процесі.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг ОП відповідає вимогам ЗУ «Про вищу освіту» та Стандарту вищої освіти України другого (магістерського)
рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281
Публічне управління та адміністрування від 04.08.2020 р. ОП є чітко структурованою та відповідає предметній
області спеціальності, що в сукупності дозволяє досягти визначених цілей та програмних результатів навчання.
Забезпечується формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти за ОП шляхом реалізації
права на вибір дисциплін, тематики кваліфікаційних робіт, наукових досліджень тощо. Перелік вибіркових
дисциплін систематично розширюється й оновлюється. Практична підготовка є невід’ємною складовою здійснення
освітнього процесу здобувачів за ОП та відбувається на базі підприємств, установ та організацій на основі укладених
з ними договорів / угод. Освітня програма забезпечує набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft
skills) за рахунок вивчення нормативних і вибіркових дисциплін, застосування інноваційних методів навчання,
залучення здобувачів до участі у різноманітних заходах. Роботодавці зацікавлені у формуванні системи дуальної
освіти спільно з ЛНУ ім. І. Франка.

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

Слабкі сторони: існує проблема малокомплектних груп для здобувачів вищої освіти з числа магістрів, оскільки
чисельність академічної групи має становити не менше 12 осіб. Рекомендації: задля вирішення проблеми
малокомплектних груп може бути використаний такий інструмент, як формування загальноуніверситетського банку
вибіркових навчальних дисциплін, доступного для здобувачів різних ОП; доцільно продовжити процес узгодження
можливостей запровадження системи дуальної освіти у ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Освітня програма має значний рівень узгодженості за підкритеріями 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 та достатньо
високою мірою узгоджена за підкритеріями 2.4, 2.9. Застосування цілісного підходу в оцінюванні виявлених фактів
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та їх контексту дозволило встановити, що освітня діяльність з а програмою «Управління персоналом в органах
публічної влади та бізнес-структурах» загалом відповідає Критерію 2 з недоліками, що не є суттєвими.

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

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

Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2020 р. розроблені відповідно до
Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2020 році, що затверджені наказом Міністерства освіти і
науки України від 11.10.2019 р. №1285, із змінами до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2020
році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.05.2020р. №591. Правила прийому на навчання
ЗВО у 2020 р. не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному сайті Львівського
національного університету імені Івана Франка (https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/). На
офіційній сторінці ЗВО в розділі Абітурієнту - Вступна кампанія розміщується додаткова інформація для
абітурієнтів, яка може бути використана під час обрання спеціальності (https://admission.lnu.edu.ua/). Правила
прийому на ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес структурах» є чіткими та зрозумілими.

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

Відповідно до Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2020 р. вступ на
навчання для здобуття ступеня магістр на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти
за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» - здійснюється у формі єдиного вступного іспиту з
іноземної мови та фахового випробування. Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня
магістр за ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес структурах» та зразки тестових завдань
розміщено на офіційній сторінці факультету управління фінансами та бізнесу (https://cutt.ly/Fgc1Hhu). Програма
фахового вступного випробування враховує особливості ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та
бізнес структурах», оскільки потребує наявності у вступника певних знань у сфері публічного управління та
адміністрування, менеджменту.

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

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, регламентується
Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(https://cutt.ly/ggc1JiJ), Тимчасовим положенням про організацію академічної мобільності здобувачів вищої освіти у
Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://cutt.ly/vgc1J2U) та Положенням про порядок
визнання здобутих в інших навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним
університетом імені Івана Франка (https://cutt.ly/6gc1KX2). Розділ 3 Положення про порядок визнання здобутих в
інших навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним університетом імені Івана Франка
регламентує процедуру визнання університетом іноземних документів про вищу освіту. Також зазначене положення
визначає порядок подання документів для визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів
вищої освіти, порядок оскарження результатів процедури визнання. Тимчасове положення про організацію
академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка
регулює організацію програм академічної мобільності здобувачів вищої освіти за кордоном та в ЗВО України.
Положенням передбачено, що результати навчання визначаються на основі Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи та співставляються із запланованою ОП у Львівському національному університеті імені
Івана Франка. Якщо здобувач не виконав програму, та положенням передбачено ліквідацію академічної
заборгованості за індивідуальним графіком. В ході інтерв’ю здобувачі вищої освіти ОП «Управління персоналом в
органах публічної влади та бізнес-структурах» зазначили, що ознайомлені із положеннями, які регламентують
порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності. Проте
досвіду реалізації зазначених положень на ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес
структурах» немає.

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.
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Положення про визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання,
здобутих у неформальній та інформальній освіті регламентує порядок та процедуру визнання таких результатів.
Відповідно до Положення здобувачі усіх рівнів мають право на визнання результатів, отриманих в неформальній
освіті, проте може бути не більше як 10% від загального обсягу кредитів ОП, а саме не більше ніж 6 кредитів на
першому (бакалаврському) рівні освіти та не більше ніж 4,5 - на другому (магістерському) рівні освіти в межах
навчального року. Для визнання результатів, отриманих в неформальній освіті, за розпорядженням декана
створюється предметна комісія у складі декана, гаранта ОП та науково-педагогічного працівника, який викладає
дисципліну. Відповідно до Положення, підсумковий контроль проводиться у формі атестації (заліку, іспиту). В ході
інтерв’ю здобувачі вищої освіти ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах»
зазначили, що ознайомлені із положенням про визнання у Львівському національному університеті імені Івана
Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті. На даний час досвіду реалізації
зазначеного положення на ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес структурах» немає,
проте, зі слів здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, в період карантину мали місце випадки
перезарахування окремих модулів/тем навчальних дисциплін.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка оприлюднені на офіційному сайті
ЗВО, є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. У Львівському національному університеті
імені Івана Франка існує чітка процедура визнання результатів навчання, отриманих в результаті академічної
мобільності, в неформальній та інформальній освіті. На ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та
бізнес-структурах» існує практика перезарахування окремих модулів/тем навчальних дисциплін.

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

Слабкі сторони: відсутність практики академічної мобільності серед здобувачів, які навчаються саме за цією ОП;
відсутність практики визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті (за винятком зарахування
окремих тем/модулів). Рекомендації: заохочення до академічної мобільності та участі у неформальній освіті
здобувачів вищої освіти ступеня магістр ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-
структурах»; активізація профорієнтаційних заходів, що сприятимуть розширенню контингенту здобувачів вищої
освіти, інформування про ОП та можливості вступу абітурієнтів з різних державних установ та бізнес-структур.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня програма має значний рівень узгодженості за підкритеріями 3.1 і 3.2 та достатньо високою мірою узгоджена
за підкритеріями 3.3 і 3.4. Застосування цілісного підходу в оцінюванні виявлених фактів та їх контексту дозволило
встановити, що освітня діяльність з а програмою «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-
структурах» загалом відповідає Критерію 3 з недоліками, що не є суттєвими.

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.

Організація навчального процесу, а також використання певних форм і методів навчання та викладання
відбувається у відповідності до Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному
університеті імені Івана Франка (https://cutt.ly/agc1ZDo). Під час проведених зустрічей та інтерв’ювання здобувачів
вищої освіти експертна група переконалась, що форми та методи навчання відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу та сприяють забезпеченню заявлених в ОП цілей та результатів навчання. Здобувачі
вищої освіти в ході зустрічей наголошували, що викладачі використовують метод кейс-стаді, ділові ігри, дискусії,
тренінги. Під час карантину для навчання здобувачів вищої освіти ступеня магістр ОП «Управління персоналом в
органах влади та бізнес-структурах» для навчання та викладання використовують систему управління курсами
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Moodle, сервіс відеоконференцій Zoom, корпоративну платформу Microsoft Teams, для швидкого інформування
здобувачів вищої освіти науково-педагогічні працівники використовують різні месенджери, а саме Viber, Telegram.
Зі слів здобувачів вищої освіти, методи навчання та викладання на ОП (навіть під час карантину) дозволяють
досягати програмних результатів, визначених в ОП, та відповідають принципам академічної свободи. На ОП
«Управління персоналом в органах влади та бізнес-структурах» відповідно до Положення про порядок забезпечення
вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені
Івана Франка (https://cutt.ly/Pgc1XQF) здобувачі мають можливість реалізувати індивідуальну траєкторію навчання.
В ході зустрічей здобувачі вищої освіти ОП «Управління персоналом в органах влади та бізнес-структурах»
підтвердили, що реалізують власне право на вибір дисциплін. Центром забезпечення якості освіти Львівського
національного університету імені Івана Франка проводиться анкетування здобувачів щодо їх задоволення формами
та методами навчання та викладання. Здобувачі вищої освіти ОП «Управління персоналом в органах влади та
бізнес-структурах» в ході зустрічі підтвердили даний факт.

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).

Організацію, планування та проведення контрольних заходів регламентує Положення про організацію освітнього
процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка. На період карантину в ЗВО діє Тимчасовий
порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням
дистанційних технологій у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://cutt.ly/Wgc1CUA).
Інформація щодо форм семестрового контролю наведена в силабусах та робочих програмах дисциплін
(https://cutt.ly/egc1V8r). Зі слів здобувачів вищої освіти ступеня магістр ОП «Управління персоналом в органах
влади та бізнес-структурах», інформація про критерії оцінювання, форми самостійної роботи та підсумкового
контролю оголошується науково-педагогічними працівниками та першому занятті з курсу (дисципліни). Критерії
оцінювання для здобувачів є прозорими та зрозумілими. Варто зауважити, що здобувачі та викладачі мають доступ
до Windows 365, що дозволяє швидко комунікувати та отримувати всю необхідну інформацію. Результати успішності
здобувачів вищої освіти відображено в системі «Деканат» Львівського національного університету імені Івана
Франка. Здобувачі та викладі ЗВО мають постійний доступ до такої системи.

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

Під час реалізації ОП «Управління персоналом в органах влади та бізнес-структурах» забезпечується поєднання
навчання і дослідження відповідно до ступеня вищої освіти, спеціальності та ОП. Здобувачі ОП «Управління
персоналом в органах влади та бізнес-структурах» беруть активну участь у науковій роботі, зокрема: науковому
гуртку «Управлінець», конференціях різних рівнів. Так, у 2019-2020 н.р. здобувачі вищої освіти ОП «Управління
персоналом в органах влади та бізнес-структурах» брали участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«Сучасна парадигма публічного управління», Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої
освіти та молодих вчених «Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції». Також здобувачі вищої
освіти ОП «Управління персоналом в органах влади та бізнес-структурах» спільно із викладачами кафедри брали
участь у воркшопі Центру Досконалості імені Жана Моне на тему : «Європейська Політика Сусідства в контексті
спільних політик ЄС». Результати досліджень здобувачів вищої освіти ОП «Управління персоналом в органах влади
та бізнес-структурах» представляються на конференціях, які організовуються і проводяться кафедрою економіки та
публічного управління, публікуються у наукових журналах. Здобувачі освітнього ступеня зацікавлені у проведені
наукових досліджень, що пов’язано із вимогами до захисту кваліфікаційних робіт. Також здобувачі вищої освіти
ступеня магістр ОП «Управління персоналом в органах влади та бізнес-структурах» беруть участь у різних заходах.
Так, 24 вересня 2020 року здобувачі вищої освіти мали можливість відвідати День відкритих дверей державної
служби, що проводився Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної
служби у Львівській та Закарпатській областях (https://cutt.ly/7gc1NqB).

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

Оновлення змісту ОП забезпечується участю викладачів у конференціях різних рівнів, постійним моніторингом та
вивченням законодавчих та нормативних актів в сфері управління персоналом, з урахуванням пропозицій
стейкхолдерів. За результатами стажування та підвищення кваліфікації відбувається оновлення робочих програм та
силабусів, а також структури ОП. Викладачі, що забезпечують викладання дисциплін на ОП, систематично
переглядають контент навчальних дисциплін, вносять відповідні зміни відповідно до наукових досягнень та
сучасних практик в галузі управління персоналом. Оновлення змісту освітніх компонентів ОП здійснюється
відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана
Франка (https://cutt.ly/lgc1MeL). Важливо також зауважити, що кафедра економіки та публічного управління є
співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління».
Оновлення НПП змісту освіти відбувається на основі наукових досягнень, участі у конференціях. Так, всі викладачі
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групи забезпечення мають наукові публікації за тематикою дисциплін. Напр., дисципліна «Ділове
адміністрування»: Карпінський Б.А., Гасюк Р.В., Карпінська О.Б. Ділове адміністрування: навчальний посібник / За
ред. професора Б.А. Карпінського. Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2018. 412 с. (Серія «Держава і управління»); дисципліна
«Управління кадровими ризиками»: Подвірна Н.С., Батіг М. Перспективні заходи запровадження публічної служби
країн ЄС у вітчизняну практику. Матер. Першої міжнар. конф. «Сучасна парадигма публічного управління» ЛНУ ім.
І. Франка, Львів, 2019. С. 67-70; дисципліна «Управління професійною кар’єрою та розвитком персоналу»:
Стасишин А.В., Капленко Г.В. Про деякі теорії мотивації професійної діяльності державних службовців. Електронне
наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». 2020. №7. (https://doi.org/10.25313/2617-
572X-2020-7-6197); дисципліна «Технології публічного адміністрування та бізнес-адміністрування»: Розвиток
публічного управління в Україні: теоретичні, методологічні та практичні аспекти: монографія / Кравченко С.О.,
Парубчак І.О. та ін. К.: УкрСІЧ, 2018. 354 с.; дисципліна «Основи вироблення політики та прийняття рішень»:
Парубчак І.О. Сутність і роль соціального діалогу як інституційного напряму в соціальній політиці держави.
Публічне урядування: зб. №1(2). 2016. К.: ДП Видавничий дім «Персонал», 2016. С. 61-70 та ін. Водночас, окремі
силабуси та інші методичні матеріали, наявні на сайті кафедри економіки та публічного управління у вкладенні
«Методичні матеріали» (https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-upravlinnya) та сайті
факультету управління фінансами та бізнесу у вкладенні «Магістр» (https://financial.lnu.edu.ua/mahistr-publichne-
upravlinnia-upravlinnia-personalom) потребують перегляду, зокрема, оновлення переліку джерел рекомендованої
літератури шляхом включення більш нових джерел, іноземних джерел.

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

Інтернаціоналізація діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка регламентується
Положенням про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів у Львівському національному
університеті імені Івана Франка (https://cutt.ly/egc1MMP) та Тимчасовим положенням про організацію академічної
мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(https://cutt.ly/0gc11cJ). Викладачі, що забезпечують викладання навчальних дисциплін ОП «Управління
персоналом в органах влади та бізнес-структурах» регулярно проходять підвищення кваліфікації, в тому числі в
іноземних навчальних закладах, мають публікації в іноземних наукових виданнях. Напр., Комарницька Г.О. брала
участь у міжнародному науково-педагогічному стажуванні на тему «Управління бізнесом в Польщі і країнах ЄС»,
програмі закордонного науково-педагогічного стажування становила (місто Білосток, Республіка Польща); Решота
О.А. має наукову публікацію: Reshota V., Bezzubov D., Zozulia I., Reshota О., Khytra O., Chystokletov L. Administrative
justice: Main approaches of definition in common law and civil law countries. Arctic. 2020. Vol. 73. No. 2. P. 24–31. URL:
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85079543301&origin=inward&txGid=a98ff896ae977972ea3816f8a44735ad (Indexed in the international scientometric
database Scopus); Васьківська К.В.: Vaskivska K.V., Beztelesna L. I., Sopilnyk L. I., Danyliuk O.I., Chopyk O. V., Semchuk
Zh.V. (2020). Economic development of business on suburban territories: a theoretical-methodic and practical aspect.
ARCTIC, 73 (3). 109-127. (ISSN: 0004-0843). Scopushttps://arcticjournal.org/; Kateryna Vaskivska (2020). The
development of the regional innovation system in Ukraine under decentralization. Journal of Management and Financial
Sciences (JMFS). SGH Warsaw School of Economics Collegium of Management and Finance. Volume XIII. Issue 40 (March
2020). pp. 57–72. URL : https://econjournals.sgh.waw.pl/JMFS/article/view/2424 (ISSN : 1899-8968, e-ISSN : 2657-
5612), Scopus. Оскільки ОП діє лише два роки та зважаючи на карантинні умови, відсутній досвід активної участі
здобувачів вищої освіти за ОП у міжнародних проєктах.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання і викладання на ОП «Управління персоналом в органах влади та бізнес-структурах»
сприяють досягненню заявлених в освітній програмі цілей та програмних результатів навчання, відповідають
вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Доступність інформації для студентів
щодо цілей, програмних результатів навчання освітньої програми, структури й змісту дисциплін та форм контролю.
Тематика наукових досліджень викладачів за ОП відповідає їх навчальним дисциплінам, вони беруть участь у
процесі інтернаціоналізації діяльності університету шляхом проходження закордонних стажувань, публікації
наукових праць у зарубіжних виданнях.

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

Слабкі сторони: окремі силабуси та інші методичні матеріали з навчальних дисциплін за ОП потребують перегляду
та оновлення; відсутність досвіду активної участі здобувачів вищої освіти ОП «Управління персоналом в органах
влади та бізнес-структурах» у міжнародних проєктах. Рекомендації: оновлення переліку джерел рекомендованої
літератури шляхом включення більш нових джерел, іноземних джерел; розглянути міжнародні короткотермінові
програми в сфері управління персоналом та публічного адміністрування для здобувачів та викладачів, з метою
поглиблення інтернаціоналізації досліджень в сфері реалізації ОП.
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Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Освітня програма має значний рівень узгодженості за підкритеріями 4.1, 4.2 і 4.3 та достатньо високою мірою
узгоджена за підкритеріями 4.4 і 4.5. Застосування цілісного підходу в оцінюванні виявлених фактів та їх контексту
дозволило встановити, що освітня діяльність за програмою «Управління персоналом в органах публічної влади та
бізнес-структурах» загалом відповідає Критерію 4 з недоліками, що не є суттєвими.

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.

Відповідно до Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського
національного університету імені Івана Франка, затвердженого Вченою радою 02.03.2020 р., протокол №8,
формами контролю є поточний (у тому числі – модульний) та підсумковий (семестровий, заміри залишкових знань і
державна атестація). Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях і передбачає перевірку рівня
засвоєння здобувачем навчального матеріалу з дисципліни. Він може проводитися у формі усного або письмового
опитування, експрес-контролю, виступів студентів при обговоренні питань, контрольних робіт, тестового контролю,
бесід, ділових ігор, ситуаційних завдань, кейсів, захисту ІНДЗ, розв’язання задач тощо). Семестровий контроль
проводиться з усіх навчальних дисциплін, які внесені в навчальний план, у вигляді семестрового екзамену, заліку
(диференційованого заліку). Максимально можлива кількість балів за екзамен здобувача становить 50 балів (50%
семестрової оцінки). Інші 50% семестрової оцінки розподіляються із врахуванням особливостей кожної дисципліни
окремо для кожного виду навчальної діяльності, що зазначається у силабусах (https://cutt.ly/KgxYUnH). Загальний
бал з дисципліни наприкінці семестру може обчислюватися як середнє арифметичне або середнє зважене. При
зустрічі із здобувачами було з’ясовано, що в умовах дистанційного навчання, враховуючи особливості різноманітних
платформ, з деяких дисциплін здійснюється накопичення балів. Про такі та інші особливості оцінювання студенти
вчасно попереджаються викладачами дисципліни. До того ж, на першій зустрічі із викладачем здобувачі отримують
повноцінну інформація щодо критеріїв та форм оцінювання із дисципліни, її структури та плану роботи. Із
загальними положеннями про оцінювання можна ознайомитися на вебсайті ЗВО (https://cutt.ly/agEyub0). Форма
проведення семестрового контролю може бути наступною: усна, письмова, комбінована, у вигляді тестування тощо.
Положенням про організацію освітнього процесу, затвердженого Вченою радою 31.05.2018 р., (п. 7, 8, 9) визначено,
що результати складання семестрового контролю у вигляді семестрових екзаменів і диференційованих заліків
оцінюють одночасно за 100-бальною накопичувальною шкалою ЄКТС та чотирибальною шкалою: (А)90 – 100 балів
–5– відмінно; (В)81 – 89 балів –4– дуже добре; (С)71 – 80 балів –4–добре; (D)61– 70 балів –3– задовільно; (Е)51 – 60
балів –3– достатньо; (FX)21 – 50 балів –2– незадовільно; (F)0 – 20 балів –2–незадовільно (без права перездачі).
Проте у п. 7.13 вказано, що «відповідність оцінок FX та F у шкалі ЄКТС, у балах та національній шкалі може бути
змінена Вченими радами факультетів». Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів
вищої освіти, затверджене Вченою радою 26.02.2020 р., надає більшу автономію щодо визначення оцінок FX та F у
балах і національній шкалі Вченим радам факультетів або кафедрам, які забезпечують викладання відповідних
дисциплін, визначаючи FX (F) 0–50 як єдиний критерій.

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

Відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для другого
(магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 04.08.2020 р.
№1001, атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та єдиного державного
кваліфікаційного іспиту за спеціальністю в установленому порядку. Форми атестації, що відображені в освітніх
програмах й навчальних планах за ОП, повністю відповідають вимогам стандарту вищої освіти.

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
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результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Правила проведення контрольних заходів встановлені в Положення ЗВО про систему внутрішнього забезпечення
якості освіти ЛНУ ім. І. Франка (https://cutt.ly/ggxYINP), про організацію освітнього процесу в ЛНУ ім. І. Франка
(https://cutt.ly/FgxYO6E), про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. І.
Франка (https://cutt.ly/dfX00T5); та у Тимчасовому порядку організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії
і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у ЛНУ ім. І. Франка»
(https://cutt.ly/TfX02uD), що опубліковані на вебсторінці ЗВО. Крім цього, інформація щодо критеріїв оцінювання
міститься в РП та повідомляється викладачем дисципліни на вступному занятті. В ході бесіди із здобувачами було
підтверджено розуміння правил проведення контрольних заходів. Відповідно до Положення про організацію
освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка, студентам, які отримали під час семестрового контролю не більше трьох
незадовільних оцінок, дозволяють ліквідувати академічну заборгованість через повторне складання екзаменів і
заліків не більше двох разів з кожної дисципліни. Порядок повторного проходження контрольних заходів визначено
у Положенні про організацію освітньої процесу у ЛНУ ім. І. Франка. У випадку незгоди з оцінкою з публічного
захисту кваліфікаційної роботи здобувач має право не пізніше 12 год. наступного робочого дня за днем оголошення
результату подати апеляцію на ім’я ректора. Апеляція розглядається протягом трьох робочих днів після її подання.
Об’єктивність екзаменаторів на підсумковій атестації забезпечується тим, що голова екзаменаційної комісії
призначається наказом ректора та є фахівцем у відповідній галузі знань, захист курсових робіт та звітів з практик
проходять перед комісією із трьох осіб. Здобувач має право звернутися до екзаменатора за обґрунтованим
поясненням отриманої оцінки. При зустрічі із здобувачами було підтверджено, що у випадку незгоди здобувач може
звернутися з письмовою апеляцією на ім’я декана факультету. У результаті розгляду апеляції оцінка здобувача може
бути тільки залишена без змін або збільшена. У ЗВО існує система врегулювання конфлікту інтересів. Права сторін
конфлікту та процес розгляду заяв регламентується Положенням про комісію з питань етики та професійної
діяльності ЛНУ ім. І. Франка https://cutt.ly/ngEl1tO. За свідченням представниці Студентського уряду, між
представниками різних рівнів студентського самоврядування ЗВО налагоджений процес обміну інформацією з
метою запобігання та вирішення конфліктних ситуацій. Вона зазначила, що у період заліково-екзаменаційної сесії
працює гаряча лінія, на сторінці Профкому ЗВО функціонує рубрика «Запитання-відповідь», яка дозволяє в
публічній чи анонімній формі повідомити про проблему у разі її виникнення. Наступний крок – розгляд
повідомлення та вжиття заходів з метою вирішення конфліктної ситуації. Під час існування даної ОП випадків
оскарження об’єктивності екзаменаторів, конфлікту інтересів 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 Університеті наявні документи, які містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної
доброчесності: Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ ім. І. Франка; Положення про
забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ ім. І. Франка; Кодекс академічної доброчесності ЛНУ ім. І. Франка
(https://cutt.ly/ofX2uIH); Декларація про дотримання академічної доброчесності працівником у ЛНУ ім. І. Франка
(https://cutt.ly/nfX2itr); Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у ЛНУ ім. І.
Франка (https://cutt.ly/4fX2iE6). Дані документи розміщені за посиланням: https://education-quality.lnu.edu.ua.
Також питання академічної доброчесності зафіксовано у відповідних рішеннях вченої ради ЛНУ ім. І. Франка;
відповідних рішеннях вченої ради факультету управління фінансами та бізнесу; методичних рекомендаціях щодо
захисту атестаційних робіт тощо. В ході розмови з працівниками структурних підрозділів ЗВО було з’ясовано, що з
метою запобігання проявам академічної недоброчесності проводяться семінари, круглі столи, наради, в т.ч., за
словами заступника начальника НДЧ, такі заходи проводяться партнерами закладу, зокрема ТОВ «Антиплагіат», на
курсах підвищення кваліфікації проводяться заняття з академічної доброчесності та роботи із засобами пошуку
текстових запозичень. Декларація про дотримання академічної доброчесності підписується НПП та здобувачем
вищої освіти. За заступником декана факультету управління фінансами та бізнесу закріплена робота щодо технічної
перевірки робіт на наявність плагіату за допомогою програми Unicheck. Користування системою «Unicheck»
здійснюється на основі договору про надання послуг між Університетом та ТОВ «Антиплагіат» (з 04 квітня 2018 р.
до 31 грудня 2025 р.). Визначено також обов’язкову перевірку на наявність плагіату тез та статей здобувачів, а також
наукових публікацій науково-педагогічних працівників. Внаслідок бесід із фокус-групами сформовано думку про те,
що частина студентів за власної ініціативи використовують безкоштовні програми для перевірки тексту на наявність
співпадінь. Академічна відповідальність за порушення академічної доброчесності встановлюється п.7 Положення
про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ ім. І. Франка (https://cutt.ly/ZgxY7aX). При розмові з
представниками Студентського уряду, Первинної профспілкової організації студентів та Наукового товариства ЛНУ
ім. І. Франка встановлено, що студенти знають про вимоги академічної доброчесності, проінформовані про
можливості повідомлення щодо порушення академічної доброчесності за допомогою сторінок в соцмережах, гарячої
лінії та представників студентського самоврядування. У ЗВО існує практика проведення інформативних бесід із
залученням партнерів, що представляють ТОВ «Антиплагіат», такі зустрічі проводилися минулого року. Випадків
порушення вимог академічної доброчесності на час реалізації ОП виявлено не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

У ЛНУ ім. І. Франка поточний та семестровий контроль здійснюється з використанням різноманітних інноваційних
методів та інструментів оцінювання. Форми оцінювання та процес проведення контрольних заходів
оприлюднюються у силабусах, робочих програмах дисциплін, регламентуються внутрішніми нормативними
документами ЗВО і є загальновідомими для усіх учасників освітнього процесу. У ЗВО на високому рівні функціонує
Центр забезпечення якості освіти, який здійснює аналіз, координацію роботи, підтримку необхідних процедур з
метою дотримання принципів академічної доброчесності. Гарант ОП, адміністрація, викладачі за ОП
продемонстрували гнучкість в інноваційних підходах до осучаснення освітнього процесу, підтвердили злагодженість
та бажання щодо пошуку компромісу у складних ситуаціях. У ЛНУ ім. І. Франка розроблено та впроваджено
нормативну базу, що врегульовує проведення контрольних заходів, оцінювання здобувачів вищої освіти та
забезпечення академічної доброчесності. Студенти та НПП ознайомлені із встановленими нормами, положеннями,
підписували Декларацію про дотримання академічної доброчесності.

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

Слабкі сторони: відсутність чіткого розподілу балів між критеріями F та FX; низький рівень забезпечення умов для
здобувачів вищої освіти за ОП щодо самостійного дослідження текстових збігів у власних наукових публікаціях та
кваліфікаційних роботах. Для забезпечення рівних умов для студентів ЗВО та з метою співставлення результатів
навчання пропонуємо дати чітку та єдину бальну оцінку критеріям FX та F у шкалі ЄКТС. Процедуру забезпечення
академічної доброчесності можна покращувати шляхом запровадження практик проведення відповідних тренінгів
та семінарів в онлайн-режимі, здійснювати розсилку інформації за допомогою платформ дистанційного навчання
чи соцмереж, популяризувавши ряд безкоштовних сервісів для перевірки тексту. З метою подальшого розвитку
академічної доброчесності рекомендовано надати здобувачам корпоративний доступ для перевірки на плагіат
текстів за допомогою відповідних сервісів.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Освітня програма має значний рівень узгодженості за підкритеріями 5.2, 5.3 та достатньо високою мірою узгоджена
за підкритеріями 5.1 і 5.4. Застосування цілісного підходу в оцінюванні виявлених фактів та аргументів щодо них
дозволило зробити висновок, що освітня діяльність з а програмою «Управління персоналом в органах публічної
влади та бізнес-структурах» загалом відповідає Критерію 5 з недоліками, що не є суттєвими. З огляду на це
вважаємо, що висловлені зауваження суттєво не впливають на якість освітньої програми.

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.

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до викладання на ОП, підтверджується наявністю у
них пунктів ліцензійних умов (у т.ч. публікацій у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web
of Science, фахових виданнях України, монографій, навчальних посібників). Досягненню визначених ОП цілей та
програмних результатів навчання сприяє те, що викладачі мають: власні навчальні посібники з дисциплін, що
викладаються (напр., проф. Карпінський Б.А. – дисципліна «Ділове адміністрування», виданий навчальний
посібник з даної дисципліни, 2018 р., 412 с.; авторським колективом, у т.ч. Капленко Г.В.. Комарницькою Г.О., Пак
Н.Т., видано навчальний посібник «Публічне управління» за ред. А.В. Сташинина, 2019 р., 460 с.); профільну освіту,
яка відповідає дисциплінам, що ними викладаються (напр., доц. Чолій С.М. – дисципліна «Психічне здоров’я
персоналу організації», диплом магістра зі спец. «Психологія»); публікації у наукових виданнях за тематикою
навчальних дисциплін, що викладаються; методичні матеріали (методичні вказівки, конспекти лекцій та ін.) з
дисциплін, які викладаються. Викладачі брали участь у закордонних стажуваннях (напр., Комарницька Г.О. – м.
Лодзь, Польща, 2017 р.; Решота О.А. – м. Загреб, Хорватія, 2020 р.) та стажуваннях у межах України. Позитивним є
те, що НПП залучають здобувачів за даною ОП до підготовки спільних наукових публікацій, у т.ч. у фахових
виданнях. Окремі публікації НПП, наведені у відомостях самооцінювання, мають дати публікації понад 5 років тому,
однак, це не впливає на загальну позитивну оцінку кваліфікації викладачів, оскільки вони мають високий рівень
активності згідно з пунктами ліцензійних умов. Під час аналізу відомостей про викладацький склад, проведення
зустрічей із групою забезпечення за ОП та НПП ЕГ отримала змогу впевнитися, що рівень академічної та
професійної кваліфікації викладачів, задіяних до реалізації ОП, є достатнім. Водночас, доцільно продовжувати
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цілеспрямовану роботу щодо підвищення публікаційної активності у виданнях, що індексуються у наукометричних
базах Scopus та Web of Science.

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

Процедури конкурсного добору викладачів у ЗВО регламентує «Порядок проведення конкурсного відбору на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ЛНУ ім. І. Франка», 2018 р. (https://cutt.ly/Zgc1264).
Обрання на посади доцента, старшого викладача, викладача, асистента здійснює Вчена рада факультету строком на
п’ять років, професора – Вчена рада університету. У результаті проведених співбесід з адміністрацією університету,
НПП, залученими до викладання навчальних дисциплін за ОП, представниками відділу кадрів та Атестаційно-
кадрової комісії Вченої ради університету, аналізу змісту внутрішньої нормативної документації ЗВО встановлено,
що процедури конкурсного добору викладачів є чіткими і прозорими, про них проінформовані викладачі, задіяні в
освітньому процесі. Особлива увага приділяється аналізу питань відповідності кваліфікації викладача ліцензійним
умовам, його публікаційної активності, наявності стажувань і підвищення кваліфікації, якості проведення ним
занять та застосування інноваційних форм і методів викладання. Обов’язковою умовою конкурсного відбору є
проведення претендентом на посаду відкритого заняття (лекції, практичного, семінарського чи лабораторного
заняття) у присутності НПП кафедри. Після цього відбувається обговорення професійних та особистісних якостей
претендента на посаду на засіданні кафедри, а висновки кафедри передаються для розгляду конкурсній комісії
факультету. Під час роботи у фокус-групах встановлено, що відділ кадрів університету виконує функції з
оформлення кадрової документації, у той час як функції добору і відбору викладачів здійснюють трудові колективи
відповідних підрозділів, фахові конкурсні комісії, до цього процесу безпосередньо залучений Центр забезпечення
якості освіти університету. Гарант ОП відзначила, що має автономію у доборі викладачів, що сприяє забезпеченню
їх професійно-кваліфікаційної відповідності навчальним дисциплінам.

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

Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу за ОП відбувається у різних формах: 1)
шляхом їх участі в обговоренні змісту ОП та внесення пропозицій щодо її вдосконалення, розширення переліку
вибіркових навчальних дисциплін тощо під час очних зустрічей, надсилання пропозицій за допомогою електронної
пошти, участі у спільних онлайн-заходах в умовах карантину; 2) надання офіційних рецензій (відгуків) на ОП
(Львівська обласна рада, Підберізцівська сільська рада Пустомитівського району Львівської області, Давидівська
сільська рада ОТГ); 3) проведення роботодавцями тематичних занять, лекцій, участі у круглих столах, семінарах,
тренінгах та інших заходах для здобувачів за ОП; 4) проведення екскурсій для здобувачів ОП на підприємствах, в
установах, організаціях; 5) надання баз для проходження виробничої та переддипломної практик; 6) залучення
здобувачів ОП до проходження стажувань із подальшим працевлаштуванням; 7) працевлаштування осіб, які
навчаються за ОП на заочній формі. Найбільш активна взаємодія на даний час відбувається з такими
роботодавцями, як: Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, Міжрегіональне управління
Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях, Управління
персоналу та адміністративного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області,
Управління соціального захисту населення Турківської райдержадміністрації, Львівський обласний центр
зайнятості, Підберізцівська ОТГ, Дмитрівська ОТГ, ТзОВ «ЮРГ ГАЛИЧИНА», ТзОВ «Будінвест», ПП «Лата».
Представники вищезазначених роботодавців, які брали участь у роботі фокус-групи, підтвердили факти свого
залучення до організації та реалізації освітнього процесу за ОП, а також висловили зацікавленість у продовженні та
розширенні такої співпраці. На наявності активної взаємодії з роботодавцями наголошували члени групи
забезпечення за ОП, НПП, задіяні до викладання навчальних дисциплін, а здобувачі за ОП також підтвердили, що
співпраця з роботодавцями фактично відбувається.

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

На рівні університету, факультету управління фінансами та бізнесу, кафедри економіки та публічного управління
наявна налагоджена система залучення до проведення занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців. Факти участі роботодавців в освітньому процесі було підтверджено під час зустрічей з
адміністрацією ЗВО, представниками роботодавців, гарантом ОП, НПП, здобувачами вищої освіти за ОП,
ознайомлення з сайтом університету. Така співпраця відбувається у формі проведення тематичних занять, семінарів,
круглих столів, тренінгів тощо, на сьогодні – в онлайн-форматі. Напр., 24 вересня 2020 р. Міжрегіональним
управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській було
проведено День відкритих дверей державної служби для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та
адміністрування» на платформі Zoom (https://cutt.ly/Igc13Iq), 29 травня 2020 р. на факультеті управління
фінансами та бізнесу відбувся науково-практичний воркшоп: «Реформування української системи соціального
захисту: виклики для пенсійної сфери» (https://cutt.ly/Egc18gr), 15 травня 2020 р. на платформі Zoom відбувся
науковий семінар «Проблеми реформування органів виконавчої влади в контексті запровадження інституту
префектів» (https://cutt.ly/lgc18Mv), 3 березня 2020 р. здобувачі за ОП побували з візитом у одному з офісів
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американської ІТ-компанії EPAM у Львові, а 27 лютого 2020 р. студенти ОП з HR-менеджерами EPAMу на
практичному занятті з навчальної дисципліни «Організація праці HR-менеджера» розглянули компетентності,
якими повинен володіти сучасний HR-менеджер у бізнес-структурах, зокрема в ІТ сфері (https://cutt.ly/Bgc14Pt), 4
грудня 2019 р. відбувся тренінг, який провела провідний аналітик Агенції регіонального розвитку Львівської області
І. Коваль (https://cutt.ly/Jgc17oK), 20 листопада 2019 р. відбулася зустріч керівника «Агенції регіонального розвитку
Львівської області» В. Корецького зі здобувачами за ОП (https://cutt.ly/7gc17LH). В цілому, залучення роботодавців
до проведення аудиторних занять відбувається періодично, а більш поширеними формами є проведення спільних
заходів. У подальшому може бути рекомендовано розглянути можливості розширення залучення роботодавців до
проведення аудиторних занять на систематичній основі.

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

На основі проведених співбесід у фокус-групах з НПП та адміністрацією університету, ознайомлення з нормативною
документацією на сайті ЗВО встановлено, що ЛНУ ім. І. Франка сприяє професійному розвитку викладачів шляхом
внутрішніх програм професійного розвитку, налагодженої системи співпраці з партнерами у межах України та з-за
кордону. Процес професійного розвитку викладачів регламентується: «Колективним договором ЛНУ ім. І. Франка
на 2017-2020 рр.» (https://cutt.ly/vgc15TQ), «Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників у ЛНУ ім. І. Франка», 2019 р. (https://cutt.ly/4gc16qM), а на сьогодні (в умовах карантину)
– також «Тимчасовим положення ЛНУ ім. І. Франка про дистанційне стажування здобувачів вчених звань
професора, доцента, старшого дослідника у закладах вищої освіти, наукових (або науково-технічних) установах у
країнах, що входять до ОЕСР та/або ЄС», 2020 р. (https://cutt.ly/Mgc16DC). У процесі реалізації внутрішніх програм
безпосередньо задіяні навчально-методичний відділ Центру забезпечення якості освіти (https://nmv.lnu.edu.ua/) та
Центр підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки Інституту післядипломної освіти та
доуніверситетської підготовки ЗВО The provided link is incorrect). Зокрема, серед викладачів кафедри економіки та
публічного управління на курс підвищення кваліфікації «Вдосконалення викладацької майстерності»
зареєструвались Капленко Г.В. та Табачук А.Я. Серед сертифікаційних курсів Інституту післядипломної освіти та
доуніверситетської підготовки наявні комп’ютерні курси та мовні курси (https://cutt.ly/cgc0wCQ), що є особливо
актуальним в умовах сьогодення. Активну роботу щодо сприяння професійному розвитку викладачів проводить
відділ міжнародних зв’язків університету (https://international.lnu.edu.ua/). За інформацією представника даного
відділу О. Краєвської, факультет управління фінансами та бізнесу є активним учасником програми Еразмус+
(https://cutt.ly/ngc0yhB), а також інших міжнародних проєктів і програм.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Стимулювання розвитку викладацької майстерності у ЛНУ ім. І. Франка здійснюється за допомогою економічних,
організаційних та соціально-психологічних засобів. Економічне стимулювання здійснюється на основі: 1)
«Положення про преміювання працівників, аспірантів і студентів Університету за наукові здобутки (Нова
редакція)», 2020 р. (https://cutt.ly/7gc0uk3), яким визначено розмір премій за захист кандидатських і докторських
дисертацій, публікацію монографій у провідних наукових виданнях, статей у виданнях, що індексуються в базах
Scopus та Web of Science, науковим керівникам призерів студентських наукових робіт та олімпіад (факти
застосування цього Положення підтвердили представники адміністрації університету, служби фінансово-
економічного забезпечення та НПП під час зустрічей; крім того, адміністрацією університету у даний час
розглядаються питання щодо підвищення максимального розміру премій); 2) «Положення про преміювання
науково-педагогічних працівників за використання інноваційних технологій в навчальному процесі», 2020 р.
(https://cutt.ly/Rgc0u99); 3) «Положення про мотиваційний фонд ЛНУ ім. І. Франка», 2019 р.
(https://cutt.ly/4gc0ibN), яким передбачено преміювання НПП за впровадження нових форм і методів навчання,
англомовних навчальних курсів, наукові досягнення (публікації, захисти дисертацій тощо) за рахунок коштів
спеціального фонду університету. Під час співбесіди з НПП та працівниками структурних підрозділів вони
зазначили, що найбільш поширеними для даної ОП є такі заохочення, як премія до 4000 грн. за публікації в
журналах, що індексуються у БД Scopus, Web of Science, премія до 5000 грн. за опубліковану монографію, також
наявні премії за захист дисертацій, підготовку призерів студентських наукових робіт і олімпіад. У ЗВО діють
«Положення про Відзнаку ЛНУ ім. І. Франка «Медаль Івана Франка», зі змінами 2018 р. (https://cutt.ly/8gc0oeL),
«Положення про звання «Почесний доктор (Doctor Honoris Causa)» ЛНУ ім. І. Франка», зі змінами 2017 р.
(https://cutt.ly/ogc0oRd), «Положення про почесне звання «Заслужений професор ЛНУ ім. І. Франка», 2016 р.
(https://cutt.ly/cgc0pur). Згідно із «Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових,
науково-педагогічних і педагогічних працівників», 2017 р. (https://cutt.ly/ugc0pW7) рейтинг НПП університету
складається на основі показників: навчальної та навчально-методичної роботи; науково-дослідної та інноваційної
роботи; організаційної та виховної роботи. Результати складання рейтингу викладачів надаються до деканатів
відповідних факультетів для внутрішнього використання. Разом з тим, у подальшому може бути рекомендоване
більш широке використання результатів рейтингування з метою заохочення працівників.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Достатність рівня академічної та професійної кваліфікації викладачів за ОП підтверджується наявністю активності
згідно п. 30 Ліцензійних умов, навчальних посібників та методичного забезпечення з дисциплін, зарубіжних
стажувань, профільної освіти. Процедури конкурсного добору викладачів є чіткими та зрозумілими, орієнтованими
на якість при формуванні кадрового складу, включаючи якість проведення навчальних занять, застосування
інноваційних форм та методів навчання. Роботодавці залучаються до організації та реалізації освітнього процесу у
різних формах, наявна практика проведення ними тематичних занять та інших заходів за участі здобувачів ОП.
Наявна система сприяння професійному розвитку викладачів шляхом внутрішніх програм професійного розвитку,
таких як «Вдосконалення викладацької майстерності», «Цифрова грамотність» тощо, налагоджена співпраця з
вітчизняними та зарубіжними партнерами. Наявна ефективна система стимулювання розвитку викладацької
майстерності за допомогою економічних (премії за публікації у виданнях Scopus, Web of Science, видання
монографій, захист дисертацій тощо), організаційних та соціально-психологічних засобів.

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

Слабкі сторони: невисока публікаційна активність окремих викладачів у виданнях, що індексуються у
наукометричних базах Scopus та Web of Science; залучення роботодавців до проведення аудиторних занять
відбувається періодично, поширеними формами є проведення спільних заходів. Рекомендації: доцільно
продовжувати цілеспрямовану роботу щодо підвищення публікаційної активності у виданнях, що індексуються у
наукометричних базах Scopus та Web of Science; варто розглянути можливості розширення залучення роботодавців
до проведення аудиторних занять на систематичній основі; може бути рекомендоване більш широке використання
результатів рейтингування з метою заохочення працівників.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Освітня програма має значний рівень узгодженості за підкритеріями 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 та достатньо високою мірою
узгоджена за підкритеріями 6.1, 6.4. Застосування цілісного підходу в оцінюванні виявлених фактів та їх контексту
дозволило встановити, що освітня діяльність за програмою «Управління персоналом в органах публічної влади та
бізнес-структурах» загалом відповідає Критерію 6 з недоліками, що не є суттєвими.

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.

Матеріально-технічна база ЛНУ ім. І. Франка (https://education-quality.lnu.edu.ua/accreditation/technical-resources/)
сприяє забезпеченню освітньо-наукового та культурно-виховного життя студентів та НПП. Під час онлайн-зустрічі
експертам було продемонстровано аудиторії факультету управління фінансами та бізнесу, зокрема 2 комп’ютерних
класи (у яких наявні 13-15 комп’ютерів), серверну та бібліотеку факультету. Аудиторії оснащені сучасними партами
та стільцями, у деяких встановлені стаціонарні проектори. За словами гаранта, на кафедрі наявні по два проектори
та переносні екрани, якими можна скористатися для демонстрації презентацій та відео. Також в центрі технічного
забезпечення факультету додатково знаходиться ще 4 проектори. У ЗВО діє Наукова бібліотека ЛНУ ім. І. Франка з
фондом більше 3 млн. томів та електронний репозитарій відкритого доступу (http://95.164.172.68:2080/lvnuif-w/), а
також запускається новий електронний репозитарій за адресою http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/, що
використовуватиметься як основа для колективних архівів. Наразі також публікується рукописний каталог
надходжень у бібліотеку до 1941 року. Електронні ресурси бібліотеки надають доступ до міжнародних
наукометричних базах, зокрема таких як Scopus та Web of Science. В навчальних корпусах та на території
студмістечка загалом наявна мережа Wi-Fi, але існують місця з недостатньо високою швидкістю передачі даних.
При зустрічі зі студентським самоврядуванням було з’ясовано, що вирішення цього питання передбачене на
перспективу. Наразі значну увагу приділено покращенню якості Wi-Fi доступу у гуртожитках з метою надання
можливості комфортних умов для навчання в умовах пандемії. Для дистанційного навчання використовуються
платформи Moodle, Zoom, LMS, Microsoft Teams, доступ до якого мають викладачі та студенти, кожному користувачу
надається особистий логін та пароль. Для додаткової комунікації використовується електронна пошта, додатки
Viber, Telegram. Під час зустрічі зі студентами було з’ясовано, що із початком залучення платформи Microsoft Teams
для дистанційного навчання спостерігалися технічні проблеми на рівні ЗВО, пов’язані з некоректним наданням
інформації для входу зареєстрованих певний час. Проте, на даний момент проблему усунено. Усі мають доступ до
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дистанційних платформ навчання. У студмістечку університету функціонує 8 гуртожитків. З метою збільшення
житлового фонду гуртожитків ЗВО для забезпечення житлом усіх іногородніх студентів ЛНУ ім. І. Франка, що
звернулися із бажанням поселитися у гуртожиток, за словами проректора, планується будівництво гуртожитку №9.
Під час зустрічей із фокус-групами було з’ясовано, що на території корпусу Факультету управління фінансами по
вул. Коперника, 3 наявний буфет, на момент карантину не функціонуючий. За словами студентки ОП, існує
можливість харчування у студентській їдальні головного корпусу ЛНУ ім. І. Франка (вул. Університетська,1), що
складає деякі труднощі.

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.

Всі студенти та викладачі мають безкоштовний доступ до інформаційних ресурсів та інфраструктури ЗВО. У
здобувачів та викладачів є можливість безоплатно користуватися комп’ютерною, мультимедійною технікою,
навчально-методичною літературою, ресурсами дистанційного навчання, безкоштовний доступ до яких надано з
корпоративної адреси університету.

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.

Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я та орієнтується на потреби й інтереси студентів. В головному
корпусі університету працює медичний пункт, у якому можна отримати консультацію фахівців щодо стану здоров’я
та першу медичну допомогу. За необхідності подальший медичний супровід, за словами проректора з науково-
педагогічної роботи та соціальних питань, надається у Десятій міській лікарні. ЗВО проводить різноманітні
організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та соціальні заходи, проте в умовах пандемії така
діяльність ЗВО дещо скоротилася. ЗВО проводить систематичні анонімні опитування з приводу задоволеності
студентів та викладачів освітнім середовищем. Такі опитування проводяться викладачами дисциплін, а також
підрозділами ЗВО у письмовій (https://cutt.ly/xgxP587, https://cutt.ly/pgxAqaP) або електронній (зазвичай за
допомогою сервісу Google Forms) формах. Із результатами опитування студентів можна ознайомитися на
вебсторінках університету, зокрема результати опитування студентів щодо якості освітньої програми «Управління
персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» можна ознайомитися на сайті факультету за
посиланням: https://cutt.ly/agxAfPT. Однією з навчальних, науково-дослідних і природоохоронних установ ЛНУ ім. І.
Франка є Ботанічний сад (https://botanicgarden.lnu.edu.ua/). Для фізичної підготовки студентів і працівників в
Університеті діє басейн, котрий функціонує в навчально-спортивному комплексі. Відвідування басейну студентами
можливе в рамках занять з фізичного виховання або, за словами проректора з науково-педагогічної роботи та
соціальних питань, абонемент можна отримати за запитом у профкомі студентів. Студенти-спортсмени мають змогу
покращити свою спортивну майстерність у 26 групах спортивного вдосконалення з 22 видів спорту.

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

З метою освітньої та додаткової комунікації використовується електронна пошта, додатки Viber, Telegram. Основна
інформація надходить до студентів від викладача, порадника групи, старости, представників студентського
самоврядування, гаранта програми. Поширення інформації щодо освітнього процесу здійснюється за допомогою
платформи Microsoft Teams. Позааудиторна взаємодія з викладачами зазвичай здійснюється за допомогою
месенджерів та телефонного зв’язку. Інформування здобувачів та НПП/співробітників щодо проведення різних
заходів, конкурсів, наукових конференцій, програм академічної мобільності відбувається як за допомогою сайтів
підрозділів, так і їхніх сторінок у соціальних мережах: вебсайт ЗВО (lnu.edu.ua/), аккаунт ЛНУ ім. І. Франка у FB
(facebook.com/franko.lviv.ua); аккаунт ЗВО у Instagram (instagram.com/lviv_university/) та Telegram-канал факультету
управління фінансами та бізнесу (t.me/fufb_lnu). На сайті факультету розміщено робочі номери телефону
адміністрації, а також вказано мобільний номер завідувача кафедри економіки та публічного управління. В
Університеті діє студентське самоврядування (https://students.lnu.edu.ua/self-government/), котре забезпечує захист
прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні ЗВО. На кожному факультеті закладу працює профспілкове бюро
студентів, керівництво якого обирається на студентських звітно-виборних конференціях факультетів на період двох
років. Профспілкове бюро студентів є виконавчим органом Первинної профспілкової організації студентів ЛНУ ім.
І.Франка, метою якої є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів
членів своєї організації. Представники профкому здійснюють наступну роботу: внесення адміністрації університету
пропозицій щодо поліпшення умов побуту, відпочинку, медичного обслуговування, оздоровлення, розвитку
студентського самоврядування, контролюють правильність нарахування стипендій та інших виплат студентам. За
словами голови профкому студентів ЗВО членами Первинної профспілкової організації студентів ЛНУ ім. І.Франка є
понад 60% студентів Університету. Спільно з адміністрацією студентський актив вирішує питання академічної
доброчесності, житлового фонду, спеціальної допомоги, заохочення студентів, забезпечення доступу до необхідних
ресурсів, покращення матеріально-технічної бази, вирішення конфліктів тощо. В Університеті передбачено умови
для навчання осіб з особливими потребами з метою їх інтеграції в суспільство та надання рівного доступу до
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освітнього процесу. В Університеті діє психологічна служба (https://cutt.ly/6gxAnpp), яка пропонує не лише
консультації, а й тренінги та майстер-класи з ефективної комунікації, самопрезентації, роботи в команді тощо.
Здобувачі мають можливість безкоштовно отримати фахову психологічну допомогу. За словами представниці
психологічної служби, звернень від студентів ОП зафіксовано не було. Доцільно популяризувати заходи, які
проводяться психологічною службою ЗВО, серед здобувачів за ОП.

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

Адміністрація університету запевнила експертів, що у ЗВО створюються умови для забезпечення прав і можливостей
осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб,
можливостей та інтересів. Психологічна служба систематично проводить моніторинг з виявлення осіб з особливими
потребами та визначає умови, необхідні для повноцінної реалізації прав представників даної групи населення в
університетському просторі. Під час проведення огляду матеріально-технічної бази гарант ознайомила експертів із
діючим ліфтом у корпусі факультету та розповіла про наявність спеціально облаштованого санвузла на першому
поверсі даного корпусу. У ЗВО Затверджено Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення від 27.06.2018 р. (https://cutt.ly/UgxAm59). Питання забезпечення освіти осіб з
особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти» (https://cutt.ly/tgxAKFW). Ресурсний
центр з інклюзивної освіти є окремим структурним підрозділом ЛНУ ім. І. Франка і функціонує на засадах співпраці
та узгодження дій викладачів, аспірантів Педагогічного коледжу, кафедри психології, кафедри загальної та
соціальної педагогіки, студентського уряду Університету. Інформація для людей з особливими потребами щодо
проведених заходів та запланованих проектів з метою створення комфортних та доступних умов освітньої діяльності
розміщена на сайті (https://cutt.ly/QgxAZNS).

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.

У випадку виникнення конфліктних ситуацій процедури їх врегулювання передбачають можливість звернення до
представників студентського самоврядування, гаранта освітньої програми, завідувача кафедрою, декана факультету,
ректора. В рамках зустрічі із представниками Студентського уряду, Первинної профспілкової організації студентів та
Наукового товариства ЛНУ ім. І. Франка було з’ясовано, що кожен має право подати анонімне звернення на
вирішення конфлікту через онлайн-сервіс «питання-відповідь». Спеціальні процедури щодо врегулювання
конфліктних ситуацій передбачені у Положенні про Комісію з питань етики та професійної діяльності ЛНУ ім. І.
Франка від 25.09.2019 р. (https://cutt.ly/sgxABo7). Забезпечення вирішення конфліктних ситуацій в освітньому
середовищі покладено на Комісію з питань етики та професійної діяльності. В Університеті діє телефон довіри
(032)2394100 та електронна скринька dovira_lnu@ukr.net; а також є уповноважена особа з питань запобігання та
протидії корупції. Документи, що регламентують процес запобігання та боротьби з корупцією в ЗВО, знаходяться на
вебсайті ЛНУ ім. І. Франка у відкритому доступі (https://cutt.ly/IgxAN2Y).

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Фінансові, матеріально-технічні ресурси та навчально-методичне забезпечення ОП знаходяться на належному рівні.
На території Університету розташований Ботанічний сад, потужний сучасний спорткомплекс, що включає басейн,
стадіон, 11 спортзалів та 9 спортивних майданчиків. У ЗВО передбачені заходи підтримки фізичного та
психологічного здоров’я здобувачів. Одним з найважливіших культурно-наукових надбань ЛНУ ім. І. Франка є
Наукова бібліотека. Підтримку здобувачів вищої освіти забезпечено ефективно діючими органами студентського
самоврядування. У ЗВО добре налагоджена комунікація із порадником групи, НПП в навчальний та
позанавчальний період.

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

Слабкі сторони: низька активність серед здобувачів ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та
бізнес-структурах» щодо участі у тренінгах, майстер-класах, організованих Психологічною службою університету;
недостатній житловий фонд гуртожитків; відсутність на території навчального корпусу функціонуючого буфету.
ЗВО рекомендується вжити заходів з метою забезпечення їдальнею на території навчального корпусу або поблизу
нього. Варто популяризувати заходи психологічної служби серед студентів ОП. Також доцільною є реалізація планів
щодо будівництва гуртожитку №9.
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Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітня програма має значний рівень узгодженості за підкритеріями 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 та достатньо високою мірою
узгоджена за підкритеріями 7.1 та 7.4. Застосування цілісного підходу в оцінюванні виявлених фактів та їх контексту
дозволило встановити, що освітня діяльність за програмою «Управління персоналом в органах публічної влади та
бізнес-структурах» загалом відповідає Критерію 7 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процес розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП «Управління персоналом в органах
публічної влади та бізнес-структурах» регламентовано такими внутрішніми нормативними документами ЛНУ ім. І.
Франка: 1) «Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх
програм у ЛНУ ім. І. Франка», 2020 р. (https://cutt.ly/Vgc0hrw), якими визначено обсяг ОП, принципи їх
розроблення, вимоги щодо структури та змісту ОП, етапи процесу створення нової ОП, особливості моніторингу ОП
на локальному та загальноуніверситетському рівнях, порядок вивчення думок щодо змісту та якості ОП усіх
зацікавлених сторін, вимоги щодо обов’язкового оприлюднення ОП на сайтах кафедр; 2) «Положення про
організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка», 2018 р. (https://cutt.ly/Lgc0cUB), яким регулюються загальні
питання здійснення освітньої діяльності за ОП; 3) «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
освіти у ЛНУ ім. І. Франка», 2019 р. (https://cutt.ly/rgc0vh3), яке чітко розмежовує повноваження і функції
підрозділів, колегіальних і дорадчих органів управління та самоврядування університету у сфері формування та
оновлення ОП; 4) «Положення про Центр забезпечення якості освіти ЛНУ ім. І. Франка», 2019 р.
(https://cutt.ly/Mgc0bwS), яким регламентовано процедури участі структурних підрозділів даного центру у процесах
формування та оновлення ОП. Під час проведення акредитаційної експертизи ЕГ мала можливість упевнитися, що
під час формування та оновлення ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» було
чітко дотримано відповідних процедур. Так, після затвердження «Стандарту вищої освіти України другого
(магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування за
спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування» 04.08.2020 р. (https://cutt.ly/Hgc0nqF) було оперативно
внесено відповідні зміни до ОП у 2020 році. Існує практика моніторингу (опитування) та проведення спільних
зустрічей з метою ідентифікації пропозицій стейкхолдерів, які було враховано під час оновлення ОП у 2020 р.
(Протоколи розширеного засідання кафедри економіки та публічного управління №9/1 від 14.04.2020 р., №9/2 від
28.04.2020 р., №1/1 від 21.08.2020 р. – розміщено в електронному кабінеті). На сайті кафедри економіки та
публічного управління наявні ОП за 2019 р. (https://cutt.ly/6gc0mlR) та 2020 р. (https://cutt.ly/5gc0Qh9) у вільному
доступі, наведена інформація щодо можливостей надання пропозицій і рекомендацій за ОП.

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

Під час роботи у фокус-групі зі здобувачами вищої освіти за ОП, у якій брали участь магістри 1-го та 2-го років
навчання, денної та заочної форм (М. Батіг, І. Федотова, Ю. Божко, А. Іванус, Я. Стефанишин, К. Кобець, Д. Пфістер),
ЕГ встановлено, що здобувачі задоволені існуючою практикою врахування їх пропозицій і побажань. Вони
зазначили, що адміністрація університету, деканату факультету управління фінансами та бізнесу, гарант ОП та
викладачі кафедри економіки та публічного управління тощо завжди є відкритими до спілкування, із розумінням
ставляться до пропозицій здобувачів та йдуть їм назустріч у вирішенні питань з організації освітнього процесу та
поліпшення його якості. Здобувачі засвідчили, що вони проходили опитування двічі на рік у декількох формах –
паперовий варіант (до початку карантину) / електронний варіант, оцінка ОП в цілому та навчальних дисциплін.
Процес опитування регламентує «Положення про опитування студентів, працівників, викладачів, випускників та
роботодавців щодо якості освітнього процесу», 2017 р. (https://cutt.ly/hgc0WUb). Найновіші результати анкетування
здобувачів безпосередньо за даною ОП у вересні 2020 р. (https://cutt.ly/cgc0EdH) засвідчили, що в цілому показники
задоволеності якістю освіти є на належному рівні (наприклад, структурою навчальних дисциплін скоріше і повністю
задоволені 100% респондентів, такі ж результати були отримані щодо форм контролю знань на заліках і іспитах,
критеріїв оцінювання знань, зручності розкладу, можливостей комунікації з викладачами тощо). Водночас,
дистанційна освіта в умовах карантину внесла свої корективи, призводячи до зниження задоволеності рівнем
практичної підготовки, доступу до комп’ютерної техніки та мережі Інтернет. ЕГ мала можливість упевнитися, що
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здобувачі беруть участь у вдосконаленні освітнього процесу за ОП. Так, здобувач А. Іванус виступала з пропозицією
впровадження дисципліни «Рекрутинг», а М. Носик – розширення наповнення дисципліни «Система оцінювання та
мотивації персоналу», що зафіксовано у Протоколі №9/2 розширеного засідання кафедри економіки та публічного
управління від 28.04.2020 р. (розміщено в електронному кабінеті) та враховано при оновленні ОП на 2020 рік. Під
час роботи у фокус-групі за участі керівного складу Студентського уряду, Первинної профспілкової організації ЛНУ
ім. І. Франка та профбюро факультету управління фінансами та бізнесу ЕГ дійшла висновку, що органи
студентського самоврядування університету і факультету беруть надзвичайно активну участь в усіх процесах
забезпечення якості освітньої діяльності, ефективно комунікують з адміністрацією університету. Участь
Студентського уряду у забезпеченні якості освітнього процесу регламентує «Положення про студентське
самоврядування ЛНУ ім. І. Франка», 2019 р. (https://cutt.ly/qgc0Rly).

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

Під час проведення зустрічей з роботодавцями, гарантом ОП та групою забезпечення встановлено, що роботодавці
безпосередньо залучалися до перегляду ОП, а саме, ними пропонувалися зміни до переліку нормативних дисциплін,
розширення переліку варіативних дисциплін тощо. Факти участі роботодавців (Львівської обласної ради,
Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та
Закарпатській областях, Пенсійного фонду України у Львівській області, Львівського обласного центру зайнятості та
ін.) у процесах періодичного перегляду та вдосконалення ОП зафіксовано Протоколами розширеного засідання
кафедри економіки та публічного управління №9/1 від 14.04.2020 р., №9/2 від 28.04.2020 р., №1/1 від 21.08.2020 р.
(розміщено в електронному кабінеті). Зустріч із роботодавцями надала змогу зробити висновок, що останнім часом
суттєво активізувалася співпраця із ОТГ регіону, зокрема, представниками Давидівської ОТГ та Підберізцівської
ОТГ, що є позитивною тенденцією, зважаючи на реформу децентралізації в Україні. У ЗВО розвинута практика
проведення опитувань роботодавців (анкетування проводиться за допомогою Google-форм), а також вони можуть
надавати пропозиції щодо ОП на електронну адресу гаранта halyna.kaplenko@lnu.edu.ua, що розміщена на сайті
кафедри економіки та публічного управління (https://cutt.ly/Wgc0TFw). Важливими аспектами співпраці з
роботодавцями є укладання угод і договорів про проведення практики студентів (наприклад, Угода з Філією ТОВ
«Нестле Україна» «Нестле Бізнес Сервіс в Європі» від 17.12.2019 р., Договір із Міжрегіональним управлінням
Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях від 10.01.2018
р. – розміщено в електронному кабінеті; Договір із Львівською міською радою від 17.11.2017 р., Договір із
Давидівською сільською радою ОТГ, 2020 р., Угода із ТОВ «Інтермода ЮК» від 17.12.2019 р., Угода із Управлінням
культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА від 16.06.2020 р., Угода із ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ»,
2020 р.). Роботодавці в цілому задоволені якістю підготовки випускників, надають схвальні відгуки щодо їх
професійних якостей під час проходження виробничої та переддипломної практик, зацікавлені у їх подальшому
працевлаштуванні на своїх підприємствах, в установах, організаціях. Також поширеною є практика проведення
окремих тематичних занять представниками роботодавців, спільних заходів – конференцій, семінарів, тренінгів,
круглих столів; проходження стажувань здобувачами вищої освіти на базі органів місцевого самоврядування тощо;
здобувачі заочної форми навчання успішно працюють за спеціальністю.

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

Оскільки ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» була започаткована у 2019
р., перший випуск магістрів за цією ОП відбудеться у грудні 2020 р. Разом з тим, випускники магістратури кафедри
економіки та публічного управління факультету управління фінансами та бізнесу попередніх років, які брали участь
у роботі фокус-групи зустрічі зі стейкхолдерами (Х. Кімак, С. Береза) відзначили, що вони успішно працюють у
Львівській міській раді (в управлінні фінансового контролю та в управління економіки). Ще будучи студентками
магістратури, вони пройшли стажування «Перший кар’єрний крок», за результатами якого залишилися працювати,
мають кар’єрне зростання – від посади провідного спеціаліста до головного спеціаліста. Випускниці підкреслили,
що саме кафедра сприяла їх працевлаштуванню (тобто дізналися інформацію про можливість стажування вони саме
від викладачів кафедри), а отримані знання дозволили їм успішно пройти конкурсний відбір і зацікавити
роботодавця. Серед найкорисніших навичок, здобутих під час навчання, вони відзначили вміння аналізувати
інформацію і критично мислити. Аналіз сайту університету також засвідчив, що в цілому у ЛНУ ім. І. Франка існує
добре налагоджена система співпраці із випускниками та сприяння працевлаштуванню випускників. Функціонує
Асоціація випускників ЛНУ ім. І. Франка (https://alumni.lnu.edu.ua/), яка всебічно сприяє створенню умов для
освітнього, наукового, культурного і професійного спілкування випускників, студентів та викладачів університету.
Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом університету (https://work.lnu.edu.ua/) забезпечує співпрацю з
роботодавцями, комунікацію зі студентами та викладачами. Даний відділ веде щотижневу рубрику «Дайджест
можливостей», де інформує студентів про вакансії, тренінги, курси та вебінари; формує перелік найбільш
популярних сайтів з пошуку роботи; надає поради щодо здійснення самопрезентації та складання вдалого резюме.
Проводяться Дні кар’єри, онлайн трансляції тренінгів проєкту «Майстерня кар’єри»
(https://work.lnu.edu.ua/elementor-1475/), кар’єрні тренінги від експертів галузі «Design your future»
(https://work.lnu.edu.ua/design-your-future/), інформаційні кампанії «Право на державну службу»
(https://work.lnu.edu.ua/pravo-na-derzhavnu-sluzhbu/) та багато інших заходів, спрямованих на сприяння
працевлаштуванню випускників та розвитку їх кар’єри. Існує практика проведення анкетувань випускників
(проводиться за допомогою Google-форм: (https://cutt.ly/Qgc0I5r).
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5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

Система забезпечення якості ЛНУ ім. І. Франка є орієнтованою на своєчасне реагування на виявлені недоліки в ОП
та освітньому процесі в цілому. Згідно з «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ
ім. І. Франка», 2019 р. (https://cutt.ly/Ogc0Amx), у ЗВО діє як університетський рівень контролю за якістю освіти, так
і факультетський, до якого залучаються Вчена рада і деканат факультету, завідувачі кафедри, НПП, навчально-
методичні комісії. Так, за ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» у 2020 р.
було враховано низку пропозицій стейкхолдерів щодо розширення переліку вибіркових дисциплін (анотації
дисциплін доступні за посиланням: https://cutt.ly/Mgc0ACd). Позитивним аспектом є також те, що система
забезпечення якості університету своєчасно реагує на новітні виклики сьогодення, наприклад, на проблеми у сфері
провадження дистанційного навчання в умовах карантину, з якими стикаються на сьогодні усі ЗВО України і світу.
Зокрема, Центром забезпечення якості освіти університету було проведено відповідне опитування задоволеності
здобувачів дистанційним навчанням, яке включало питання щодо підвищення складності сприйняття навчального
матеріалу під час дистанційного навчання, зростання обсягів домашніх завдань, достатності комунікації з
викладачами, зростання навчального навантаження, наявності технічних труднощей тощо. Виявлені проблемні
аспекти під час опитування є базовою основою для подальшого вдосконалення провадження освітньої діяльності в
умовах карантину, а сам факт проведення подібного опитування свідчить про те, що ЗВО не уникає труднощів та
систематично працює над подоланням викликів сьогодення.

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 за ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» є первинною,
програма започаткована у 2019 році, тому зауваження та пропозиції попередніх акредитацій відсутні.

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

За результатами проведення зустрічей з усіма учасниками освітнього процесу, вивчення матеріалів сайту
університету та ознайомлення із додатково наданими документами ЕГ мала можливість упевнитися, що культура
якості у ЛНУ ім. І. Франка сформована на дуже високому рівні. Академічна спільнота добре обізнана із вимогами
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. І. Франка», 2019 р.
(https://cutt.ly/igc0SAb) та послідовно дотримується їх у своїй діяльності. Позитивною практикою є добре
налагоджена робота Центру забезпечення якості освіти університету (https://education-quality.lnu.edu.ua/), до складу
якого входять відділ ліцензування та акредитації, навчально-методичний відділ та відділ менеджменту якості
освітнього процесу. Даний Центр координує та організовує роботу, спрямовану за розвиток культури якості, усіх
інших підрозділів університету, підходячи до вирішення питань комплексно (включаючи систематичний
моніторинг якості освітнього процесу та ґрунтовний його аналіз, розвиток професійної майстерності викладачів та
інших питань, що стосуються якості освіти). Представники академічної спільноти ЛНУ ім. І. Франка дуже схвально
характеризують роботу Центру, а самі фахівці Центру (зокрема, І. Іваночко, А. Паєнок) під час зустрічей у фокус-
групах продемонстрували надзвичайно високий рівень компетентності з питань якості. Розподіл відповідальності
між структурними підрозділами університету в контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього
забезпечення якості є цілком раціональним. Як результат, здобувачі вищої освіти за ОП також повністю орієнтовані
на дотримання правил культури якості, наприклад, під час написання письмових робіт не допускають плагіату та за
власної ініціативи здійснюють перевірку унікальності тексту за допомогою різноманітних сервісів, і лише потім
надають свою письмову роботу викладачеві.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Процес розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП чітко регламентований
внутрішніми нормативними документами ЗВО, а всі учасники освітнього процесу послідовно дотримуються
визначених процедур. Здобувачі вищої освіти залучені до процедур перегляду ОП та забезпечення її якості, їх
позиція береться до уваги. Наявність системи централізованого проведення анкетувань усіх учасників освітнього
процесу, аналізу отриманих результатів та розробки на їх основі відповідних заходів щодо підвищення якості освіти.
Активна участь органів студентського самоврядування ЗВО та студпрофкому у процесах забезпечення якості освіти.
Роботодавці безпосередньо залучалися до перегляду ОП, ними пропонувалися зміни до переліку нормативних
дисциплін, розширення переліку варіативних дисциплін тощо. Наявність у ЗВО добре налагодженої системи
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співпраці із випускниками та сприяння працевлаштуванню випускників. Система забезпечення якості університету
своєчасно реагує на новітні виклики сьогодення. добре налагоджена робота Центру забезпечення якості освіти
університету, який координує та організовує роботу, спрямовану за розвиток культури якості, усіх інших підрозділів
університету, підходячи до вирішення питань комплексно. Високий рівень культури якості в університеті,
послідовне дотримання правил політики якості усіма учасниками освітнього процесу.

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

Слабкі сторони: за результатами опитування здобувачів задоволеністю дистанційним навчанням констатовано
підвищення складності сприйняття навчального матеріалу під час дистанційного навчання, зростання обсягів
домашніх завдань, достатності комунікації з викладачами, зростання навчального навантаження, наявності
технічних труднощей тощо. Рекомендації: продовжувати активну діяльність щодо вдосконалення провадження
освітнього процесу (розвитку системи дистанційного навчання), включаючи практичну підготовку здобувачів вищої
освіти.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Освітня програма має значний рівень узгодженості за підкритеріями 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 та достатньо високою
мірою узгоджена за підкритерієм 8,2. Застосування цілісного підходу в оцінюванні виявлених фактів та їх контексту
дозволило встановити, що освітня діяльність за програмою «Управління персоналом в органах публічної влади та
бізнес-структурах» загалом відповідає Критерію 8 з недоліками, що не є суттєвими.

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.

Усі документи, що стосуються освітнього процесу, розміщені на вебсайті ЗВО та знаходяться у вільному доступі на
https://cutt.ly/TgxDOXs. Статут університету: https://cutt.ly/CgxDPGI; Соціальний план Розвитку Університету на
2020 рік: https://cutt.ly/FgxDCbv; Правила внутрішнього розпорядку ЛНУ ім. І. Франка: https://cutt.ly/TgxDBn9;
Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка: https://cutt.ly/HgxD1lB; Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. І. Франка: https://cutt.ly/BgxD9xv; Положення про порядок
забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у ЛНУ ім. І. Франка:
https://cutt.ly/ggxD4OQ; Положення факультету: https://cutt.ly/tgxD60R. Зустрічі із фокус-групами дали зрозуміти,
що в ході освітнього процесу вони дотримуються правил та процедур, визначених ЗВО. Важливо зауважити, що
існують певні технічні недосконалості в роботі вебсторінок (зокрема, інколи виникають технічні труднощі щодо
завантаження та пошуку необхідної інформації, окремі посилання стають неактивними), які ЗВО обіцяє виправити у
найкоротші терміни. Бесіди з фокус-групами дозволяють зробити висновок про загальну зручність інтерфейсу сайту.

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

На сайті факультету у розділі інформаційної сторінки кафедри (https://cutt.ly/pgxFc3Q) надаються електронні
адреси контактних осіб (halyna.kaplenko@lnu.edu.ua або krasunihr@ukr.net) для надання пропозицій та
рекомендацій щодо наповнення Освітньо-професійної програми, її освітніх компонент. Наявність такої можливості
є позитивним показником Критерію 9, проте з функціональної точки зору, надання пропозицій таким чином, з
урахуванням сучасних інструментів та можливостей, не є найефективнішим методом. Тому, в подальшому може
бути рекомендовано розширювати можливості надання пропозицій до ОП із використанням сучасних технологій
зв’язку.
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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.

На офіційному вебсайті факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. І. Франка розміщено перелік програм
для провадження освітньої діяльності на факультеті за ЄКТС (Навчання – Перелік діючих програм – Додаток 1)
https://cutt.ly/ogxFBgg. Назву ОП, інформацію про гаранта можна знайти за посиланням https://cutt.ly/JgxFXnX.
Силабуси начальних дисциплін за ОП наявні на офіційній вебсторінці факультету управління фінансами та бізнесу
за посиланням https://cutt.ly/Ugc1yqh. Форма навчання за ОП, мета, основний фокус, особливості ОП; інтегральні,
загальні та фахові компетентності, форми атестації, перелік обов’язкових та вибіркових дисциплін, інформація про
перспективи працевлаштування доступні за адресою https://cutt.ly/xgxFZGV. Інші деталі щодо ОП та вступу на ОП
можна дізнатись, перейшовши на сторінку у FB https://cutt.ly/qgxF4CN. На вебсторінках опубліковано актуальну та
достовірну інформацію.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сильні сторони: вагома інформаційна та консультативна підтримка здобувачів забезпечується за допомогою
особистої сторінки студента; права та обов'язки всіх учасників освітнього процесу врегульовані у відповідних
нормативних документах ЗВО, які розміщено на сайті університету, а також на сторінках факультету та відповідних
підрозділів; активно розвиваються сторінки Університету в соцмережах, використовуючи найпопулярніші
інноваційні інструменти. Інформація, яка може зацікавити студента, роботодавця та абітурієнта, є у вільному
доступі, що підтверджує факт відкритості та прозорості ОП та ЗВО. У ЗВО визначені чіткі і зрозумілі правила і
процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, які є доступними для
ознайомлення. Можна стверджувати, що існує відповідність закладу вищої освіти вимогам критерію у контексті
прозорості та публічності.

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

Слабкі сторони: відсутність практики публічно оприлюднювати пропозиції до змін в ОП; в умовах внесення змін на
вебсторінки Університету іноді виникають технічні труднощі щодо завантаження та пошуку необхідної інформації,
окремі посилання стають неактивними. Рекомендації: розміщувати існуючу інформацію щодо пропонованих змін
до проєктів ОП у відкритому доступі на офіційному вебсайті ЗВО для громадських обговорень; модернізація
вебсторінок Університету та факультету з розширенням функціональних можливостей.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Освітня програма має значний рівень узгодженості за підкритерієм 9.3 та достатньо високою мірою узгоджена за
підкритеріями 9.1 та 9.2. Застосування цілісного підходу в оцінюванні виявлених фактів та їх контексту дозволило
встановити, що освітня діяльність з а програмою «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-
структурах» загалом відповідає Критерію 9 з недоліками, що не є суттєвими.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

Сторінка 27



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

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
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В`юник Ольга Володимирівна

Члени експертної групи

Іванченко Галина Валеріївна

Ларва Юлія Юріївна
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