
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36763 Менеджмент

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 073 Менеджмент

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 36763

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 073 Менеджмент

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Ільєнко Оксана Вікторівна, Прус Юлія Ігорівна, Величко Олександр
Петрович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 06.07.2020 р. – 08.07.2020 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/2020/06/2020-pg-
management.pdf

Програма візиту експертної групи https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/accreditation-
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

Освітньо-наукова програма «Менеджмент» за третім рівнем вищої освіти функціонує у класичному університеті,
який має давні академічні традиції підготовки викладачів, дослідників та інноваторів за економічним та
управлінським напрямами. Важливо також і те, що Львівський національний університет імені Івана Франка
нещодавно був одним із провідних учасників міжнародного проєкту «Система забезпечення якості освіти в Україні:
розвиток на засадах європейських стандартів та рекомендацій» (Quality Assurance System in Ukraine: Development on
the Base of ENQA Standards and Guidlines – QUAERE Erasmus+; європейський координатор – Wrocław University of
Science and Technology). Певну частину напрацювань цього проєкту було враховано Національним агентством при
формуванні нової парадигми якості вищої освіти в Україні. Усе це свідчить про сприятливі передумови для
формування належної культури якості на освітніх програмах університету. При цьому ОНП «Менеджмент» має
амбітні цілі, високий кадровий потенціал, впливових стейкхолдерів, потужне матеріально-технічне забезпечення та
відповідне середовище для успішного розвитку. Вона цілком відповідає сучасним тенденціям розвитку
спеціальності 073 «Менеджмент» та потребам ринку праці. Програма значною мірою дозволяє усім учасникам
освітньо-наукового процесу на якісному рівні отримати необхідні компетентності та програмні результати навчання.
Експертна група констатує загальну відповідність вимогам Положення про акредитацію освітніх програм, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, таких процесів: проєктування цілей ОНП; формування доступу до
ОНП та визнання результатів навчання; організація навчання і викладання за ОНП; контроль знань, оцінювання
здобувачів вищої освіти та дотримання академічної доброчесності; забезпечення ОНП людськими ресурсами;
формування матеріально-технічної бази і освітнього середовища; розробка і впровадження системи внутрішнього
забезпечення якості програми; створення прозорих та публічних процедур для якісного функціонування ОНП.
Натомість, освітньо-наукова програма «Менеджмент» на сьогоднішній день має загальну невідповідність у контексті
формування власної структури та змісту, а також рівня організації навчання здобувачів вищої освіти (аспірантів)
через дослідження. Значна кількість зуважень за цими процесами мають суттєвий характер. Однак переважна
частина недоліків може бути усунута протягом одного року. Крім того, консультаційне оцінювання ОНП
«Менеджмент» також засвідчило існування багатьох резервів для удосконалення, як самої програми, так і процесу її
реалізації, за тими процесами, що наразі мають загальну відповідність. Ці недоліки загалом не є суттєвими, але їх
належне врахування у майбутньому теж дозволить покращити можливості та переспективи функціонування цієї
освітньо-наукової програми.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Відповідність ОНП «Менеджмент» місії та стратегії розвитку університету. Орієнтування програми на тенденції
розвитку спеціальності та ринку праці. Врахування досвіду розробки аналогічних вітчизняних і частково іноземних
ОНП при формуванні цілей, ПРН та освітніх компонент. Загальна відповідність ОНП «Менеджмент» дескрипторам
Національної рамки кваліфікацій для 9-го кваліфікаційного рівня. Форми і методи навчання на ОНП
«Менеджмент» відповідають принципам академічної свободи та студентоцентрованого навчання. Створення для
здобувачів сприятливих умов для поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП «Менеджмент».
Позитивні приклади оновлення змісту освітніх компонент на основі наукових досягнень окремих представників
академічного персоналу програми. У ЗВО є стратегія інтернаціоналізації навчального процесу, яка частково
реалізується через розвиток існуючих та встановлення нових контактів із міжнародними партнерами, а також
укладання договорів щодо співпраці з питань освіти та науки. Наявність належних процедур, які сприяють
забезпеченню об’єктивності екзаменаторів, запобіганню і врегулюванню конфліктів інтересів, оскарженню
результатів контрольних заходів та їх повторному проходженню. Відкритий доступ до організаційно-методичних
документів, які орієнтовані на популяризацію та роз’яснення політики академічної доброчесності. Реалізація у ЗВО
практики підписання НПП та аспірантами декларацій про академічну доброчесність. Високий рівень організації
системи професійного розвитку викладачів. Наявність елементів зразковості та інноваційності у моральному та
матеріальному стимулюванні розвитку викладацької майстерності. Преміювання науково-педагогічних працівників
за використання іноваційних технологій у навчальному процесі. Матеріальне заохочення академічного персоналу,
аспірантів і студентів університету за наукові здобутки. Різноплановий характер залучення потенційних
роботодавців до організації та реалізації освітньо-наукового процесу на ОНП «Менеджмент». Належна
забезпеченість потреб здобувачів ОНП матеріально-технічною базою та ресурсами. Санітарно-технічний стан
приміщень, навчально-лабораторних аудиторій відповідає вимогам чинних норм і правил експлуатації. Надання
безоплатного доступу здобувачам та академічному персоналу ОНП до інформаційних ресурсів і відповідної
інфраструктури. Формування та підтримка у ЗВО середовища, яке дозволяє всебічно задовольнити потреби та
інтереси здобувачів як в освітній, так і в позаосвітній діяльності. Наявність у ЗВО документів, які регламентують
чіткі і зрозумілі політику та процедури вирішення конфліктних ситуацій, забезпечення вільного доступу до них усіх
учасників освітнього процесу та зовнішніх стейкхолдерів. Є приклади публікації науковими керівниками результатів
досліджень у журналах, де частка національних авторів є мінімальною та забезпечується принцип рецензування
«Double-blind review». Двоє наукових керівників аспірантів мають індекс Гірша у Scopus.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення
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Загальний характер мети та нечітке відображення у цілях унікальності ОНП «Менеджмент». Варто удосконалити
процес виявлення і врахування позицій та інтересів здобувачів вищої освіти та потенційних роботодавців при
проєктуванні ОНП із використанням публічних форм комунікації зі стейкхолдерами. Необхідно забезпечити
відповідність ОНП «Менеджмент» належним обсягам навчального навантаження та організаційним умовам щодо
набуття універсальних навичок дослідника, а також вимогам до структури та змісту у контексті відображення
профілю, загальних і фахових компетентностей, ПРН, матрицей відповідності та структурно-логічної схеми.
Портрібно удосконалити систему вибору освітніх компонент у напрямі досягнення належної відповідності ОНП
«Менеджмент» чинним нормативним вимогам щодо підготовки аспіранта. Варто забезпечити набуття необхідної
теоретичної підготовки щодо організації та проведення навчальних занять через систему обов’язкових компонент
ОНП «Менеджмент». Рекомендовано покращити можливості для формування бажаної комбінації соціальних
навичок (soft skills) окремого аспіранта через систему вибору освітніх компонент. Доцільно забезпечити надання
актуальної і зрозумілої інформації щодо цілей, змісту, ПРН, порядку та критеріїв оцінювання за усіма освітніми
компонентами. Рекомендовано поліпшити процес оновлення змісту освіти на основі наукових досягнень і сучасних
практик у галузі менеджменту. Варто розширити форми імплементації дослідницької компоненти в освітній процес,
зокрема за рахунок залучення здобувачів до виконання досліджень на замовлення зовнішніх стейкхолдерів,
підготовки рукописів англійською мовою для опублікування у фахових виданнях України, що входять до категорії
«А», а також авторитетних іноземних виданнях. Рекомендовано ефективніше стимулювати участь викладачів та
наукових керівників аспірантів у міжнародних публікаціях, стажуваннях в іноземних університетах, програмах
міжнародного обміну тощо. Необхідно посилити спроможність створення у ЗВО спеціалізованих вчених рад для
рецензування та захисту дисертаційних робіт здобувачів за третім рівнем вищої освіти ОНП «Менеджмент».
Доцільно підвищити активність дослідницької діяльності багатьох наукових керівників та аспірантів у контексті
інтернаціоналізації. Варто збільшити рівень кореляції тематики дисертаційних робіт аспірантів із напрямами
досліджень їх наукових керівників. Рекомендовано покращити умови для залучення наукових керівників та
аспірантів до виконання господарських договорів, конкурсних наукових (інноваційних) проєктів, що фінансуються із
державного (місцевого) бюджету, грантових дослідницьких міжнародних проєктів і т. ін. Доцільно підвищити
ефективність наявної системи попередження та/або моніторингу випадків порушення принципів академічної
доброчесності у більш широкому контексті, не зосереджуючи основну увагу лише на академічному плагіаті.

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.

Загальна мета освітньо-наукової програми «Менеджмент» визначена чітко. Вона орієнтована на розвиток загальних
і фахових компетентностей для забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково-
дослідної діяльності, аналітичної роботи, наукового консультування, а також у науково-педагогічній діяльності. До
того ж часу таке формулювання мети має і доволі загальний характер та недостатньо відображає унікальність ОНП.
Тоді як у завданнях уже частково простежується фокус програми на предметній області спеціальності. Зокрема,
основними завданнями визначено: поглиблення теоретичної загальноуніверситетської та фахової підготовки;
підвищення рівня професійної та викладацької майстерності; здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших
компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі управління;
розвиток науково-дослідних навичок для здійснення самостійних наукових досліджень; розвиток навичок у
написанні та оформленні результатів наукових робіт; набуття знань і практичних навичок викладання у закладах
вищої освіти. Між тим ЗВО розглядає унікальність ОНП у тому, що, здобувачі можуть поєднувати наукову роботу із
практичною діяльністю або/та з науково-педагогічною, що все ж таки характерно для більшості PhD-програм
університету. Мета програми узгоджується із місією ЗВО, яка є чотириєдиною та передбачає важливість: визначати і
реалізувати освітні та наукові стандарти; генерувати зміни, які 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 (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf). Так само мета
ОНП цілком відповідає стратегії університету, яка визначає п’ять дотичних до програми напрямів розвитку: 1)
забезпечення високої якості навчального процесу; 2) посилення ролі університету в суспільстві та розвиток
студентського самоврядування і громадського контролю; 3) поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній
та науковий простір; 4) досягнення найвищих світових стандартів та глобалізація наукових досліджень; 5) створення
сучасної соціальної, інформаційно-комунікаційної та освітньо-наукової інфраструктури.
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2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій
та потреб заінтересованих сторін.

Цілі ОНП «Менеджмент» та ПРН певною мірою визначаються із урахуванням позицій та потреб різних
стейкхолдерів. Частково це підтвердило інтерв’ювання експертною групою аспірантів, потенційних роботодавців та
академічного персоналу. Зокрема, інтереси здобувачів вищої освіти було враховано при формуванні цілей та
визначенні пулу вибіркових компонент освітньо-наукової програми. Ці цілі та компоненти враховують різні
напрями наукових досліджень аспірантів, а також потенційні сфери їх майбутньої професійної діяльності. Частка
вибіркових компонент є доволі високою та становить 45% від загального бюджету часу ОНП. У контексті цього
підкритерію це скоріше є позитивним фактом. Певний зворотній зв’язок із роботодавцями здійснюється через
періодичне проведення спільних заходів та круглих столів. На зустрічі із експертною групою представники
роботодавців підтвердили власну участь у засідання кафедри менеджменту, де обговорювалося питання щодо
аналізу та оцінки освітньо-наукової програми (Протокол № 4 від 03 грудня 2019 р.). Інтереси потенційних
роботодавців частково виявляються через рецензування ОНП «Менеджмент». Серед рецензентів-стейкхолдерів:
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Львівський торговельно-економічний
університет, Полтавська державна аграрна академія, Сумський національний аграрний університет, ТзОВ «НІКО-
Захід» та ін. Із зовнішніми роботодавцями також укладаються договори співпраці щодо проходження практики,
стажування та подальшого працевлаштування аспірантів. ЛНУ ім. І. Франка, як основний потенційний
роботодавець, сприяє поєднанню наукової роботи аспірантів із практичною діяльністю або/та з науково-
педагогічною у ЗВО. Разом з тим варто відзначити і недостатній рівень критичного аналізу у деяких рецензіях ОНП
«Менеджмент» та відсутність у них зауважень і пропозицій. Інтереси академічної спільноти було враховано під час
формування низки програмних результатів навчання, а також визначення окремих освітніх компонент, які
ефективно можуть забезпечити досягнення таких ПРН. Крім того, викладачі мають можливість імплементувати
власні напрацювання у зміст навчальних дисциплін ОНП «Менеджмент». Але при визначенні ПРН процес
виявлення та урахування потреб таких стейкхолдерів, як здобувачі вищої освіти та потенційні роботодавці, ще має
достатні резерви для удосконалення.

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.

Тенденції розвитку спеціальності та ринку праці у сфері менеджменту вивчаються в ЗВО на основі постійного
моніторингу. Цьому сприяє періодичне проведення спільних заходів та круглих столів із потенційними
роботодавцями. Особливості стану цих питань також досліджуються у наукових працях викладачів, які задіяні на
програмі, а також під час академічної мобільності та міжнародної співпраці із партнерами. Унаслідок отримані
результати моніторингу та досліджень використовувалися під час формування освітніх компонент («Сучасні
технології стратегічного управління», «Сучасні теорії організації», «Сучасні тенденції в управлінні», «Методологія
діагностики та моделювання змін бізнес-середовища» та ін.). Процес встановлення цілей та опису ПРН освітньої
програми також враховував особливості розвитку сучасного менеджменту як науки та сфери академічної діяльності.
Загалом усе це дозволяє випускникові такої ОНП «Менеджмент» стати затребуваним на ринку праці дослідником,
викладачем чи консультантом. Галузевий контекст ОНП орієнтований на особливості галузі знань 07 «Управління
та адміністрування». Зокрема, він враховує особливості формування знань і умінь фахівця галузі, методів та форм
його навчання, регуляторні процедури у середовищі управлінської та адміністративної діяльності, особливості
менеджменту у різних сферах бізнесу, а також в освітній та науковій царині та ін. Також він відображений у низці
обов’язкових та вибіркових освітніх компонент ОНП. Регіональний контекст частково враховується при визначенні
тематики наукових досліджень аспірантів. Натомість, у освітній складовій програми він фактично відсутній та
береться до уваги лише у змісті деяких вибіркових компонент. До того ж часу регіональний контекст
функціонування у місії ЗВО не відображений. Досвід аналогічних іноземних освітніх програм частково брався до
уваги при формулюванні цілей і деяких ПРН. Найбільшою мірою вивчався досвід підготовки докторів філософії у
Жешувському університеті та низці інших університетах Польщі. Досвід аналогічних вітчизняних ОНП загалом
враховано при формуванні деяких обов’язкових і вибіркових освітніх компонент. Для цього переважно вивчалися
аналогічні освітні програми ЗВО, представники яких згодом стали рецензентами ОНП «Менеджмент» ЛНУ ім. І.
Франка.

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.

На момент подання Відомостей про самоцінювання (09.04.2020 р.) Стандарт вищої освіти України для спеціальності
073 «Менеджмент» за третім (освітньо-науковим) рівнем був відсутній. Тому бралася до уваги чинна для цього
періоду Національна рамка кваліфікацій. На жаль структура та зміст освітньо-наукової програми «Менеджмент» не
містять чіткого переліку програмних результатів навчання. Натомість, ця інформація відображена у Пояснювальній
записці до навчального плану. Тому у цьому контексті об’єктом аналізу переважно став саме цей документ. Експерти
констатують, що при формуванні ПРН загалом враховані вимоги Національної рамки кваліфікацій до 9-го
кваліфікаційного рівня щодо здатності особи розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної
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діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю умов і вимог. Усі ПРН системно структуровані за п’ятьма блоками: 1) Знання та
розуміння / Knowledge and understanding; 2) Застосування знань та розумінь / Applying knowledge and understanding;
3) Формування тверджень / Making judgements; 4) Комунікативні навички / Communication skills; 5) Навички
навчання / Learning skills. Досягнення ПРН із цих блоків чітко пов’язане із відповідними освітніми компоненти
ОНП «Менеджмент». У програмі загалом враховано необхідні дескриптори НРК, які характеризують знання,
уміння/навички, комунікацію, відповідальність та автономність випускника PhD програми.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Відповідність ОНП «Менеджмент» місії та стратегії розвитку університету. Орієнтування програми на тенденції
розвитку спеціальності та ринку праці. Врахування досвіду розробки аналогічних вітчизняних і частково іноземних
ОНП при формуванні цілей, ПРН та освітніх компонент. Загальна відповідність ОНП «Менеджмент» дескрипторам
Національної рамки кваліфікацій для 9-го кваліфікаційного рівня.

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

Слабкі сторони та недоліки: Загальний характер мети та нечітке відображення у цілях унікальності ОНП
«Менеджмент». Недостатній рівень виявлення або врахування позицій деяких зацікавлених сторін при
проєктуванні цілей та ПРН (аспіранти та потенційні роботодавці). Відсутність критичного аналізу у більшості
рецензій на ОНП «Менеджмент». Незначна увага до відображення регіонального контексту у ОНП. Рекомендації:
Доцільно переглянути цілі ОНП в контексті відображення унікальності програми підготовки докторів філософії у
ЛНУ ім. І. Франка. Варто удосконалити процес виявлення і врахування позицій та інтересів здобувачів вищої освіти
та потенційних роботодавців при проєктуванні ОНП із використанням публічних форм комунікації зі
стейкхолдерами. Рекомендовано переглянути відображення регіонального фокусу у освітньо-науковій програмі.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 1.1, 1.3 та 1.4. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритерієм 1.2, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх
контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОНП та освітня діяльність за цією програмою 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).

Загальний обсяг чинної ОНП, яка розроблена у 2016 р., становить 40 кредитів ЄКТС (https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/OP_073_M_2016_ASP.pdf). Це відповідає вимогам законодавства щодо обсягу освітньо-
наукової програми 30-60 кредитів ЄКТС, який визначено статтею 5 Закону України «Про вищу освіту». Крім того,
згідно із рекомендаціями Національного агентства ОНП «Менеджмент» також аналізувалася у контексті
відповідності обсягів навчального навантаження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук (Постанова КМУ № 261 від 23.03.2016 р.) за чотирма компонентами освітньої складової
ОНП, які мають забезпечити набуття відповідних компетентностей. Зокрема, за обов’язковими освітніми
компонентами блок: 1) здобуття глибинних знань із спеціальності становить 7 кредитів ЄКТС (має бути не менше 12
кредитів ЄКТС); 2) оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями – 4 кредити ЄКТС (4-6
кредитів ЄКТС); 3) набуття універсальних навичок дослідника – 4 кредити ЄКТС (не менше 6 кредитів ЄКТС); 4)
здобуття мовних компетентностей – 7 кредитів ЄКТС (6-8 кредитів). Таким чином, встановлено невідповідність
обсягів програми щодо здобуття аспірантом глибинних знань із спеціальності (блок 1) та набуття універсальних
навичок дослідника (блок 3). Але стосовно першого випадку є певне виключення у рекомендаціях Нацагентства.
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Зокрема, на відміну від інших рівнів вищої освіти, щодо яких забезпечення програмних результатів навчання за
рахунок дисциплін вільного вибору здобувача вважається суттєвим недоліком, у контексті ОП третього рівня вищої
освіти така практика можлива, але лише стосовно ПРН, які відносяться до набуття знань і здібностей у вузькій
спеціалізації, релевантній для конкретного дослідження чи наукового напряму аспіранта. Відповідно, якщо ОП
власними силами (шляхом обов’язкових дисциплін зі спеціальності) не може забезпечити вузькоспеціалізовану
підготовку аспіранта, але може забезпечити відповідні результати навчання через надання доступу до вибіркових
дисциплін. Тому із урахуванням вибіркової частини ОНП «Менеджмент» обсяг підготовки за блоком 1 є
відповідним та загалом становить 16 кредитів ЄКТС. Натомість, у контексті набуття універсальних навичок
дослідника (блок 3) ОНП не відповідає щодо обсягів навчального навантаження. Це є недоліком програми, бо
необхідний обсяг навантаження за відповідним блоком має бути повністю забезпечений обов’язковими
дисциплінами.

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.

Перелік освітніх компонентів загалом дозволяє досягти заявлених цілей програми (https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/OP_073_M_2016_ASP.pdf). При цьому експертна група звертає увагу на те, що до моменту
започаткування ОНП «Менеджмент» була актуалізована нормативна вимога про те, що освітня програма має бути
системою освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до
рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну
послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані
результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf). Натомість, ОНП «Менеджмент» не
узгоджується із цими вимогами у контексті наявності відображення очікуваних результатів навчання та позначення
логічної послідовності вивчення навчальних дисциплін (наприклад, у вигляді структурно-логічної схеми). Так само
це не відповідає рекомендаціям листа МОН України 1/9-239 від 28.04.2017 р. щодо примірного зразку освітньої
програми. І дотепер чинна освітньо-наукова програма не містить профілю, загальних і спеціальних (фахових)
компетентностей та ПРН. Вони з’явилися лише у проєкті ОНП 2020 р. А, отже, зміст ОНП не має належної
структури: 1) програма не відображає логічну взаємопов’язану систему між освітніми компонентами; 2) у програмі
взагалі відсутні програмні результати навчання; 3) програма не містить матриць забезпечення освітніми
компонентами програмних результатів навчання та загальних і спеціальних (фахових) компетентностей. Саме таких
матриць не було виявлено і у проєкті ОНП 2020 р. Усе це є суттєвими недоліками, які потребують виправлення.

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

Предметна область спеціальності 073 «Менеджмент» переважно орієнтована на те, що об’єктами вивчення під час
освітньо-наукової підготовки фахівця є науково-методичні бази управління організаціями та їх об’єднаннями за
невизначеності умов і вимог. Це передбачає набуття знань і умінь у сфері менеджменту, що дозволяють
розв’язувати комплексні проблеми з управління організаціями та їх об’єднаннями на засадах глибокого
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Предметна область
орієнтована на передові концептуальні та методологічні знання науково-дослідного та професійного характеру у
сфері менеджменту. Тут варто зазначити, що освітня складова ОНП «Менеджмент» відповідає такій предметній
області спеціальності. До того ж часу наукова складова ОНП «Менеджмент» відповідає їй лише частково. Це
зумовлено тим, що більшість об’єктів досліджень аспірантів, пов’язані із системою управління національним
господарством, публічним (регіональним) управлінням тощо. Але сфера діяльності підприємницьких організацій,
як основний об’єкт менеджменту, загалом залишається поза увагою тематики досліджень.

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

ОНП «Менеджмент» передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через
індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у обсязі, передбаченому законодавством (не
менше 25 % загального обсягу програми). Частка вибіркових компонент на програмі є доволі високою та становить
45 % від загального бюджету часу ОНП «Менеджмент». Вибір навчальних дисциплін у ЗВО відбувається на початку
навчального процесу згідно Тимчасового Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), Тимчасового
положення про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf) та Положення про порядок
організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf). На зустрічі здобувачі вищої освіти зазначили про те, що їм
відомо про існуючу можливість індивідуального вивчення вибіркових дисциплін за іншими освітньо-науковими
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програмами. Але ані чинна освітня програма, ані навчальний план, ані індивідуальні навчальні плани аспірантів це
не підтвердили. Натомість, існуюча система вибору однієї із запропонованих дисциплін у межах блоку суттєво не
відповідає інтересам аспірантів у частині формування універсальних навичок дослідника. Проблема зумовлена тим,
що аспірант може набути або компетентностей щодо застосування сучасних інформаційних технологій у науковій
діяльності («Інформаційні технології та програмування»), або щодо реєстрації прав інтелектуальної власності
(«Інтелектуальна власність і трансфер технологій»). Крім того, або базових компетентностей щодо організації та
проведення навчальних занять («Педагогіка вищої школи»), або щодо письмової презентації результатів власного
наукового дослідження («Методологія підготовки наукової публікації»). Усі ці освітні компоненти знаходяться у
одних блоках вибору. Так само, якщо аспірант обере ОК «Психологія вищої школи», то він зовсім не набуде навичок
управління науковими проєктами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень
(«Підготовка науково-інноваційного проєкту»). Така ситуація суперечить п. 27 Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук від 23.03.2016 р. І це є суттєвим недоліком у контексті
неможливості виконання нормативних вимог підготовки аспіранта за такою індивідуальною траєкторією навчання.
Тому існуюча система вибору має бути суттєво удосконалена.

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

Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти. Для цього, як
обов’язкова компонента, передбачена «Педагогічна практика» обсягом 4 кредити ЄКТС. Робоча програма практики
загалом відповідає цілям та завданням ОНП «Менеджмент». Разом з тим базові теоритичні знання щодо організації
та проведення навчальних занять можна опанувати лише через вивчення вибіркової навчальної дисципліни
«Педагогіка вищої школи». Але, якщо аспірант обере у відповідному блоці іншу освітню компоненту, то такі знання
отримати буде неможливо. А, отже, проходження обов’язкової педагогічної практики буде здійснюватися без
відповідної теоретичної підготовки. Це не дозволяє повноцінно здобути компетентності, необхідні для подальшої
професійної діяльності. У цьому контексті побудова ОНП має значний недолік, який потребує усунення.

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

Набуттю соціальних навичок сприяють визначені в ОНП «Менеджмент» компетентності випускника аспірантури, а
саме: розроблення та реалізація проєктів, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислити
наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику, і розв’язання значущих соціальних, наукових,
культурних, етичних та інших проблем (Застосування знань та розумінь / Applying knowledge and understanding);
критичний аналіз, оцінка та синтез нових і складних ідей (Формування тверджень / Making judgements);
спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової та/або
професійної діяльності (Комунікативні навики / Communication skills); ініціювання інноваційних комплексних
проєктів, лідерство та повна автономність під час їхньої реалізації, соціальна відповідальність за результати
прийняття стратегічних рішень, здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися впродовж життя,
відповідальність за навчання інших (Навички навчання / Learning skills) та ін. Такі компетентності, а також
відповідні їм програмні результати навчання, набуваються за допомогою вивчення низки як обов’язкових, так і
вибіркових освітніх компонент. Серед них: Сучасні тенденції в управлінні, Науковий семінар, Іноземна мова за
фаховим спрямуванням, Сучасні технології стратегічного управління, Інтелектуалізація підтримки рішень у
менеджменті, Педагогіка вищої школи, Підготовка науково-інноваційного проєкту, Інновації та підприємництво та
ін. Частковою проблемою залишається питання альтернативності вибору деяких дисциплін, якщо вони знаходяться
в одному блоці. Тоді здобувач вищої освіти втрачає певні можливості для формування бажаної комбінації
соціальних навичок. Але загалом ОНП «Менеджмент» сприяє формуванню навичок soft skills. Ці можливості також
доповнює система неформальної освіти, участь у програмах академічної мобільності тощо.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 073 «Менеджмент» натепер відсутній.

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

Загальний обсяг аудиторного навантаження на третьому рівні вищої освіти становить 540 годин (45 %). У розрізі
освітніх компонент воно є не меншим, ніж 1/4 від загального навчального навантаження. Загальний час, відведений
для самостійної роботи аспіранта, регламентується навчальним планом і становить 660 годин (55 %). У розрізі
освітніх компонент він є не більшим, ніж 3/4 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення
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конкретної дисципліни. При цьому освітній процес за навчальною дисципліною «Науковий семінар» здійснюється
протягом чотирьох років навчання за сімома семестрами. Аналіз розкладу занять показує, що навчальний день
здобувача включає не більше 6 академічних годин аудиторної роботи. Під час онлайн-зустрічі аспіранти
підтвердили достатність рівня навантаження та розподілу часу між аудиторною і самостійною роботою. Тому є
підстави стверджувати, що обсяг ОНП «Менеджмент» та її окремих освітніх компонентів реалістично відбиває
фактичне навантаження здобувачів вищої освіти та є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів
навчання.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

На ОНП «Менеджмент» підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою навчання не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Організація освітньо-наукового процесу сприяє формуванню соціальних навичок (soft skills) з урахуванням
можливостей для неформальної освіти, участі у програмах академічної мобільності і т. ін. Обсяг ОНП
«Менеджмент» та її окремих освітніх компонентів реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів вищої
освіти та є відповідним для досягнення цілей і програмних результатів навчання.

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

Слабкі сторони та недоліки: ОНП «Менеджмент» не відповідає обсягам навчального навантаження у контексті
набуття універсальних навичок дослідника. Зміст ОНП не має належної структури: 1) програма не відображає
логічну взаємопов’язану систему між освітніми компонентами; 2) у програмі відсутні програмні результати
навчання; 3) програма не містить матриць забезпечення освітніми компонентами програмних результатів навчання
та загальних і спеціальних (фахових) компетентностей. Предметна область спеціальності 073 «Менеджмент» щодо
діяльності підприємницьких організацій загалом залишається поза увагою наукової складової ОНП «Менеджмент».
Належне виконання нормативних вимог щодо підготовки аспіранта є неможливим, зважаючи на діючу систему
формування індивідуальної траєкторії навчання. Існуюча система альтернативного вибору однієї із запропонованих
дисциплін у межах блоку не відповідає інтересам аспірантів у частині формування універсальних навичок
дослідника згідно п. 27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
(Постанова КМУ № 261 від 23.03.2016 р.). Неможливість повноцінно здобути компетентності, необхідні для
подальшої професійної діяльності, через припустимість у ОНП «Менеджмент» проходження обов’язкової
педагогічної практики без відповідної теоретичної підготовки. Втрата певних можливостей для формування бажаної
комбінації соціальних навичок окремого аспіранта через блочну систему вибору освітніх компонент. Рекомендації:
Варто забезпечити відповідність ОНП «Менеджмент» обсягам навчального навантаження щодо набуття
універсальних навичок дослідника, а також вимогам до структури та змісту у контексті відображення профілю,
загальних і фахових компетентностей, ПРН, матрицей відповідності та структурно-логічної схеми. Доцільно
удосконалити систему вибору освітніх компонент у напрямі досягнення належної відповідності ОНП «Менеджмент»
чинним нормативним вимогам щодо підготовки аспіранта. Варто забезпечити набуття необхідної теоретичної
підготовки щодо організації та проведення навчальних занять через систему обов’язкових компонент ОНП
«Менеджмент». Рекомендовано покращити можливості для формування бажаної комбінації соціальних навичок
(soft skills) окремого аспіранта через систему вибору освітніх компонент.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОНП має суттєвий рівень загальної неузгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 2.2 та 2.4. Крім
того, має місце значна неузгодженість за підкритеріями 2.1 та 2.5, а також часткова – за підкритерієями 2.3 та 2.6.
Тому, враховуючи голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість
окремих підкритеріїв, ОНП та освітня діяльність за цією програмою загалом не відповідають Критерію 2. Однак
виявлені недоліки можна усунути протягом одного року.
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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 аспірантури та докторантури оприлюднено на офіційному сайті ЗВО у вільному доступі
(https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules_2020-add-10.pdf). На відміну від Постанови КМУ
«Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
закладах вищої освіти (наукових установах)» № 261 від 23.03.2016 р., вступні випробовування до аспірантури ЗВО,
окрім проходження співбесіди, складання вступного іспиту зі спеціальності та вступного іспиту з іноземної мови,
також передбачають складання вступного іспиту з філософії. Крім того, підрахування результатів конкурсу
вступників не передбачає встановлення певної ваги балу для кожного вступного випробовування. Оцінювання
вступників проводиться за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Рейтинг
вступників формується шляхом сумування результатів трьох вступних іспитів та оцінки майбутнього наукового
керівника (з рецензії на реферат або відгуку на наукові праці). З одного боку, це можна розцінювати як дотримання
принципу поваги до автономії ЗВО, однак з іншого, ставить під сумнів те, що правила прийому до аспірантури ЗВО
забезпечують доступ до навчання на третьому рівні за неупередженим конкурсом. Якщо у випадку зі співбесідою,
іспитом зі спеціальності, філософії та англійської мови роботи вступників оцінює певне коло визначених осіб
(роботи всіх вступників оцінює одна група осіб), то оцінку наукового керівника кожному вступнику виставляють
різні науково-педагогічні працівники. При цьому у кожного з них є індивідуальний підхід до оцінки наукових
здобутків вступників, що формує високі ризики для необ’єктивного оцінювання. Більше того, за таких умов, виникає
певний конфлікт інтересів, оскільки, у окремих випадках, наукові працівники можуть бути прямо зацікавлені у
вступі до аспірантури конкретних потенційних аспірантів. Варто звернути увагу і на те, що з правил вступу не
зрозуміло як співвідносяться наукові здобутки аспірантів, бо нукові публікації кожного вступника можуть різнитися
за кількістю та місцем опублікування (видання, які входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science, Index
Copernicus, фахові видання України тощо). Загалом правила прийому є доступними для розуміння потенційних
вступників і вони не містять дискримінаційних положень. Разом з тим є певні процедури, що потребують
додаткового аналізу щодо можливості перегляду і удосконалення.

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

Правила прийому на навчання за ОНП враховують її особливості. Співбесіда та вступний письмовий іспит зі
спеціальності проводиться згідно з графіком вступних випробовувань у період з 31 серпня по 5 вересня. Матеріали
для вказаних випробовувань щорічно готуються науково-педагогічними співробітниками кафедри. Вони
обговорюються та затверджуються на засіданнях кафедри і вченої ради факультету, а потім надаються до
Приймальної комісії університету. Питання для перевірки знань вступників, які здобули ступінь магістра зі
спеціальності 073 «Менеджмент», формуються лише із фахових дисциплін другого (магістерського) рівня вищої
освіти. Для вступників, що здобули ступінь магістра за іншими спеціальностями – із загальноосвітніх та фахових
дисциплін. Для кожного з видів вступного випробування не встановлюються вагові коефіцієнти. Рейтинг вступників
формується шляхом сумування балів, отриманих за кожною освітньою компонентою, яка оцінюється за
чотирибальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), що дає підстави стверджувати про
їх рівноважливість.

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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, закріплені у Положенні про визнання
та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у ЗВО (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf), яке розміщено на сайті університету та є доступним для всіх
учасників освітнього процесу. У цілому процедури є чіткими та зрозумілими, однак варто зауважити, що вони
регламентують лише правила визнання результатів навчання, здобутих в іноземних ЗВО. Зокрема, для визнання
результатів навчання здобувач повинен написати заяву на ім’я декана та надати необхідні документи
(індивідуальний навчальний план академічної мобільності, угоду про навчання, виписку з оцінками і кредитами).
На підставі поданих документів вчена рада факультету затверджує визнання результатів навчання, що
оформлюється відповідним протоколом засідання. У разі, якщо кількість кредитів, отриманих учасником програми
академічної мобільності, є нижчою, ніж передбачена навчальним планом, то здобувач зобов’язаний ліквідувати
академрізницю. Якщо ж кількість отриманих кредитів перевищує передбачену навчальним планом, то надлишок
вказується в анкетних даних здобувача у системі «Деканат» та у подальшому відображається у дипломі про здобуття
вищої освіти. У відомостях про самооцінювання ОНП є посилання на Положення про порядок організації
академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЗВО, зокрема на п. 6 «Відрахування, поновлення, переведення та
надання академічної відпустки» Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої
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освіти ступеня доктора філософії у ЗВО. Однак у них теж відсутня інформація щодо визнання результатів навчання,
здобутих в інших вітчизняних ЗВО. Оцінити послідовність дотримання таких правил у експертів не було
можливості, оскільки практика їх застосування на ОНП відсутня. Здобувач третього року навчання Гвоздь О.М.
брала участь у програмі академічної мобільності (Альбертський університет, Канада), однак вона реалізовувалась у
рамках виконання індивідуального плану наукової роботи.

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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, закріплені у Порядку визнання ЗВО
результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті, який є доступним для всіх учасників
освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf). У цілому
вони є чіткими та зрозумілими, поширюються лише на обов’язкові дисципліни ОНП, які викладаються у
наступному семестрі. Процедура визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті,
складається з декількох етапів: подання заяви та підтверджуючих документів, формування предметної комісії,
проведення оцінювання для визначення відповідних результатів навчання. За результатами проходження
підсумкового контролю у формі атестації (іспит, залік) та написання письмової роботи (якщо це передбачено
робочою програмою навчальної дисципліни) предметна комісія ухвалює рішення про зарахування (у такому випадку
здобувач звільняється від вивчення дисципліни у наступному семестрі) чи незарахування відповідної дисципліни.
Оцінити послідовність дотримання цих правил при реалізації ОНП не видається можливим, оскільки практика їх
застосування на програмі відсутня. Результати навчання здобувачів за ОНП, отримані у неформальній освіті, також
враховуються під час виконання індивідуального плану наукової роботи аспірантів, однак така процедура у ЗВО не
формалізована.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Існування чітких і зрозумілих правил для вступу на навчання, які враховують особливості ОНП. Забезпечення
вільного доступу до ОНП та документів, що регламентують визнання результатів навчання, отриманих у інших
іноземних ЗВО та у неформальній освіті.

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

Слабкі сторони та недоліки: Відсутність стандартизованої процедури, яка б містила більш чіткі критерії оцінювання
науковим керівником потенційного аспіранта на етапі вступу, оцінювання наукових здобутків аспірантів залежно
від якості та рейтинговості видання, у якому опубліковано результати їх наукового пошуку. Відсутність
формалізованої процедури визнання результатів навчання, отриманих в інших вітчизняних ЗВО. Рекомендації:
Доцільно удосконалити Правила прийому до аспірантури та докторантури ЗВО, визначивши більш чіткі критерії
оцінювання аспіранта потенційним науковим керівником, або передбачити, щоб таку оцінку визначала не одна
особа, а фахова комісія. Крім того, у Правилах прийому доцільно описати процедуру оцінювання наукових здобутків
аспірантів, зокрема, публікацій, оскільки у кожного потенційного аспіранта вони кількісно та якісно відрізняються.
Рекомендується доповнити Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників
академічної мобільності у ЗВО правилами визнання результатів навчання аспірантів, отриманих в інших
вітчизняних ЗВО (установах).

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОНП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 3.2, 3.3 та 3.4. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритерієм 3.1, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх
контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОНП та освітня діяльність за цією програмою загалом
відповідають Критерію 3 з недоліками, що не є суттєвими.
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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.

Методи та форми навчання, які використовуються викладачами на програмі, дозволяють ефективно досягти
переважної більшості програмних результатів, про що свідчать результатати анкетування ЗВО здобувачів вищої
освіти, онлайн-зустрічі із експертною групою та відповідний фаховий аналіз у розрізі навчальних дисциплін.
Матеріально-технічна база, яка була продемонстрована в панорамному відео, дозволяє застосовувати інноваційні
інтерактивні методи навчання. Крім того, вони у цілому узгоджуються із студентоцентрованим підходом та
принципами академічної свободи. Так само було підтверджено дотримання принципів свободи слова та творчості у
навчальному процесі. Науково-педагогічні працівники під час онлайн-зустрічі зазначили, що немає жодних
обмежень щодо вибору методів викладання. Має місце якісне забезпечення навчального процесу, яке базується на
забезпеченні якості проведення практичних занять у сучасних комп’ютерних класах, де використовується відповідне
обладнання і програмне забезпечення. Загалом форми і методи навчання на ОНП «Менеджмент» відповідають
принципам студентоцентрованої освіти і академічної свободи та не обмежують прав аспірантів щодо творчого
розвитку в університеті.

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).

Під час онлайн-зустрічей зі здобувачами вищої освіти було встановлено, що усі учасники освітнього процесу у
доступній і зрозумілій формі за різними інформаційними каналами на безоплатній основі мають змогу отримати
інформацію про цілі, зміст, порядок та критерії оцінювання у межах окремих освітніх компонент ОНП
«Менеджмент». Однак простежується значна строкатість за освітніми компонентами щодо форм документів для
такого інформування (https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/073-management). За одними
дисциплінами використовуються робочі програми навчальних дисциплін (наприклад, «Концептуальні засади
менеджменту»), за іншими – силабуси (наприклад, «Сучасні тенденції в управлінні»). При цьому у деяких робочих
програмах навчальних дисциплін (РПНД) програмні результати навчання відсутні взагалі
(https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/RP_073_M_2017_ASP_V111.pdf). Тобто структура таких
робочих програм не узгоджується із останніми рекомендаціями МОН України (лист № 1/9-434 від 09.07.2018 р. -
https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-19-434-vid-09072018-roku-shodo-rekomendacij-z-navchalno-metodichnogo-
zabezpechennya). Зокрема, формулювання результатів навчання для дисциплін має базуватися на результатах
навчання, визначених відповідною освітньою програмою (програмних результатах навчання). У Описах навчальних
дисциплін (https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/OD_073_M_2019_ASP.pdf) ПРН теж відсутні. До
тож часу у деяких інших робочих програмах навчальних дисциплін або силабусах ПРН відображені. Між тим ці ПРН
часто не корелюють із тими результатами навчання, які має забезпечувати ОНП «Менеджмент». Інформація про
такі ПРН відображена у Пояснювальній записці до навчального плану. Останній документ не оновлювався із 2016 р.
і не узгоджується із низкою силабусів навчальних дисциплін щодо ПРН (https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/SB_073_M_2019_ASP_V133.pdf; https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/SB_073_M_2019_ASP_V122.pdf). А, отже, учасникам освітнього процесу у багатьох
випадках належним чином не надається доступна та зрозуміла інформація щодо програмних результатів навчання у
межах освітніх компонент. Або ж така інформація не відповідає чинному переліку ПРН освітньо-наукової програми
«Менеджмент».

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

Здобувачі за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, які навчаються за ОНП «Менеджмент», поєднують
навчання і дослідження, беручи участь у науково-практичних заходах. Здебільшого – це: міжнародні науково-
практичні конференції, які проводяться вітчизняними ЗВО (науковими установами), виконання наукових
досліджень, зокрема, за темою «Управління стратегічними змінами в господарській системі України», проєкт
«Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій», а також опублікування результатів
наукового пошуку у фахових виданнях, збірниках наукових статей і матеріалах конференцій. У навчальному плані
ОНП передбачено вивчення обов’язкової освітньої компоненти «Науковий семінар», метою якої є ознайомлення
слухачів з основними аспектами вирішення складних сучасних проблем розвитку методології наукових досліджень,
формування власних наукових результатів. Відповідно до відомостей про самооцінювання у ЗВО функціонує
аспірантський науковий гурток, що також було підтверджено у ході спілкування з учасниками освітньо-наукового
процесу. Здобувачі безпосередньо долучаються до процесу досліджень під час підготовки дисертації, однак не один з
випускників 2020 р. та 2021 р. натепер не має жодної довідки про впровадження результатів дисертаційних
досліджень. У цілому у ЗВО забезпечується поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП. Однак,
враховуючи той факт, що програма спрямована на підготовку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня, рівень
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поєднання таких видів діяльності потребує підвищення. Зокрема, за рахунок виконання досліджень на замовлення
зовнішніх стейкхолдерів, підготовки грантових заявок на отримання фінансування досліджень від вітчизняних та
іноземних інституцій, а також стимулювання публікаційної активності здобувачів на предмет виконання вимог
Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою КМУ №
167 від 06.03.2019 р.

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

На ОНП «Менеджмент» є певні позитивні приклади оновлення змісту освітніх компонент на основі наукових
досягнень чи сучасних практик. Окремі з них пов’язані і з авторськими роботами академічного персоналу програми.
Зокрема, наукові статті (Web of Science) проф. Кундицького О.О. і проф. Сенишин О.С. використовувалися при
формуванні змісту освітньої компоненети «Методологія діагностики та моделювання змін бізнес-середовища». До
того ж часу навчальний посібник «Маркетинг» (2020 р., Сенишин О.С.) використовується як базовий при
викладанні навчальної дисципліни «Маркетингові концепції сучасного бізнесу». Але є і негативні приклади.
Зокрема, у списку рекомендованих джерел багатьох РПНД або силабусів не відображаються останні напрацювання у
галузі менеджменту. За деякими дисциплінами наведені рекомендовані інформаційні джерела, які були
актуальними понад 10 років тому. Так, наприклад, у силабусі обов’язкової освітньої компоненти «Сучасні тенденції в
управлінні» (https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/SB_073_M_2019_ASP_N101.pdf), а також у
програмі з навчальної дисципліни «Концептуальні засади менеджменту» (https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/GP_073_M_2016_ASP_V111.pdf) найновішим джерелом є література 2008 року видання, а
сама програма затверджена ще у 2016 р. без внесення змін і доповнень. Єдине джерело після 2010 року видання
рекомендоване у силабусах таких навчальних дисциплін як «Інформаційні технології та програмування»
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Informatsiyni-tekhnolohii-ta-prohramuvannia.pdf) та
«Педагогіка вищої школи» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Pedahohika-vyshchoi-shkoly-
1.pdf). За більшістю освітніх компонент взагалі відсутні посилання на останні наукові дослідження у галузі, які
опубліковані у авторитетних рецензованих виданнях.

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

Інтернаціоналізація діяльності університету передбачена Стратегією розвитку ЛНУ ім. І. Франка
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf) шляхом поглиблення інтеграції ЗВО до
світового освітнього та наукового простору. ЛНУ ім. І. Франка має угоди про співпрацю із іноземними
університетами в межах програми «Erasmus +» та сприяє стажуванню здобувачів вищої освіти за кордоном.
Наприклад, аспірантка Гвоздь О.М. проходила у 2019 р. стажування в Альбертському університеті (Канада),
отримавши стипендію ім. Б. і Н. Ґолемби. Іноземне стажування мають і аспіранти Мазур А.В. (Німеччина) та Костюк
Д.В. (Італія). Також слід зазначити про вивчення досвіду підготовки докторів філософії у Жешувському університеті
та низці інших ЗВО Польщі при розробці ОНП «Менеджмент». Підтвердженням інтернаціолізації є також участь
окремих викладачів та аспірантів у конференціях за кордоном та міжнародних публікаціях. Деякі наукові керівники
та аспіранти ОНП «Менеджмент» залучені до проєкту DAAD DIES «Партнерство університетів України та
Німеччини з трансферу технологій», що фінансується Німецькою службою академічних обмінів DAAD, а також
інших проєктів. Між тим навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані із інтернаціоналізацією ОНП
«Менеджмент» мають і резерви для покращення, у т.ч. й зважаючи на кореляцію із підкритерієм 4.4 (ознайомлення
із сучасними досягненнями світової науки).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми і методи навчання на ОНП «Менеджмент» відповідають принципам академічної свободи та
студентоцентрованого навчання. Створення для здобувачів сприятливих умов для поєднання навчання і досліджень
під час реалізації ОНП «Менеджмент». Позитивні приклади оновлення змісту освітніх компонент на основі
наукових досягнень окремих представників академічного персоналу програми. У ЗВО є стратегія інтернаціоналізації
навчального процесу (у т.ч. на цій ОНП), яка частково реалізується через розвиток існуючих та встановлення нових
контактів із міжнародними партнерами, а також укладання договорів щодо співпраці з питань освіти та науки.

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

Слабкі сторони та недоліки: Значна строкатість за освітніми компонентами ОНП «Менеджмент» щодо форм
документів для інформування здобувачів про цілі, зміст, ПРН, порядок та критерії оцінювання. Учасникам
освітнього процесу часто належним чином не надається доступна та зрозуміла інформація щодо ПРН у межах
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освітніх компонент, або ж така інформація не відповідає чинному переліку ПРН освітньо-наукової програми
«Менеджмент». У списку рекомендованих джерел багатьох РПНД або силабусів не відображаються останні
напрацювання у галузі менеджменту. За більшістю освітніх компонент відсутні посилання на останні дослідження у
галузі менеджменту, які є досягненнями сучасної світової науки та опубліковані у авторитетних міжнародних
рецензованих виданнях. Рекомендації: Рекомендовано забезпечити надання актуальної і зрозумілої інформації
щодо цілей, змісту, ПРН, порядку та критеріїв оцінювання за усіма освітніми компонентами. Доцільно поліпшити
процес оновлення змісту освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у галузі менеджменту. Варто
розширити форми імплементації дослідницької компоненти в освітній процес, зокрема за рахунок залучення
здобувачів до виконання досліджень на замовлення зовнішніх стейкхолдерів, підготовки рукописів англійською
мовою для опублікування у фахових виданнях України, що входять до категорії «А», а також авторитетних
іноземних виданнях. Рекомендовано ефективніше стимулювати участь викладачів та наукових керівників аспірантів
у міжнародних публікаціях, стажуваннях в іноземних університетах, програмах міжнародного обміну тощо.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОНП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 4.1, 4.3, та 4.5. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритерієм 4.2 та 4.4 і готовність ЗВО до удосконалення, голістичний підхід в
оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОНП та освітня
діяльність за цією програмою загалом відповідають 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.

Загальні форми контрольних заходів та система оцінювання здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим)
рівнем у ЛНУ ім. І. Франка визначена у п. 5 Тимчасового Положення про організацію освітнього процесу здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському університеті (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Крім того, вона відображена у розділі 4 ОНП «Менеджмент»
(https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/OP_073_M_2016_ASP.pdf), а також у силабусах або робочих
програмах навчальних дисциплін (https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/073-management), які містять
критерії оцінювання освітніх компонент. Оцінювання відбувається за 100-бальною шкалою, що відображено у
пунктах 7.11 та 7.12 Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені
Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). На розгляд
експертної комісії були подані результати анкетування ЗВО щодо якості забезпечення навчального процесу
аспірантів та можливостей його покращення. При цьому спостерігається певна неоднорідність у формах надання
інформації щодо критеріїв оцінювання здобувачів вищої освіти. Наприклад, за обов’язковими навчальними
дисциплінами «Сучасні тенденції в управлінні» та «Науковий семінар» на сайті ЗВО розміщені програма та силабус,
тоді як за дисциплінами «Філософія» та «Іноземна мова за фаховим спрямуванням» оприлюднені лише силабуси.
Варто зазначити, що за деякими дисциплінами силабуси взагалі відсутні і використовуються робочі програми
навчальних дисциплін. Схожа ситуація і з освітніми компонентами вільного вибору аспіранта. Крім того, певна
частина програм навчальних дисциплін розроблені відносно давно і подальшого їх перегляду не відбувалося. Між
тим під час проведення онлайн-зустрічі із аспірантами та їх керівниками з’ясовано, що здобувачі вищої освіти
вчасно отримують інформацію щодо форм контрольних заходів за освітніми компонентами. Можна констатувати,
що саме форми контрольних заходів та критерії оцінювання аспірантів загалом є чіткими і зрозумілими. Вони
переважно дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремої освітньої
компоненти та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються заздалегідь, хоча і у складі різних
документів. Тому форми документів для інформування аспірантів про контрольні заходи та критерії оцінювання за
дисциплінами потребують певної систематизації та удосконалення.

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

На момент подання Відомостей про самоцінювання (09.04.2020 р.) затверджений Стандарт вищої освіти для
спеціальності 073 «Менеджмент» за третім (освітньо-науковим) рівнем був відсутній. Нині порядок атестації
аспірантів, зокрема, регулюється розділом 7 Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів
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вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf).

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

Ознайомлення з нормативною базою ЗВО, інтервʼювання аспірантів та викладачів свідчить про розуміння та
прозорість процесу проведення контрольних заходів. Здобувачі зазначають, що до їх відома доводиться інформація
щодо критеріїв та порядку оцінювання, можливості захисту прав у разі виникнення конфліктних ситуацій та
врегулювання конфлікту інтересів. В університеті наявні процедури, які передбачають можливість заміни
екзаменатора та створення екзаменаційної комісії для максимальної об’єктивності оцінювання. Більшість таких
питань регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті
імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Процедури
моніторингу об’єктивності оцінювання здобувачів вищої освіти відображено у пункті 5.6 Положення про
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Контроль та координацію діяльності
щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів здійснює Комісія з питань етики та професійної діяльності
(http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee). Правила проведення контрольних заходів, на думку
аспірантів, є доступними, чіткими і зрозумілими. Вони мають можливість ліквідувати академічну заборгованість
шляхом повторного проходження контрольних заходів та ознайомлені із процедурою оскарження результатів.
Процес повторного проходження контрольних заходів передбачає перескладання іспитів у формі талонів. Такий
організаційний підхід надає здобувачам зручну можливість апелювати щодо отриманих результатів. До того ж
можлива апеляція і щодо результатів перевірки наукових публікацій та різних текстів аспірантів на академічний
плагіат. Це відображено у Тимчасовому Положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії у Львівському університеті (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Але застосування процедур апеляції щодо результатів контрольних
заходів або перевірки текстів у контексті наявності плагіату на даній ОНП поки не було встановлено.

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.

Норми та правила етичної поведінки, професійної діяльності у Львівському національному університеті імені Івана
Франка визначені у Положенні про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному
університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf),
Положенні про комісію з питань етики та професійної діяльності в Львівському національному університеті імені
Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf), Положенні про
організацію освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та
Тимчасовому Положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у
Львівському університеті (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Крім того, в
університеті діє Кодекс академічної доброчесності. Однією із форм імплементації цієї політики є перевірка робіт на
плагіат за допомогою системи виявлення текстових збігів/запозичень Unicheck. Робота цієї системи була
продемонстрована експертній групі. Під час онлайн-зустрічі аспіранти підтвердили розуміння та необхідність
дотримання принципів академічної доброчесності, а також здійснення процедури перевірки на плагіат академічних
текстів. Під час інтерв’ювання НПП встановлено, що вони ознайомлені із принципами академічної доброчесності.
Також комісії були надані приклади підписаних декларацій щодо дотримання академічної доброчесності
аспірантами та науково-педагогічними працівниками університету. Під час онлайн-зустрічі з керівництвом ЗВО,
комісії була надана інформація щодо заходів, які мають застосовуватися у випадку порушення таких правил та
принципів. Експертна група також звертала увагу на пояснення деяких аспектів недоброчесності у Глосарії
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених університету повідомив, що цей документ уже використовується для просвітницької
діяльності серед здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. І. Франка. Між тим офіційних фактів покарань викладацького
персоналу, наукових керівників, членів спеціалізованих вчених рад або аспірантів за академічний плагіат,
фабрикацію чи фальсифікацію даних, списування, хабарництво, необ’єктивне оцінювання, псевдоавторство
експертній комісії не було надано. Однак, якщо документального підтвердження випадків академічної
недоброчесності не виявлено, то цього може бути і недостатньо для повного уявлення керівництва ЗВО про рівень
забезпечення культури якості на конкретній освітній програмі. Саме тому експертна комісія все ж таки рекомендує
підвищити ефективність наявної системи моніторингу щодо виявлення випадків порушення принципів академічної
доброчесності.
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Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Наявність належних процедур, які сприяють забезпеченню об’єктивності екзаменаторів, запобіганню і
врегулюванню конфліктів інтересів, оскарженню результатів контрольних заходів та їх повторному проходженню.
Відкритий доступ до організаційно-методичних документів, які орієнтовані на популяризацію та роз’яснення
політики академічної доброчесності. Реалізація у ЗВО практики підписання НПП та аспірантами декларацій про
академічну доброчесність.

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

Слабкі сторони та недоліки: Наявність значної строкатості у застосуванні форм надання інформації щодо
контрольних заходів та критеріїв оцінювання здобувачів вищої освіти за освітніми компонентами ОНП
«Менеджмент». Недостатність профілактичних заходів або фіксації точної інформації, що дозволило б ефективніше
попередити ризики прояву академічної недоброчесності або сформувати більш цілісне уявлення про культуру якості
на освітній програмі. Рекомендації: Варто систематизувати і удосконалити форми документів для інформування
аспірантів про контрольні заходи та критерії оцінювання за навчальними дисциплінами. Рекомендовано підвищити
ефективність системи попередження та/або моніторингу щодо випадків порушення принципів академічної
доброчесності серед академічного персоналу, наукових керівників, членів спеціалізованих вчених рад та здобувачів
вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОНП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 5.2, 5.3. та 5.4. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритерієм 5.1, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх
контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОНП та освітня діяльність за цією програмою загалом
відповідають Критерію 5 з недоліками, що не є суттєвими.

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.

Експертна група вважає, що кваліфікаційні характеристики гаранта ОНП узгоджуються із вимогами Національного
агентства. Зокрема, обидва наукові ступені гаранта за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління
національним господарством прямо відповідають спеціальності 073 «Менеджмент» згідно із чинною Таблицею
відповідності переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)
(https://www.krok.edu.ua/download/aspirantura/2016-08/tablitsya-vidpovidnosti-pereliku.pdf). Аналіз даних таблиці 2
Відомостей про самоцінювання та наданої додаткової інформації засвідчив, що академічний персонал, який бере
участь у освітньому процесі на цій ОНП загалом має необхідну академічну кваліфікацію. Ця кваліфікація у цілому
дозволяє на достатньому рівні здійснювати викладання певних дисциплін та забезпечувати досягнення визначених
ПРН. За деякими дисциплінами академічну відповідність викладачів можна підтвердити і через наявні профільні
наукові публікації, тематики наукових досліджень, наявність не менше як семи професійних активностей за
напрямом викладання дисциплін згідно із чинними Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності (2015
р.) і т. ін. При цьому експертна група вважає недостатньо переконливою відповідність викладача такій дисципліні
освітньо-наукової програми як «Методологія діагностики та моделювання змін бізнес-середовища». Незважаючи на
те, що у загальному контексті це не має визначального впливу на якість викладання у межах усієї програми (7,5 %
обсягу кредитів ЄКТС), однак потребує підвищення рівня відповідності освітній компоненті у контексті академічної
та/або професійної кваліфікації або ж публікаційної активності за профілем дисципліни. Інтерв’ювання аспірантів
загалом підтвердило їх задоволеність рівнем професіоналізму викладачів. При цьому деякі наукові керівники не
мають значного дослідницького досвіду та/або рейтингових (багатоцитованих) публікацій за напрямами досліджень
своїх аспірантів.
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2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

У ЗВО існує чітка і прозора процедура проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад академічного
персоналу. Вона формується у відповідності до Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників ЛНУ ім. І. Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf). Порядок відповідає чинному законодавству. Згідно розділів 3 і 4
Порядку до канадидатів висувається низка формальних кваліфікаційних вимог. Крімо того, претенденти на
заміщення вакантних посад НПП мають обов’язково провести відкрите заняття, а також пройти обговорення на
засіданні профільної кафедри. Враховується і попередня діяльність на відповідній посаді при повторному
претендуванні кандидата на її зайняття, а також рейтингові показники навчально-методичної та наукової діяльності
чинного працівника університету. Обрання на вакантні посади здійснюється шляхом таємного голосування на
засіданні вченої ради університету (професори) та вченої ради факультету (доценти, старші викладачі, викладачі,
асистенти). Експертній комісії були надані копії оголошень у газеті «Високий замок» № 36 (5436) від 29.03.2016 р.,
№ 34 (5731) від 27.03.2018 р. та ін. Однак в оголошеннях не зазначаються цілеорієнтовані критерії підбору
академічного персоналу на конкретні посади (перелік навчальних дисциплін, які має викладати потенційний
претендент, вимоги до НПП щодо досвіду практичної діяльності у відповідній професійній сфері тощо). За
результатами опитування, практичний досвід викладача є бажаною умовою для аспірантів за деякими
компонентами цієї ОНП. Результати конкурсного відбору академічного персоналу протягом останніх років за ОНП
«Менеджмент» засвідчують незначні приклади щодо альтернативності вибору із кандидатів або ж обрання на
вакантні посади працівників без досвіду роботи у ЛНУ ім. І. Франка. Такі факти потребують окремого аналізу щодо
доцільності впровадження додаткових цілеорієнтованих конкурсних вимог до науково-педагогічних працівників у
контексті викладання ними навчальних дисциплін та тематики (напрямів) наукових досліджень. Але загалом
процедури конкурсного добору НПП дозволяють забезпечити необхідний рівень професіоналізму викладачів та
наукових керівників дисертаційних робіт аспірантів.

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

Окрім ЛНУ ім. І. Франка, потенційними роботодавцями випускників ОНП «Менеджмент» ЗВО розглядає
Львівський торговельно-економічний університет, Харківський національний економічний університет імені
Семена Кузнеця, ТзОВ «Технічно-стандартизаційний інститут», ПП «Укрспецзахід», ТзОВ «Арія НБ», ТзОВ «Ін-
ПРО», ТзОВ «Оберіг», ТзОВ «НІКО-Захід», Благодійна організація «Благодійний фонд «Шпиталь доктора
Свідерського» тощо. Взаємодія з ними здійснюється на підставі укладених договорів про співпрацю в освітній,
дослідницькій та інших сферах. При цьому у ЛНУ ім. І. Франка використовується декілька напрямів залучення
потенційних роботодавців до організації та реалізації освітньо-наукового процесу. Це, зокрема: 1) використання їх
наукового та виробничого потенціалу для спільного виконання науково-дослідних робіт; 2) участь у рецензуванні та
удосконаленні освітніх програм та навчальних планів, а також тематики дисертаційних робіт; 3) організація
стажування науково-педагогічних працівників; 4) участь викладачів ОНП та представників роботодавців у круглих
столах та семінарах; 5) спільна присутність аспірантів та фахівців із організацій-роботодавців на різних
конференціях, професійних заходах та виставках і т. ін. Усе це було підтверджено на зустрічі експертної групи із
представниками таких стейкхолдерів як Львівський національний університет імені Івана Франка, Харківський
національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Львівський торговельно-економічний університет,
Полтавська державна аграрна академія та ТзОВ «НІКО-Захід». Для підтвердження комісії також було надано
протокол засідання кафедри менеджменту (№ 4 від 03.12.2019 р.). Крім того, є випадки проведення тематичних
зустрічей із іноземними фахівцями. Загалом залучення роботодавців до організації та реалізації освітньо-наукового
процесу в ЛНУ ім. І. Франка на ОНП «Менеджмент» має різноплановий характер.

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

За результатами опитування аспірантів досвід практичної діяльності викладачів є бажаною умовою за деякими
компонентами цієї ОНП. Однак участі у реалізації освітнього процесу на ОНП «Менеджмент» фахівців-практиків,
експертів у галузі та представників-роботодавців на постійній основі та на умовах трудових відносин не виявлено.
ЗВО їх може ситуативно запрошувати для певних тематичних зустрічей або ж до подібних виїзних зустрічей чи
заходів залучаються самі аспіранти. Однак певна частка академічного персоналу уже має досвід практичної роботи у
контексті дисциплін викладання або тем дослідження. Це, зокрема, і адміністративний та академічний досвід. Крім
того, деякі викладачі підвищують власний професійний рівень шляхом особистої підготовки грантових заявок та
виконання конкурсних науково-дослідних робіт. На зустрічі також обговорювалася пропозиції експертів щодо
взаємодії із програмою науково-дослідних інститутів, науково-виробничого стажування окремих викладачів ОНП
«Менеджмент» на взамовигідних із ЗВО умовах та інші напрями співпраці щодо покращення якості ОНП. Таким
чином, залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків на регулярній основі є одним зі шляхів
покращення якості ОНП.
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5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

Система професійного розвитку викладачів у ЗВО організована на високому рівні. Причому це стосується як
договірної співпраці із зовнішніми установами, так і внутрішньої системи розвитку персоналу університету. Загалом
цей процес регулюється Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
працівників у ЛНУ ім. І Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf). У
Положенні визначені особливості визнання результатів підвищення кваліфікації викладачів, а також фінансування
цього процесу за рахунок різних джерел. До того ж часу викладачі мають можливість проходити підвищення
кваліфікації та педагогічної майстерності не лише у ЛНУ ім. І Франка, а й у різних ЗВО, наукових установах та інших
організаціях як в Україні, так і за кордоном. Також періодично організовуються внутрішні заходи щодо підвищення
кваліфікації – семінари, тренінги, спеціальні курси та інші програми. Так університет проводить різні заходи, які
спрямовані на розвиток соціальних навичок (soft skills) науково-педагогічних працівників. Зокрема, курси із мовної
підготовки викладачів (https://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-cources). Крім того,
у ЗВО відбувається навчання НПП інноваційним технологіям в освіті (https://itcentres.lnu.edu.ua/e-learning/it-in-
education/) та цифровим компетенціям (https://learnopolis.net/), а також проводяться семінари-тренінги
«Інтерактивні методи навчання дорослих» (https://ipodp.lnu.edu.ua/seminar-treninh-interaktyvni-metody-
navchannya-doroslyh) та інші заходи. Під час зустрічі із експертною групою викладачі загалом підтвердили власну
задоволеність існуючою в університеті системою планування та підтримки професійного розвитку, а також
позитивно оцінили її ефективність для підвищення якості освіти. Разом з тим потребує більшої уваги вивчення
деяких дидактичних та методичних потреб академічного персоналу, задоволення яких важливе для розвитку і
удосконалення якості викладання на конкретній освітній програмі.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Процес стимулювання розвитку викладацької майстерності в університеті здійснюється як за допомогою різних
моральних, так і матеріальних заохочень. Так моральною винагородою за високий рівень кваліфікації та
ефективність праці є присвоєння почесного звання «Заслужений професор Львівського національного університету
імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_honored_professor.pdf), а також
відзнака «Медаль Івана Франка» із рельєфним написом «Нам пора для України жить» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_award_franko.pdf). Процедура задіянння таких моральних стимулів чітко виписана у
відповідних внутрішніх положеннях ЗВО. Багатогранною є і система матеріального стимулювання розвитку
викладацької майстерності та науково-освітньої і інноваційної діяльності у цілому. Вона орієнтована як на
викладачів, так і на досвідчених та молодих науковців. Детально це описано у таких документах: Положення про
оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf), Положення про преміювання працівників,
аспірантів і студентів університету за наукові здобутки (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf), Положення про мотиваційний фонд ЛНУ імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf). При цьому згідно п. 1.3. кошти фонду
виділяють факультетам і коледжам відповідно до їхніх надходжень від платного навчання чи їхніх наукових
здобутків. Прогресивним є нове Положення про преміювання науково-педагогічних працівників за використання
іноваційних технологій в навчальному процесі (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_premium-
innovations.pdf). Разом з тим існуюча процедура рейтингування співробітників недостатньо стимулює розвиток і
удосконалення саме навчально-педагогічної діяльності та мало враховує критерії оцінювання якості освітніх
програм і освітньої діяльності гарантів і НПП за Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості у
Європейському просторі вищої освіти (ESG) - (https://osvita.kpi.ua/files/downloads/Standart_EPVO.pdf). Крім того,
результати щорічного рейтингового оцінювання НПП не є доступними для публічного ознайомлення. А згідно з ч.
3, п. 2, ст. 16 Закону України «Про вищу освіту» обов’язковим є як щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти,
науково-педагогічних і педагогічних працівників, так і регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на
офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (https://cutt.ly/GyOUPel). Під час зустрічі експертної групи із
академічним персоналом загалом було підтверджено задоволеність існуючою системою стимулювання розвитку
викладацької майстерності в університеті. Варто відзначити, що у окремих аспектах вона має взірцевий або
інноваційний характер.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Відповідність академічної кваліфікації більшості працівників щодо фаховості викладання навчальних дисциплін на
ОНП «Менеджмент». Високий рівень організації системи професійного розвитку викладачів. Наявність елементів
зразковості та інноваційності у моральному та матеріальному стимулюванні розвитку викладацької майстерності.
Преміювання науково-педагогічних працівників за використання іноваційних технологій у навчальному процесі.
Матеріальне заохочення академічного персоналу, аспірантів і студентів університету за наукові здобутки.
Різноплановий характер залучення потенційних роботодавців до організації та реалізації освітньо-наукового
процесу на ОНП «Менеджмент».
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

Слабкі сторони та недоліки: Наявність недостатньо переконливої відповідності академічної кваліфікації окремих
викладачів щодо окремих дисциплін ОНП «Менеджмент». Деякі наукові керівники не мають значного
дослідницького досвіду та/або рейтингових (багатоцитованих) публікацій за напрямами досліджень своїх
аспірантів. Результати щорічного оцінювання науково-педагогічних працівників на офіційному веб-сайті закладу
освіти, попри вимоги чинного освітнього законодавства, не є доступними для публічного ознайомлення.
Рекомендації: Доцільно забезпечити підвищення рівня відповідності академічної та/або професійної кваліфікації
викладачів за усіма освітніми компонентами ОНП «Менеджмент». Рекомендовано розглянути можливість
впровадження додаткових цілеорієнтованих конкурсних вимог до науково-педагогічних працівників у контексті
викладання ними навчальних дисциплін та тематики (напрямів) наукових досліджень. Варто підвищити рівень
дослідницького досвіду та наявності рейтингових публікацій НПП за напрямами керівництва дослідженнями
аспірантів. Рекомендовано більше залучати до викладання на освітній програмі професорів із іноземних ЗВО.
Доцільно переглянути процедуру рейтингового оцінювання діяльності гарантів та НПП із більш поглибленим
урахуванням критеріїв оцінювання якості освітньої діяльності за Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення
якості у Європейському просторі вищої освіти (ESG, 2015 р.). Рекомендовано здійснювати розвиток напрямів
співпраці із потенційними роботодавцями на більш регулярній та мотивованій для них основі.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Для ОНП характерні певні елементи взірцевості/інноваційності за підкритерієм 6.6. Крім того, ОНП має значний
рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритерієм 6.5. До того ж, враховуючи певну узгодженість за
підкритеріями 6.1, 6.3 та 6.4 і готовність ЗВО до удосконалення, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність
фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОНП та освітня діяльність за цією програмою
загалом відповідають 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.

За результатами наданих відеоматеріалів, документів, а також під час огляду матеріальної бази у режимі Zoom-
конференції, експертною групою встановлено, що фінансові, матеріально-технічні ресурси ЗВО та навчально-
методичне забезпечення загалом є достатніми для досягнення здобувачами визначених ОНП цілей та програмних
результатів навчання. Зокрема, приміщення ЗВО відремонтовані, відповідають ергономічним нормам і вимогам
безпеки. Підготовка здобувачів на ОНП здійснюється в окремому корпусі економічного факультету Львівського
національного університету імені Івана Франка, у якому налічується 30 аудиторій, у т.ч. 15 – лекційних, та 4
комп’ютерних класи. Більшість аудиторій факультету оснащені екранами та мультимедійним обладнанням. У
приміщеннях ЗВО забезпечено вільний доступ до мережі Інтернет. Здобувачі за ОНП мають можливість
користуватися фондами наукової бібліотеки ЗВО, які налічують близько 3 млн. одиниць літератури. Крім того, на
економічному факультеті оснащений локальний бібліотечний пункт, який налічує близько 30 тис. одиниць
літератури економічного профілю. Періодично відбувається оновлення бібліотечних фондів, працює електронний
каталог. У бібліотеці ЗВО надається вільний доступ до мережі інтернет, ресурсів наукометричних баз Scopus та Web
of Science, що забезпечує можливість здобувачам та їх науковим керівникам ознайомитися з найновішими
науковими публікаціями за їх дослідницькою тематикою. До того ж часу є репозитарій для робіт учасників освітньо-
наукового процесу. Крім того, у локальному бібліотечному пункті на економічному факультеті ЗВО створено зону
для проведення конференцій, засідань наукового гуртка аспірантів та інших інформаційно-комунікаційних заходів.
Під час онлайн-зустрічей учасники освітнього процесу наголошували на належному рівні роботи бібліотеки. Також
в освітньому процесі за ОНП використовуються пакети системних та прикладних програм, платформа
дистанційного навчання «Moodle». У приміщенні економічного факультету, де переважно відбувається реалізація
ОНП, функціонує їдальня, актова зала. У ЗВО є власний спортивний комплекс, гуртожитки, студентський
креативний простір «University open space». До тож ж функціонують Центр культури та дозвілля та Спортивний
клуб. В Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки викладають мовні курси. З метою
відпочинку та оздоровлення здобувачів вищої освіти функціонує спортивно-оздоровчий табір «Карпати».
Фінансування ОНП здійснюється із бюджетного та позабюджетних фондів. За інформацією адміністрації, воно є
достатнім для реалізації ОНП на належному рівні. Навчально-методичне забезпечення ОНП готують викладачі
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кафедр, залучених до реалізації ОНП. На сайті ЗВО у вільному доступі розміщено силабуси або робочі програми
навчальних дисциплін, які виклаються на ОНП. Викладачі кафедр періодично видають підручники та навчальні
посібники з дисциплін, що викладаються на ОНП. На запит експертної групи гарант надала перелік таких видань.

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.

Згідно зі Статутом ЗВО (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), п. 10.19, особи, які
навчаються в університеті, мають право на: безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами,
навчальною, науковою та спортивною базами університету; безоплатне забезпечення інформацією для навчання у
доступних форматах із використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом
здоров’я (для осіб із особливими потребами); безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах,
закладах та організаціях. Під час зустрічей з учасниками освітньо-наукового процесу експерти пересвідчилися, що
університет надає безоплатний доступ до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів. Зокрема, викладачі
та здобувачі вищої освіти користуються безкоштовним доступом до ресурсів бібліотеки, мережі Інтернет.
Доступними є комп’ютерні класи, спортивні секції, тренажерний зал, стадіон, актова зала. За результатами
анкетування здобувачів, понад 85 % вважають, що освітнє середовище ЗВО повністю або частково задовольняє їх
потреби та інтереси. Загалом під час проведення фокус-групи здобувачі відзначили, що задоволені умовами, які
створює та забезпечує ЗВО для їх освітньої та наукової діяльності.

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

Санітарно-технічний стан навчальних та адміністративних приміщень, що представлені у відео про матеріальне
забезпечення ЗВО, відповідає вимогам чинних норм та правил експлуатації. На вході до університету працює
пропускна система та охорона.У ЗВО функціонує відділ охорони праці, служба пожежної безпеки, відділ з питань
надзвичайних ситуацій. Для всіх учасників освітньо-наукового процесу проводяться інструктажі з техніки безпеки та
правил протипожежної безпеки. У ЗВО працює Психологічна служба університету
(https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu). Цінності ЗВО містяться у Стратегії розвитку
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf) та у Кодексі академічної доброчесності. За інформацією учасників фокус-
груп, їх поділяють усі учасники освітньо-наукового процесу. У ЗВО створено умови для всебічного задоволення
потреб та інтересів здобувачів освіти. За потреби викладачі кафедри надають консультації під час вибору дисциплін,
а наукові керівники здійснюють консультативний супровід процесу написання дисертаційних робіт аспірантів.
Працівники бібліотеки поінформували про можливості системи інформаційної підтримки навчання на ОНП. У ЗВО
функціонує Міжкафедральна лабораторія інформаційного забезпечення, Центр англомовної академічної
комунікації, Центр грецької мови і культури імені А. Еланського, Центр італійської мови і культури, Німецький
мовний центр, Навчальний телерадіоцентр, Центр культури та дозвілля, Відділ розвитку кар’єри та співпраці з
бізнесом та інші підрозділи, послугами яких за потребою можуть користуватися здобувачі. Представники
адміністративних та сервісних підрозділів ЗВО уточнили наявні інструменти організаційної та соціальної підтримки
здобувачів вищої освіти. В університеті діють спортивні секції, регулярно організовуються різноманітні культурно-
масові та інформаційно-комунікаційні заходи (це підтверджує інформація, яка міститься на офіційній сторінці ЗВО
у Facebook – https://www.facebook.com/franko.lviv.ua), підтримується розвиток художньої самодіяльності. Під час
ухвалення рішень щодо організації освітнього середовища вирішальним чинником, що береться до уваги, є потреби
та інтереси здобувачів, які, за словами учасників освітнього процесу, виявляються шляхом проведення анкетування
та у ході особистих зустрічей з адміністрацією ЗВО. Зустріч із представниками студентського самоврядування та
здобувачами вищої освіти на ОНП засвідчила у цілому про їх задоволеність освітнім середовищем.

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

Освітньо-наукову підтримку здобувачів освіти здійснює відділ аспірантури та докторантури, що відображено у
Положенні про відділ аспірантури та докторантури ЗВО (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/04/reg_aspirantura.pdf), а також викладачі на ОНП під час проведення занять, надання
індивідуальних консультацій тощо. Організаційну підтримку здобувачів також забезпечують працівники деканату,
відділу аспірантури та докторантури (отримання довідок, формування розкладу тощо), допоміжний персонал
кафедр, залучених до реалізації ОП (перевірка робіт та плагіат, організація процесу вибору дисциплін), наукові
керівники та Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (розповсюдження академічних
традицій, залучення до участі у різноманітних заходах). Інформаційна підтримка забезпечується шляхом
розміщення на офіційному сайті та на офіційних сторінках ЗВО у соціальних мережах (Facebook, Instagram)
інформації як з освітніх, так і з позаосвітніх питань. Зокрема, на сайті ЗВО розміщено нормативні документи, які
регламентують права та обов’язки учасників освітньо-наукового процесу, освітню програму, навчальний план
підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня, розклад занять, силабуси або робочі програми
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обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін, актуальну інформацію про можливості навчання за кордоном та
працевлаштування тощо. Інформування здобувачів також здійснюється через представників органів студентського
самоврядування. Консультаційну підтримку здобувачам, в першу чергу, надають наукові керівники під час
написання дисертаційної роботи, а також у процесі організації проведення розширеного засідання кафедри з
попереднього розгляду дисертації тощо. Крім того, консультаційну підтримку здобувачів здійснюють викладачі, які
залучені до реалізації ОНП, Відділ міжнародних зв’язків, працівники бібліотеки (щодо користування електронним
каталогом, репозитарієм тощо), психологічну підтримку – Психологічна служба університету. Питання
стипендіального забезпечення та соціальної підтримки координує відділ аспірантури та докторантури, а також
Профспілковий комітет студентів ЗВО.

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

У ЗВО створено умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами. При вході до
головного корпусу, для осіб із проблемами опорно-рухового апарату, облаштовано пандусами 4 навчальних корпуси
та 5 гуртожитків ЗВО. Ліфтами, спеціальними сходовими клітинами та дверними прорізами обладнано головний
корпус, а також 2 навчальних корпуси та 3 гуртожитки ЗВО. Для доступу до аудиторій придбано мобільний сходовий
підйомник PTR-130. На сайті університету розміщено інтерактивну карту, на якій позначено об’єкти, які
облаштовані для осіб із проблемами опорно-рухового апарату (https://www.lnu.edu.ua/about/contact-
information/interactive-map/). Корпус економічного факультету, на якому реалізується ОНП, поки що пандусу немає.
Однак за інформацією декана економічного факультету Михайлишина Р.В., незважаючи на відсутність серед
учасників освітнього процесу осіб із особливими потребами, на сьогоднішній день ведеться робота щодо його
облаштування. Певні складнощі у будівництві пандусу біля корпусу економічного факультету частково обумовлені
тим, що його будівля розташована в історичіній частині м. Львова. У роботі зі здобувачами з особливими освітніми
потребами можливе використання дистанційної системи навчання «Moodle», а також передбачена можливість
навчання за індивідуальним графіком. У ЗВО функціонує Ресурсний центр з інклюзивної освіти. Центр займається
проведенням консультацій для академічного персоналу, що працює із контингентом здобувачів з особливими
освітніми потребами. До його функцій також входить розробка та впровадження в освітній процес сучасних
психолого-педагогічних технологій, ефективних методик організації педагогічної взаємодії, надання соціально-
психологічної допомоги здобувачам з особливими освітніми потребами, формуванням інклюзивного простору для
осіб з обмеженими можливостями у приміщенням університету тощо.

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.

Політика та процедура вирішення конфліктних ситуацій регламентується п. 5 Положення про комісію з питань
етики та професійної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка, яке розміщено у
вільному доступі на сайті ЗВО (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). За
даними сайту університету до складу комісії входить 9 осіб, серед яких 1 здобувач освіти. Однак під час спілкування з
представниками органів студентського самоврядування з’ясовано, що Голова Студентського уряду та голова Ради
Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених також входять до складу цієї комісії, що
дає пістави стверджувати про давнє оновлення наведеної на сайті ЗВО інформації. Порядок подання заяви та її
розгляд комісією складається з таких етапів: подання заяви на ім’я ректора з описом порушення (анонімні заяви
комісія не розглядає); попередній розгляд заяви одним з її членів; інформування учасника освітнього процесу, дії
якого оскаржуються про надходження заяви і отримання від нього письмового пояснення; розгляд заяви та
супровідних документів не більше ніж 15 днів (за необхідністю може бути подовжено до 20); проведення закритого
засідання комісії та ухвалення рішення. Протягом роботи фокус-груп виявлено, що процедура вирішення
конфліктних ситуацій у ЗВО доведена до відома практично всіх учасників освітнього процесу. Крім того, вони мають
можливість звернутися особисто до керівництва ЗВО під час встановлених днів та годин прийому, а також
повідомити про порушення академічної доброчесності за телефоном довіри чи електронною поштою
(https://www.lnu.edu.ua/telefon-doviry/). Між тим оголошення про можливість звернення за телефоном довіри
датується 2018 р. За інформацією учасників фокус-груп, він працює і сьогодні. В університеті також діє
Антикорупційна програма, але більшість учасників освітньо-наукового процесу не знають про її існування (вона не
вказується навіть у Відомостях про самооцінювання). До того ж в університеті працює уповноважена особа з питань
запобігання та протидії корупції. За даними Звіту про самооцінювання конфліктні ситуації, пов’язані із
сексуальними домаганнями, дискримінацією, проявами расизму чи корупцією на ОНП не зафіксовано. Це
підтверджено й у процесі спілкування з учасниками освітнього процесу. Здобувачі вищої освіти за ОНП
поінформовані, яким чином діяти і куди слід звертатися у разі виникнення подібних ситуацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.
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Належна забезпеченість потреб здобувачів ОНП матеріально-технічною базою та ресурсами. Санітарно-технічний
стан приміщень, навчально-лабораторних аудиторій відповідає вимогам чинних норм і правил експлуатації.
Надання безоплатного доступу здобувачам та академічному персоналу ОНП до інформаційних ресурсів і відповідної
інфраструктури. Формування та підтримка у ЗВО середовища, яке дозволяє всебічно задовольнити потреби та
інтереси здобувачів як в освітній, так і в позаосвітній діяльності. Наявність у ЗВО документів, які регламентують
чіткі і зрозумілі політику та процедури вирішення конфліктних ситуацій, забезпечення вільного доступу до них усіх
учасників освітнього процесу та зовнішніх стейкхолдерів.

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

Слабкі сторони та недоліки: Оприлюднення неактуальної інформації про склад Комісії з питань етики та
професійної діяльності на сайті ЗВО, а також про можливість використання телефону довіри. Відсутність в корпусі
економічного факультету ЗВО, де реалізується ОНП, умов для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами. Рекомендації: Доцільно забезпечити належний рівень інформаційної підтримки роботи
Комісії з питань етики та професійної діяльності. Варто покращити організаційно-технічні умови для осіб із
особливими потребами в корпусі економічного факультету ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОНП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 7.1-7.5. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритерієм 7.6 готовність ЗВО до удосконалення, голістичний підхід в
оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОНП та освітня
діяльність за цією програмою загалом відповідають 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.

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП у ЗВО відбувається згідно із визначеною
загальноінституційною політикою та процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Зокрема,
відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ імені І. Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). У цьому документі деталізовано
систему індикаторів та ключових заходів системи внутрішнього забезпечення якості освіти при розробці та
затвердженні програм, здійсненні поточного моніторингу та періодичного перегляду програм. У травні 2020 р.
Вченою радою ЗВО додатково затверджено Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу,
перегляду та закриття освітніх програм у ЛНУ імені І. Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf). Усі ці документи розміщено у вільному доступі на сайті ЗВО.
ОП переглядаються періодично на підставі оновлення законодавчої бази, пропозицій стейкхолдерів (здобувачів,
роботодавців, випускників, представників академічної спільноти) з урахуванням вимог ринку праці та сучасних
тенденцій розвитку суспільства. Зокрема, перше видання ОНП «Менеджмент» затверджене Вченою радою ЗВО 25
травня 2016 р., протокол №20/5. Останній перегляд ОНП 2019 р., пов’язаний із реагуванням її розробників на
рекомендації у рецензіях та відгуках стекхолдерів (https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/RZ_073_M_2016_ASP.pdf), передбачав зміну вибіркових компонент ОНП (зокрема, такі
рекомендації містяться у рецензії директора ТзОВ «НІКО-Захід» Л.О. Падучак). Внесенню змін до ОНП
«Менеджмент» також передувало проведення розширеного засідання кафедри менеджменту за участю
представників основних груп стейкхолдерів, на якому розглядалися пропозиції щодо внесення змін до програми
(протокол № 4 від 03 грудня 2019 р.). Експерти мали можливість ознайомитися з витягом з протоколу цього
засідання кафедри та пересвідчитись у достовірності інформації, наведеній у відомостях про самооцінювання. Крім
того, ця інформація підтверджена під час зустрічі із роботодавцями. На сайті ЗВО розміщено новий проєкт ОНП
«Менеджмент» 2020 р. (https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/OP_073_M_2020_ASP.pdf). Але на
час роботи експертної групи він ще не був затверджений. І хоча у методичних рекомендаціях ЗВО щодо
розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм терміни затвердження ОП не
прописані, однак відсутність затвердженої нової редакції ОНП на 2020 р. викликає певні запитання, оскільки набір
здобувачів на цю програму має розпочинатися у серпні 2020 р.
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2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

У п. 4.3 Методичних рекомендацій ЗВО щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття
освітніх програм зазначено, що однією із підстав для перегляду та/або закриття ОП є результати локального та
загальноуніверситетського моніторингу, до якого безпосередньо загучаються представники органів місцевого
самоврядування та здобувачі. У процесі проведення процедури акредитації експертами встановлено, що здобувачі
вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до процесу періодичного
перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості як партнери. З метою моніторингу думки здобувачів щодо
якості освітнього процесу, отримання зауважень та пропозицій у ЗВО періодично проводяться опитування, як
правило, за допомогою гугл-форми. На запит експертної групи гарант програми надала приклади таких анкет та
результати їх опрацювання. Результати анкетування підтверджують, що освітній процес на ОНП «Менеджмент»
повністю відповідає потребам 77,8% здобувачів; 88,9% респондентів наголошували на можливості повторного
обрання даної ОП. До процедур внутрішнього забезпечення якості ОП також активно залучається студентське
самоврядування шляхом проведення зустрічей здобувачів з адміністрацією університету (на цьому наголошував
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЗВО). Однак подібні зустрічі з
адміністрацією економічного факультету не проводяться. Крім того, представники студентського самоврядування
можуть вносити пропозиції щодо забезпечення якості освітнього процесу на засіданнях Вченої ради та університету.
Факти участі у процесах періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості, а
також урахування їх пропозицій підтвердили здобувачі ОНП «Менеджмент» та представники студентського
самоврядування під час відповідних онлайн-зустрічей. До того ж врахування пропозицій стейкхолдерів під час
перегляду ОП підтверджують витяги із протоколів засідань кафедри.

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

Серед стейкхолдерів ОНП «Менеджмент» має багатьох роботодавців, які безпосередньо залучаються до процесу
періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості. В першу чергу, потенційні роботодавці
здійснюють рецензування ОП (https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/RZ_073_M_2016_ASP.pdf) та
беруть участь у розширених засіданнях кафедри менеджменту щодо обговорення сильних та слабких сторін ОП,
потенційних можливостей з її удосконалення. Так відповідно до Витягу з протоколу № 4 засідання кафедри
менеджменту від 3 грудня 2019 р. участь в останньому з таких засідань взяли ректор Львівського торговельно-
економічного університету Куцик П.О., завідувач кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії
Маркіна І.А. (відеозв’язок), директор Західно-Української регіональної агропромислової біржі Вуйцик І.М.,
директор ТзОВ «НІКО-Захід» Падучак Л.О., директор ПП «Укрспецзахід» Щепан Р.Є., директор ТзОВ «Техніко-
стандартизаційний інститут» Орловський К.С. Рекомендації роботодавців були частково враховані розробниками
ОНП під час підготовки її проєкту 2020 р. Крім того, питання щодо підготовки докторів філософії зі спеціальності
073 «Менеджмент» неодноразово обговорювали розробники ОП із представниками роботодавців на різноманітних
інформаційно-комунікаційних заходах (конференціях, круглих столах, форумах тощо). Ця інформація також була
підтверджена під час зустрічі експертної групи із потенційними роботодавцями. До того ж більшість з них мала
можливість оцінити якість підготовки аспірантів у ЗВО, оскільки знайомі з науковими працями здобувачів на ОП,
бачили їх виступи на наукових конференціях, були опонентами захисту дисертацій аспірантів ЗВО минулих років за
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Загалом роботодавці оцінили
рівень підготовки здобувачів на ОНП позитивно та підтвердили свою зацікавленість у працевлаштуванні аспірантів-
випускників. На думку експертної групи, крім освітньої складової, доречно більш активно залучати роботодавців і
до удосконалення ОНП «Менеджмент» щодо стимулювання розвитку дослідницьких навичок здобувачів, зокрема
реалізації спільних наукових проєктів, надання аналітичних послуг для представників бізнес-спільноти тощо.

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

Освітньо-наукова програма «Менеджмент» акредитується вперше. Зміст навчання дає можливість випускникам
претендувати на широкий спектр професій і посад у сфері управлінської та науково-педагогічної діяльності із
відповідним кар’єрним зростанням. При цьому багато НПП випускаючих кафедр мають попередній досвід
моніторингу кар’єрного шляху випускників і здійснення комунікацій з ними, що підтверджується й участю
випускників аспірантури минулих років кафедри менеджменту у відкритій зустрічі з експертною групою. Під час
зустрічі випускники наголошували на підтримці комунікації з представниками економічного факультету, високій
якості підготовки аспірантських програм та затребуваності ринку праці у фахівцях зі дипломом доктора філософії зі
спеціальності 073 «Менеджмент». За збирання інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування
випускників відповідальний відділ за сприяння працевлаштуванню студентів та випускників. Крім того, при ЗВО
функціонує Громадська організація «Асоціація випускників Львівського національного університету імені Івана
Франка» (https://alumni.lnu.edu.ua/), метою діяльності якої є створення умов для освітнього, наукового, культурного
і професійного спілкування випускників, студентів та викладачів ЗВО. Цей досвід планується застосувати і після
першого випуску фахівців з менеджменту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. Збір інформації для
перегляду та оновлення ОНП «Менеджмент» планується здійснювати, у тому числі, і через систему анкетування
таких випускників.
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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.

У ЗВО є чітке розуміння необхідності та важливості вчасного реагування на виявлені недоліки в ОП та/або освітній
діяльності. Це підтверджує те, що, у тій чи іншій мірі, відповідні процедури відображені у багатьох внутрішніх
документах ЗВО: Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії у ЛНУ імені І. Франка (2018 р.), Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти
у ЛНУ імені І. Франка (2019 р.) тощо. Зокрема, внесення змін до ОНП «Менеджмент» здійснювалося після
проведення розширеного засідання кафедри менеджменту за участю представників основних груп стейкхолдерів
(протокол № 4 від 03 грудня 2019 р.). З метою виявлення проблемних питань у ЗВО існує практика проведення
анонімного анкетування здобувачів щодо якості освітньої діяльності за ОП в цілому, так і якості викладання кожної
окремої навчальної дисципліни. Приклади таких анкет та результати анкетування надані гарантом програми на
запит експертної групи. Підтвердженням реагування системи забезпечення якості ЗВО на виявлені недоліки є
періодичний перегляд освітньої програми відповідно до пропозицій ключових стейкхолдерів (анкетування
здобувачів, рецензії на ОП від потенційних роботодавців), оновлення навчальних матеріалів освітніх компонент,
забезпечення публічності інформації про освітню програму та оприлюднення її проєкту на сайті ЗВО
(https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/OP_073_M_2020_ASP.pdf). І хоча порушень існуючої в
університеті періодичності перегляду ОП не виявлено, однак оперативність реагування на поточні результати
опитування стейкхолдерів потребує покращення. Тим більше, що робоча група чітко визнає й усвідомлює швидкі
зміни вимог до фахівців управлінських спеціальностей на сучасному ринку праці.

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

Попередніх акредитацій за ОНП «Менеджмент» не здійснювалося. Але при удосконаленні програми гарант і
академічний персонал враховували певні висновки та рекомендації експертів щодо акредитаційної експертизи за
іншими освітніми програмами університету.

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

Львівський національний університет імені Івана Франка нещодавно був одним із провідних учасників
міжнародного проєкту «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на засадах європейських стандартів
та рекомендацій» (Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidlines –
QUAERE Erasmus+; європейський координатор – Wrocław University of Science and Technology). Певну частину
напрацювань цього проєкту було враховано Національним агентством при формуванні нової парадигми якості
вищої освіти в Україні. Усе це свідчить про сприятливі передумови для формування належної культури якості на
освітніх програмах університету. В організаційному контексті ЗВО вживає належних заходів для розробки системи
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Це підтверджує низка якісно опрацьованих регуляторних
документів (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/). Основну
координацію цих процесів здійснює Центр забезпечення якості освіти. Онлайн зустріч із керівницею Центру
засвідчила її об’єктивне розуміння завдань нової парадигми акредитації освітніх програм. Одним із принципів
роботи Центру є органічне поєднання самоконтролю структурних підрозділів і внутрішнього контролю, а також
зацікавленість в об’єктивній оцінці результатів їх діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf). Таке розуміння має і адміністративний персонал ЗВО, а також
академічний персонал, що задіяний у реалізації ОНП «Менеджмент». Усі вищевказані особи ознайомлені,
дотримуються та популяризують Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти, Положення про
забезпечення академічної доброчесності тощо. Здобувачі залучаються до процедур розробки, моніторингу та
перегляду освітньої програми. Крім того, до процедур забезпечення якості залучаються представники з інших ЗВО
та наукових установ у якості рецензентів ОНП, робочих програм та методичних матеріалів для дисциплін, які
викладаються на програмі, наукових публікацій викладачів та здобувачів, а у подальшому у якості опонентів
дисертації здобувачів. Між тим комплексна оцінка експертною групою освітнього середовища засвідчує про
існування і певних резервів для покращення існуючої культури якості в університеті.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Досвід участі у міжнародних проєктах з якості та сприятливі передумови для формування належної культури якості
на освітніх програмах університету. Належне розуміння завдань нової парадигми акредитації ОП та важливості
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впровадження стандартів ESG (2015 р.) у освітній процес університету. Наявність якісно опрацьованих регуляторних
документів ЗВО щодо внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, а також практик їх оперативного оновлення.
Залучення здобувачів освіти та представників роботодавців до процесу періодичного перегляду освітньої програми
та інших процедур забезпечення її якості як партнерів.

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

Слабкі сторони та недоліки: Відсутність у нормативних документах ЗВО строків для обов’язкового періодичного
оновлення освітніх програм часом обумовлює недостатньо швидке реагування ОП на пропозиції стейкхолдерів та
виклики, які відбуваються у глобальному та вітчизняному економічному просторі. Позиція здобувачів вищої освіти
залишається недостатньо активною у контексті тематичного оновлення освітніх компонент, а також формування
ПРН. Рекомендації: Доцільно вносити необхідні коригування або доповнення до змісту освітньо-наукової програми
«Менеджмент» не рідше одного разу на рік. Варто розглянути можливість розширення автономії та децентралізації
академічного управління в системі внутрішнього забезпечення якості ОП. Рекомендовано на рівні ЗВО запровадити
елементи процесного підходу до організації менеджменту, що забезпечить гаранту кращі можливості для реалізації
покладеної на нього відповідальності за якість ОНП. Варто посилити співпрацю із випускниками аспірантури
минулих років саме за напрямом удосконалення освітньо-наукового процесу, оскільки вони, маючи практичний
досвід та знаючи реальні потреби у фахівцях їх організацій/установ, можуть надати інноваційні пропозиції щодо
покращення організування та провадження освітнього процесу, урізноманітнення наукової складової ОНП за
рахунок реалізації спільних дослідницьких проєктів, проведення спільних заходів тощо. Варто більш активно
залучати аспірантів до тематичного оновлення навчальних дисциплін ОНП «Менеджмент».

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОНП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 та 8.7. До
того ж, враховуючи певну узгодженість за підкритеріями 8.1 та 8.5, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність
фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОНП та освітня діяльність за цією програмою
загалом відповідають 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.

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регламентуються низкою установчих документів ЗВО
(Статутом: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf; Правилами внутрішнього розпорядку:
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf; Тимчасовим положенням про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії:
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf тощо). Структура цих документів є
чіткою, а зміст – доступним для розуміння. Разом з тим вони недостатньо враховують особливості підготовки
здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні, зокрема не регламентують їхнє право на отримання
змістовного наукового консультування щодо власного дослідження від наукового керівника, а також обов’язок
виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично звітувати про хід його виконання на засіданні
кафедри або вченої ради факультету. Вказані документи не суперечать чинному законодавству та розміщенні у
вільному доступі на сайті Львівського національного університету імені Івана Франка. На ОНП не зафіксовано
конфліктних ситуації між учасниками освітньо-наукового процесу, що може свідчити про дотримання правил і
процедур, які регулюють їх права й обов’язки. Під час інтерв’ю аспіранти підтвердили, що вони ознайомлені зі
своїми правами й обов’язками.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.
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На сайті ЗВО оприлюднено проєкт ОНП для громадського обговорення (https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/OP_073_M_2020_ASP.pdf). Однак через відсутність дат її оприлюднення неможливо
встановити чи дотримується вимога щодо розміщення у відкритому доступі відповідного документу (не пізніше як
за 1 місяць до його розгляду і затвердження). При цьому на сайті не оприлюднено пропозиції і зауваження
стейкхолдерів після закінчення громадського обговорення проєкту програми. Крім того, на сайті ЗВО відсутні
контактні дані гаранта ОНП чи будь-якої іншої уповноваженої ним особи зі складу проєктної (робочої) групи для
надсилання пропозицій. Це обмежує комунікації зовнішніх стейкхолдерів із розробниками ОНП та не сприяє
публічній довірі до програми. У п. 9.2 Відомостей про самооцінювання подано посилання на договори про
співпрацю Львівського національного університету імені Івана Франка та інших ЗВО, установ та організацій України,
а також рецензії на ОНП, яка акредитується. Комісія оцінює це позитивно. Але також звертає увагу на важливість
дотримання усіх аспектів процедури забезпечення громадського обговорення ОНП та належної публічності цього
процесу.

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.

Освітньо-наукова програма, рецензії на неї та навчальні плани оприлюднені на офіційному сайті ЗВО
(https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/073-management). А, отже, усі охочі мають можливість
ознайомитися з їх описом та змістом. На сайті також розміщено силабуси або робочі програми усіх обов’язкових та
вибіркових дисциплін, які викладаються на ОНП. Загалом оприлюднена інформація є достатньою для того, щоб
забезпечити можливість поінформованого вибору для потенційних вступників на програму. Достатньою є
інформація і для потенційних роботодавців щодо цілей та змісту підготовки здобувачів за ОНП. Однак більшість
інформації доступна лише українською мовою, англомовна версія сайту не активна, що обмежує можливості
залучення на програму іноземних здобувачів вищої освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Прозорість та публічність основних документів і процедур, що забезпечують та регулюють освітньо-науковий процес
в університеті і на ОНП. Наявність основної інформації для потенційних абітурієнтів та роботодавців у відкритих
джерелах ЗВО.

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

Слабкі сторони та недоліки: Відсутність на сайті ЗВО контактних даних гаранта чи іншої уповноваженої ним особи,
що обмежує комунікацію зацікавлених сторін із розробниками ОНП. Результати громадського обговорення ОНП та
зворотня реакція ЗВО на пропозиції стейкхолдерів не є публічними. Рекомендації: Рекомендується на сайті
розмістити контактні дані особи для звортнього зв’язку із потенційними стейкхолдерами ОНП. З метою публічної
довіри та інформування зацікавлених сторін щодо потенційних змін у освітньо-науковому процесі доцільно
оприлюднювати уніфіковану таблицю із пропозиціями та зауваженнями стейкхолдерів після громадського
обговорення проєкту ОНП. Оприлюднення на сайті ЛНУ ім. І. Франка актуальне і для обґрунтування схвалених та
відхилених проєктною (робочою) групою пропозицій зацікавлених сторін у доопрацьованій та оновленій ОНП.
Доцільно розміщувати англомовну версію програми для іноземних стейкхолдерів, а також для потенційних
іноземних абітурієнтів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОНП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 9.1 та 9.3. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритерієм 9.2, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх
контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОНП та освітня діяльність за цією програмою загалом
відповідають Критерію 9 з недоліками, що не є суттєвими.
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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.

Тематика досліджень аспірантів є доволі різноплановою. Але переважна більшість об’єктів досліджень пов’язана із
системою управління національним господарством, публічним (регіональним) управлінням або управлінням
неприбутковими організаціями. Між тим сфера підприємницької діяльності, як основний об’єкт менеджменту,
загалом залишається поза увагою. Певною мірою зміст ОНП «Менеджмент» відповідає таким науковим інтересам
аспірантів. І частина ПРН, які релевантні із їх науковим напрямом, частково забезпечується як обов’язковими, так і
вибірковими ОК. Останнє для PhD-програми не є суттєвим недоліком. Хоча деякі вибіркові спеціальні дисципліни
не пов’язані із жодною тематикою досліджень. Однак освітня складова ОНП суттєво не відповідає інтересам
аспірантів у частині формування універсальних навичок дослідника. Бо аспірант може набути або компетентностей
щодо застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності («Інформаційні технології та
програмування»), або щодо реєстрації прав інтелектуальної власності («Інтелектуальна власність і трансфер
технологій»). Крім того, або базових компетентностей щодо організації та проведення навчальних занять
(«Педагогіка вищої школи»), або щодо письмової презентації результатів власного наукового дослідження
(«Методологія підготовки наукової публікації»). Ці ОК знаходяться у одних блоках вибору. Так само, якщо аспірант
обере ОК «Психологія вищої школи», то він зовсім не набуде навичок управління науковими проєктами та/або
складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень («Підготовка науково-інноваційного проєкту»).
Така ситуація суперечить п. 27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук від 23.03.2016 р. Наукова складова ОНП «Менеджмент» також значною мірою не відповідає дослідницьким
інтересам аспірантів. У відповідності зі світовою практикою, критерієм якості є можливість забезпечення
рецензування роботи та атестації аспіранта у разовій спеціалізованій вченій раді, сформованій у тому ж ЗВО, де
здійснювалася його підготовка. Аналіз показав неможливість повноцінного формування таких рад для аспірантів 3 і
4 року навчання згідно чинної Постанови КМУ № 167 від 06.03.2019 р. У наданій інформації за тематикою
(напрямом) досліджень аспіранта Грицайко А.В. праці потенційного голови ради не відповідають актуальному
п’ятирічному терміну, а також за більшістю ключових слів. Останнє частково стосується і рецензентів. Схожі
невідповідності у потенційних рецензентів і щодо напряму досліджень аспіранта Дроздовської Л.О. Можливості
створення спецради для захисту роботи аспіранта Гвоздь О.М. ускладнені відсутністю другого рецензента, праці
якого б відповідали вимогам п. 6 Постанови КМУ № 167 від 06.03.2019 р. Є складнощі у формуванні спецрад для
багатьох аспірантів, орієнтуючись і на вимоги пп. 7-8 проєкту Порядку присудження наукових ступенів доктора наук
і доктора філософії спеціалізованими вченими радами, розробленому НА.

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

Аналіз засвідчив, що у більшості аспірантів тематика дослідницької діяльності загалом відповідає напрямові
досліджень наукових керівників. Однак у Харко В.Ю. немає публікацій за тематикою аспіранта у фахових
економічних виданнях України. А у Юринець З.В., Жук О.П., Горинь М.О. відсутні публікації за напрямами
досліджень аспірантів у рецензованих журналах із індексацією у авторитетних науково-метричних базах. Наукові
керівники Кохан М.О., Чопко Н.С. та Приймак В.І. (аспірант Грицайко А.В.) мають дотичність напрямів досліджень
зі здобувачами переважно за спільними публікаціями після зарахування до аспірантури. Більшість наукових
керівників є активними дослідниками. Однак понад третина керівників взагалі не має оприлюднених результатів
досліджень у журналах, де частка національних авторів є мінімальною та забезпечується принцип рецензування
«Double-blind review». Найчастіше такі видання включені до міжнародних науково-метричних баз Scopus та/або
Web of Science. При цьому у Твердохліба І.П. остання така публікація була ще у 2013 р. А індекс Гірша у Scopus
мають лише Юринець З.В. (3) та Кохан М.О. (1). Деякі наукові керівники не мають значного дослідницького досвіду
та/або рейтингових (багатоцитованих) публікацій за напрямами досліджень своїх аспірантів. Тому за науковою
складовою ОНП «Менеджмент» існують резерви для підвищення активності дослідницької діяльності академічного
персоналу, а також для узгодженості тематики аспірантів із напрямами досліджень їх наукових керівників.

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).

ЛНУ ім. І. Франка забезпечує можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до
тематики аспірантів ОНП «Менеджмент». Для цього проводяться регулярні науково-практичні конференції. Так у
2019 р. відбулися ХХVI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні
проблеми функціонування господарської системи України» (https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/Program_XXVI_MNKSAMU_2019.pdf) та IV Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» (https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/10/program_Conf_Inform2019.pdf). А у 2017 р. були організовані ІІІ Міжнародна науково-
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практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Управління інноваційними процесами в
економічній системі України» (https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/III_MNPKSAMU_2017_Cover.pdf) та Міжнародна наукова інтернет-конференція студентів,
аспірантів та молодих учених «Стратегічні орієтири розвитку економіки України»
(https://econom.lnu.edu.ua/research/conferences). Аспіранти мають безкоштовний доступ до інформаційних ресурсів
науково-метричних баз Web of Science та Scopus. Крім того, на кафедрі менеджменту регулярно проводяться
засідання аспірантського наукового гуртка, а також наукові семінари на актуальні теми. До того ж ЛНУ ім. І. Франка
є засновником наукових фахових видань «Формування ринкової економіки в Україні» та «Вісник Львівського
національного університету імені Івана Франка: Серія економічна», де аспіранти мають можливість оприлюднювати
результати власних досліджень, пройшовши процес рецензування щодо наявності у них наукової новизни та
оригінальності.

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.

ЗВО забезпечує регулярне інформування здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем щодо
можливостей стажування та участі у PhD програмах міжнародного обміну (https://international.lnu.edu.ua/outgoing-
mobility/scholarships-and-programs/phd-programs/). Крім того, ЛНУ ім. І. Франка має угоди про співпрацю з
іноземними університетами в межах програми «Erasmus +». Зокрема, аспірантка Гвоздь О.М. проходила у 2019 р.
стажування в Альбертському університеті (Канада), отримавши стипендію ім. Б. і Н. Ґолемби. За програмою проєкту
«Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій», що фінансується Німецькою службою
академічних обмінів DAAD, пройшла стажування за кордоном аспірантка Мазур А.В. (Німеччина). Іноземне
стажування також має аспірант Костюк Д.В. (Італія). В університеті надається безоплатний доступ для користування
комерційними міжнародними науково-метричними базами. Але забезпечення та реалізація дослідницької
складової на ОНП за спеціальністю 073 «Менеджмент» через виступи на конференціях за кордоном, міжнародні
публікації, участь у спільних дослідницьких проєктах здійснюється на недостатньому рівні. Є поодинокі випадки
результативного прояву інтернаціоналізації та глобалізації досліджень. Лише у двох аспірантів (Копильчак Б.В. та
Гвоздь О.М.) є опубліковані україномовні статті у журналі, який офіційно зареєстрований у Чехії. У аспірантки
Мазур А.В. наявна англомовна публікація за результатами міжнародної наукової конференції (Велика Британія,
2020 р.). Результати досліджень випускника аспірантури Грицайко А.В. прийняті до друку у вигляді матеріалів
конференції із перспективою індексації у Scopus. Однак ця публікація не є статтею у періодичному виданні іншої
держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або ЄС (вимога п. 11 Постанови
КМУ № 167 від 06.03.2019 р. щодо допуску до захисту дисертації). Більшість здобувачів участі у конференціях за
кордоном не беруть та не оприлюднюють результати власних досліджень у іноземних виданнях. Участі абсолютної
більшості аспірантів у міжнародних дослідницьких проєктах ОНП «Менеджмент» поки не було.

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

Наукові керівники аспірантів беруть участь у дослідженнях за темами, які виконуються у межах робочого часу
викладачів згідно індивідуального плану роботи за ініціативою самих НПП. Експертна група аналізувала звіт про
виконання такої ініціативної теми у 2016-2019 рр. із назвою «Управління стратегічними змінами в господарській
системі України (№ держреєстрації в УКрІНТЕІ 0116U001641). Зокрема, її виконавцями були такі наукові керівники
аспірантів ОНП «Менеджмент» як Юринець З.В., Харко В.Ю., Чопко Н.С., Кохан М.О., Жук О.П., Горинь М.О. Також
до виконання теми залучалися і деякі аспіранти програми. Результати досліджень за цією темою регулярно
публікувалися, але практично не впроваджувалися. У 2020 р. розпочалася робота над новою ініціативною темою
«Управління конкурентоспроможністю агропродовольчої продукції в господарській системі України». Але такі теми
не є дослідницькими проєктами, що пройшли незалежну експертизу та отримали фінансування на конкурсних
умовах. Крім того, наукові керівники здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем не долучаються
до виконання договорів на створення і передачу науково-технічної продукції (господарських договорів), а також до
конкурсних наукових (інноваційних) проєктів, що фінансуються із державного (місцевого) бюджету. Наукові
керівники Кохан М.О. та Юринець З.В. залучені до проєкту DAAD DIES «Партнерство університетів України та
Німеччини з трансферу технологій», що фінансується Німецькою службою академічних обмінів DAAD. Мета
проєкту – сприяння сталому розвитку ефективних і космополітичних університетів у Німеччині та Україні. Проєкт
має чотири рівні і частково включає дослідницьку складову. Однак наукові (інноваційні) результати за цією
складовою не публікувалися, із посиланням на проєкт (наприклад, у розділі «Acknowledgement»), та практично не
впроваджувалися.

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.
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Академічна доброчесність популяризується серед учасників освітньо-наукового процесу PhD програми
«Менеджмент». 13 лютого 2020 р. на засіданні кафедри менеджменту було обговорено Кодекс академічної
доброчесності. Усі працівники кафедри та аспіранти спеціальності 073 «Менеджмент» підписали Декларації про
академічну доброчесність (https://econom.lnu.edu.ua/news/pro-akademichnu-dobrochesnist). ЗВО має регуляторні
процедури, а також використовує певні практики для контролю за дотриманням академічної доброчесності серед
наукових керівників та здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. Зокрема,
експертній комісії було продемонстровано процес перевірки їх окремих наукових праць щодо наявності акамічного
плагіату. Деякі керівники публікуються у авторитетних наукових виданнях із нульовою толерантністю до
неоригінальних досліджень та текстових запозичень без належних посилань. Між тим відповідність за цим
підкритерієм встановлюється не лише на підставі доказів у вигляді документів, даних веб-сайту ЗВО чи свідчень
осіб. І якщо, наприклад, документального підтвердження випадків академічної недоброчесності не виявлено, а
учасники зустрічей засвідчили, що їм про такі випадки теж нічого не відомо, то цього недостатньо для повного
уявлення про рівень та культуру забезпечення якості на конкретній освітній програмі. Згідно із Методичними
рекомендаціями для експертів Національного агентства деякі аспекти цього процесу мають бути радше відчутними,
аніж описуваними у термінах об’єктивно спостережуваних фактів. Саме тому комісією зверталася увага на усі
можливі складові академічної недоброчесності: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація,
списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання, псевдоавторство та ін. Зокрема, як особливо цінні у
цьому контексті, експертами розглядалися публікації у наукового керівника за тематикою (напрямом) дослідження
аспіранта: до зарахування в аспірантуру або без спільного співавторства із ним після зарахування до аспірантури. Це
формує більшу довіру щодо відсутності одного із видів академічної недоброчесності «ghostwriting» відповідно до
Глосарію Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (https://naqa.gov.ua/wp-
content/uploads/2020/01/%d0%93%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b9.pdf). І експертна комісія
все ж таки звертає увагу на доцільність підвищення ефективності наявної системи попередження та/або
моніторингу випадків порушення принципів академічної доброчесності у більш широкому контексті, не
обмежуючись контролем за відсутністю академічного плагіату.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

ЗВО забезпечує можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики
аспірантів ОНП «Менеджмент» через проведення регулярних конференцій, семінарів, безкоштовного доступу до
комерційних науково-метричних баз тощо. Є приклади публікації науковими керівниками результатів досліджень у
журналах, де частка національних авторів є мінімальною та забезпечується принцип рецензування «Double-blind
review». Двоє наукових керівників аспірантів мають індекс Гірша у Scopus.

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

Слабкі сторони та недоліки: Освітня складова ОНП «Менеджмент» не відповідає інтересам аспірантів у частині
формування універсальних навичок дослідника згідно п. 27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук від 23.03.2016 р. Неможливість повноцінного формування разових
спеціалізованих вчених рад для аспірантів згідно чинної Постанови КМУ № 167 від 06.03.2019 р. Складнощі у
формуванні спецрад для багатьох аспірантів, орієнтуючись на вимоги пп. 7-8 проєкту Порядку присудження
наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими радами ЗВО (наукових установ),
розробленому Нацагентством. Активність дослідницької діяльності багатьох наукових керівників у контексті
глобалізації є невисокою або взагалі відсутня. Має місце відсутність кореляції тематики дисертацій аспірантів із
напрямами досліджень їх наукових керівників за публікаціями у фахових періодичних виданнях з економіки. Деякі
наукові керівники не мають значного дослідницького досвіду та/або рейтингових (багатоцитованих) публікацій за
напрямами досліджень своїх аспірантів. Більшість здобувачів участі у конференціях за кордоном не беруть та не
оприлюднюють результати власних досліджень в іноземних виданнях. Участі абсолютної більшості аспірантів у
міжнародних дослідницьких проєктах ОНП «Менеджмент» поки не було. Наукові керівники здобувачів вищої
освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем не долучаються до виконання договорів на створення і передачу
науково-технічної продукції (господарських договорів), а також до конкурсних наукових (інноваційних) проєктів, що
фінансуються із державного (місцевого) бюджету. Відсутня участь керівників аспірантів у грантових дослідницьких
міжнародних проєктах, наукові результати яких публікуються, із посиланням на проєкт, та практично
впроваджуються. Рекомендації: Варто забезпечити належну відповідність ОНП «Менеджмент» нормативним
вимогам щодо формування універсальних навичок дослідника. Рекомендовано посилити спроможність створення у
ЗВО спеціалізованих вчених рад для рецензування та захисту дисертаційних робіт здобувачів за третім рівнем вищої
освіти ОНП «Менеджмент». Доцільно підвищити активність дослідницької діяльності багатьох наукових керівників
та аспірантів у контексті інтернаціоналізації. Варто збільшити рівень кореляції тематики дисертаційних робіт
аспірантів із напрямами досліджень їх наукових керівників. Рекомендовано покращити умови для залучення
наукових керівників та аспірантів до виконання господарських договорів, конкурсних наукових (інноваційних)
проєктів, що фінансуються із державного (місцевого) бюджету, грантових дослідницьких міжнародних проєктів і т.
ін. Доцільно підвищити ефективність наявної системи попередження та/або моніторингу випадків порушення
принципів академічної доброчесності у більш широкому контексті, не зосереджуючи основну увагу лише на
академічному плагіаті.
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Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОНП має суттєвий рівень загальної неузгодженості із якісними характеристиками за підкритерієм 10.1. Крім того,
має місце значна неузгодженість за підкритерієм 10.5, а також часткова – за підкритерієями 10.2 та 10.4. Тому,
враховуючи голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих
підкритеріїв, ОНП та освітня діяльність за цією програмою загалом не відповідають Критерію 10. Однак виявлені
недоліки можна усунути протягом одного року.

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

дані відсутні

V. Підсумки

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми E

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження E

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Спроможність створення
спецрад_Кореляція тем

z1jWms8rFgguu39IY+tCb7/UfkRvl3oD9s6kUf4lpzc=
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***

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

Величко Олександр Петрович

Члени експертної групи

Ільєнко Оксана Вікторівна

Прус Юлія Ігорівна
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