
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36767 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

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 36767

Назва ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

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 Горовий Дмитро Анатолійович, Кирилюк Оксана Василівна,
Ковальчук Світлана Володимирівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 13.07.2020 р. – 15.07.2020 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-
enterprise.pdf

Програма візиту експертної групи https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/accreditation-
enterprise.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 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за спеціальністю 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність для третього рівня вищої освіти (Доктор філософії) у ЗВО
Львівський національний університет імені Івана Франка відповідає критеріям оцінювання якості вищої освіти,
чинному законодавству, проєкту Стандарта вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність для третього рівня вищої освіти (доктор філософії) та чинним Національним рамкам кваліфікації, що є
обов’язковою умовою для акредитації. Підготовка за ОНП відбувається відповідно до Закону України «Про вищу
освіту». За програмою здійснюється регулярний моніторинг, що дозволяє її вдосконалювати завдяки активній
позиції всіх учасників освітнього процесу. У здобувачів вищої освіти є можливість формувати індивідуальну освітню
траєкторію, у тому числі, і дослідницьку. Проведена експертиза засвідчує, що обсяг ОНП та окремих її освітніх
компонент (у кредитах ЄКТС) відповідають вимогам законодавства щодо навчального навантаження для ОКР. В
ЗВО створено рівні та прозорі умови вступу на навчання. Правила прийому на навчання за ОНП є чіткими та
зрозумілими. Освітньо-наукова програма відповідає принципу «академічної свободи». В університеті сформовано
зрозумілі та прозорі процедури дотримання академічної доброчесності, що закріплено у відповідних нормативних
документах, яких дотримуються в освітньому процесі всі його учасники. Матеріально-технічне забезпечення повною
мірою задовольняє реалізацію ОНП. В університеті відсутні ознаки дискримінації за будь-якою ознакою. Поряд із
цим виявлено: реалізацію ОНП забезпечують дві кафедри університету, що формує її унікальність і породжує певні
складності через недостатню аргументованість залучення фахівців за спеціальністю 242 Туризм (галузь знань 24
Сфера обслуговування) до підготовки докторів філософії за ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
яка належить до галузі знань 07 Управління та адміністрування; недостатню документованість врахування досвіду
підготовки здобувачів зазначеного рівня зарубіжними та провідними вітчизняними ЗВО; низьку міжнародну
мобільність здобувачів за третім рівнем вищої освіти; неповну відповідність тематики дисертаційних робіт
здобувачів предметній сфері ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильні сторони: 1. ОНП має унікальність у порівнянні з аналогічними програмами за спеціальністю 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, оскільки вона враховує специфіку регіонального ринку праці,
орієнтована на вирішення питань транскордонного співробітництва шляхом включення дисциплін та напрямів
дослідження за спеціальністю 242 Туризм. 2. Встановлено відповідність мети ОНП напрямам реалізації місії і
стратегій ЗВО ЛНУ імені Івана Франка. 3. ОНП має відповідність програмних результатів навчання чинним
Національним рамкам кваліфікації. Програмні результати навчання, які визначені ОНП повною мірою
забезпечуються її обов’язковими компонентами. 4. Наукова складова ОНП передбачає проведення власного
наукового дослідження під керівництвом одного наукового керівника та оформлення його результатів у вигляді
дисертаційної роботи. 5. Правила прийому на навчання до ЗВО ЛНУ імені Івана Франка у 2020 році є чітко
структурованими, зрозумілими, такими, що не містять дискримінаційних положень. Інформація щодо вступу,
правил прийому на навчання за ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» розміщена у відкритому
доступі на сайті ЗВО. 6. До реалізації ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» залучені
висококваліфіковані викладачі, що забезпечує досягнення визначених даною програмою цілей та програмних
результатів навчання. Керівництво здобувачами вищої освіти здійснюють доктори економічних наук за
відповідними профілю ОНП спеціальностями. 7. Роботодавцями за ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» виступають ЗВО. Їх представники під час зустрічі відзначили зацікавленість своїх організацій як
роботодавці у залученні фахівців на рівні доктор філософії до своїх установ 8. Наукові керівники мають публікації у
високо рейтингових журналах, які входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Напрями наукових
досліджень наукових керівників корелюють з напрямами наукових досліджень здобувачів вищої освіти. Формування
взаємовідносин між здобувачем та науковим керівником і гарантом на засадах довіри, підтримки та відкритості. 9.У
ЛНУ імені Івана Франка створено сприятливе освітнє, наукове та матеріально-технічне середовище для
забезпечення реалізації можливостей щодо проведення і апробації результатів наукових досліджень аспірантів за
ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Позитивні практики: 1. ОНП спрямована на залучення до
освітнього процесу підприємств і організацій, сфера діяльності яких безпосередньо стосується розвитку
транскордонного співробітництва 2. В ОНП передбачена реальна педагогічна практика, в процесі якої здобувачі
третього рівня вищої освіти здійснюють коригування робочих програм (силабусів), а також приймають
безпосередню участь в освітньому процесі шляхом викладання певних дисциплін для студентів спеціальностей 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність і 242 Туризм.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкі сторони: 1. Відсутнє чітке формулювання особливостей (унікальності) ОНП. Має місце неповна узгодженість
цілей навчання, що визначені ОНП зі здатностями, які відповідають 9 рівню НРК. 2. В ОНП відсутня матриця
відповідності програмних компетентностей компонентам програми «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», що унеможливлює розглянути цю відповідність за інтегральною компетентністю. 3.На сторінці Центру
якості освіти на сайті ЗВО результати анкетування здобувачів щодо ОНП наведені узагальнено, без виокремлення із
загального масиву даних окремих ОП або ОНП і переплутані посилання за періодами часу 4. Тематика деяких
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дисертаційних робіт неповною мірою відповідає профілю ОНП. 7. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка
декларує цілодобовий доступ до електронного репозитарію за адресою. Проте під час контрольної перевірки
29.07.2020 о 0.22 це посилання не спрацювало, 8. Роздвоєність ОНП між кафедрами, що відносяться до різних
факультетів негативно впливає на єдиний стиль наведення інформації про наукові дослідження керівників
здобувачів ОНП. Рекомендації: 1. Відкоригувати назву освітньої програми з урахуванням специфіки її підготовки
двома кафедрами, що здійснюють підготовку здобувачів за різними галузями знань 2. Врахувати у формуванні цілей
та змісту ОНП специфіку її реалізації двома кафедрами, що здійснюють підготовку здобувачів за різними галузями
знань 3. У назві кафедри, на якій працює гарант освітньої програми, доцільно було б застосовувати ключові слова,
пов’язані з ОНП 4. Посилити вмотивованість здобувачів освітньої програми щодо залучення їх до міжнародних
проектів та програм з академічної мобільності (інтернаціоналізації) 5. Звернути увагу на необхідність врахування
результатів неформальної освіти 6. Переглянути навчальні плани щодо оптимізування освітньої складової та
посилення дослідницької частини, у тому числі, і відповідними дисциплінами за вибором здобувачів, а також за
рахунок збільшення практичної складової 7. Оприлюднити і довести до відома здобувачів Положення про тимчасові
ради та захист дисертацій у ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка 8. Ппродовжувати роботу
щодо виховання академічної доброчесності серед здобувачів за ОП. Мотивувати здобувачів до написання наукових
робіт з мінімальними відсотками запозичень. Ознайомлювати із заходами покарання за порушення академічної
доброчесності. 9. Провести коригування Стратегії розвитку ЗВО з урахуванням стратегічного спрямування розвитку
спеціальностей університету (Стратегія розроблена до 2020 р.) 10. Провести коригування тематики дисертаційних
робіт у відповідності з профілем ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 11. Більш чітко
обґрунтувати унікальність ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» як міжгалузевої або
міждисциплінарної.

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.

Цілі ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» мають освітньо-науковий характер, є чітко
сформульованими і такими, що відповідають місії та стратегічним цілям ЗВО, які зазначені у Стратегії Львівського
національного університету імені Івана Франка до 2020 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf). Згідно Стратегії, місія університету полягає у: генеруванні змін, які
потребує регіон, країна та світ; формуванні особистості – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу;
розвитку культурно-мистецького середовища для гармонійного становлення духовного світу молоді через
виховання почуття національно-патріотичного обов’язку та пошани до історичної пам’яті. Стратегічні цілі
університету імплементовані та знаходять реалізацію в ОНП. Так, стратегічні цілі ЗВО, а саме: досягнення найвищих
світових стандартів та глобалізація наукових досліджень; забезпечення високої якості навчального процесу;
посилення ролі університету в суспільстві; поглиблення інтеграції університету у світовий освітній та науковий
простір, – реалізуються в ОНП через підготовку науково-педагогічних працівників за спеціальністю 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», що передбачає набуття загальнонаукових і фахових
компетентностей, які необхідні для проведення самостійних наукових і прикладних досліджень з теорії та
методології формування і розвитку підприємництва, торговельної і біржової діяльності, територіальних та
галузевих аспектів організації бізнесу, стратегії розвитку підприємництва, управління бізнес-структурами,
нормативно-правового забезпечення підприємницької діяльності.

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

Експертна група зазначає, що до формування цілей і програмних результатів ОНП «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» залучалися зацікавлені сторони, що підтверджується таким фактами
(https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/RZ_076_P_2016_ASP.pdf): 1. ОНП прорецензована
керівником підприємства PROFITOUR (м.Львів), Біланюк О.П. 2. На ОНП є рецензія д.е.н., професора, завідувача
кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК ім. І.В. Поповича Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, П. М. Музики (який також був
присутнім на зустрічі №6, що відбулася 13.07.2020, і підтвердив цей факт особисто). 3. На ОНП є рецензія к.е.н.,
професора, завідувача кафедри економіки підприємства та інвестицій Інституту економіки і менеджменту НУ
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«Львівська політехніка», В.В.Козика. 4. ОНП прорецензована д.е.н., доцентом, завідувачем кафедри державного
управління Українського католицького університету, В.В.Борщевським (який також був присутнім на зустрічі №6,
що відбулася 13.07.2020, і підтвердив цей факт особисто) . Ознайомлення зі змістом рецензій дозволило
переконатися у тому, що в них міститься оцінка структури, компонент, відповідності ОНП тенденціям і розвитку
спеціальності, однак конкретизації пропозицій щодо коригування та удосконалення ОНП в них немає. Варто
зазначити, що окремі пропозиції знайшли відображення при коригуванні робочих програм дисциплін, що
забезпечують освітню компоненту ОНП (https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/OP_076_P_2016_ASP.pdf). В процесі інтерв'ювання здобувачів вищої освіти,
представників студентського самоврядування, Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених ЛНУ імені Івана Франка та вивчення протоколів засідання кафедри, додатково наданих на вимогу ЕГ,
з'ясовано, що в ЗВО здійснюється постійний моніторинг ОНП.

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.

ЕГ констатує, що цілі ОНП та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку
спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту. Зазначене підтверджується оновленням ОНП, яку
розроблено і затверджено у 2016 р. (протокол № 20/5 від 25.05.2016 р. Вченої ради Львівського національного
університету імені Івана Франка), та оновлено у 2018-2019 н.р. Згідно чинного в ЗВО Положення щодо оновлення
(перегляду) освітніх програм рішення про необхідність перегляду ОП приймається у разі потреби, але не рідше
одного разу за повний курс навчання за ОП. ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» враховує
умови транскордонного співробітництва та євроінтеграційний вектор розвитку економіки, що обумовлює потребу у
фахівцях вищої кваліфікації з підприємницької, торговельної та біржової діяльності, котрі вільно володіють
іноземною мовою; необхідність застосування міжгалузевих і міждисциплінарних досліджень для досягнення
максимального наукового результата. Наявність попиту на висококваліфікованих фахівців з підприємницької,
торговельної та біржової діяльності (докторів філософії) на всеукраїнському та регіональному ринках підтверджують
роботодавці та випускники за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Хоча на момент
здійснення акредитаційної експертизи, випускників за ОНП ще не було, зустріч ЕГ із роботодавцями (академічною
спільнотою інших ЗВО, випускниками за спеціальністю) різних галузей економіки дала змогу отримати узагальнену
картину їх потреб у кваліфікованих фахівцях з підприємницької, торговельної та біржової діяльності (докторів
філософії), які враховані в ОНП. Галузевий та регіональний аспекти в ОНП враховано через включення до освітньої
компоненти дисциплін туристичного спрямування (Актуальні проблеми туризму; Організаційно-економічні
аспекти туристичної діяльності) та у програмних компетентностях випускників аспірантури. ЛНУ імені Івана
Франка враховано досвід провідних вітчизняних ЗВО щодо запровадження та удосконалення ОНП, що дозволило
визначити оптимальний комплекс освітніх компонент освітньої програми, що підтверджується відповідними
протоколами засідання кафедри та договорами про співпрацю (https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/RZ_076_P_2016_ASP.pdf)

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність для третього рівня
вищої освіти (Доктор філософії) на сьогодні є відсутнім. Програмні результати навчання за ОНП 2016 року
відповідають вимогам 8 рівня Національної рамки кваліфікацій (Постанова Кабміну України №1341 від 23.11.2011
р.). ОНП 2019-2020 н.р. відповідають 9 рівню Національної рамки кваліфікацій, в редакції постанови Кабміну
України №509 від 12.06.2019 р.). Відтак, ОНП (редакція 2019 р.) сформована з урахуванням проєкту Стандарта,
який проходив громадське обговорення, і загалом відповідає встановленому рівню Національної рамки
кваліфікацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1. ОНП має унікальність у порівнянні з аналогічними освітньо-науковими програмами за спеціальністю 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, оскільки вона враховує специфіку регіонального ринку праці,
орієнтована на вирішення питань транскордонного співробітництва шляхом включення дисциплін та напрямів
дослідження за спеціальністю 242 Туризм. 2. Встановлено відповідність мети ОНП напрямам реалізації місії і
стратегій ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка. 3. ОНП має відповідність програмних
результатів навчання проєкту Стандарта вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова
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діяльність для третього рівня вищої освіти (Доктор філософії), а також чинним Національним рамкам кваліфікації.
Програмні результати навчання, які визначені ОНП повною мірою забезпечуються її обов’язковими компонентами.

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

Слабкі сторони: 1.При формуванні особливостей ОНП не простежується її унікальність, яка чітка прописана з огляду
на міжгалузевий та міждисциплінарний підхід у підготовці фахівців.. 2. Недостатньо враховано досвід зарубіжних
ЗВО щодо підготовки фахівців за аналогічними ОНП Рекомендації: 1. Відкоригувати назву освітньої програми з
урахуванням специфіки її підготовки двома кафедрами, що здійснюють підготовку здобувачів за різними галузями
знань 2. Врахувати у формуванні цілей та змісту ОНП специфіку її реалізації двома кафедрами, що здійснюють
підготовку здобувачів за різними галузями знань 3. У назві кафедри, на якій працює гарант освітньої програми,
доцільно було б застосовувати ключові слова, пов’язані з ОНП

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Зважаючи на встановлені сильні сторони та позитивні практики, а також рекомендації щодо удосконалення ОНП у
контексті Критерію 1, ЕГ вважає, що ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» має достатній рівень
узгодженості із якісними характеристиками. Відтак, можна вважати відповідність ОНП Критерію 1 достатньою (з
незначними недоліками). Існує спільність думок з боку гаранта ОНП та керівництва ЗВО щодо удосконалення ОНП
у контексті Критерію 1.

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 освітньо-наукової програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (третій рівень вищої
освіти) становить 40 кредитів ЄКТС. Цей факт відповідає нормам, встановленим згідно Закону України «Про вищу
освіту» (п.6, ст. 5); Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
закладах вищої освіти (наукових установах) (п.26). Обсяг обов'язкових освітніх компонентів, спрямованих на
досягнення програмних результатів навчання (компетентностей), які визначені 9 кваліфікаційним рівнем
Національної рамки кваліфікацій, становить 22 кредити ЄКТС, а загальний обсяг освітніх компонентів за вибором
здобувачів - 18 кредитів ЄКТС, тобто становить 45%. Таке співвідношення відповідає вимогам Закону України «Про
вищу освіту», згідно якого обсяг дисциплін за вибором здобувачів має становити не менше 25%. Реалізація права
вибору здобувачами навчальних дисциплін регламентується Тимчасовим положенням «Про порядок забезпечення
вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf), а також Тимчасовим положенням
про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному
університеті імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). В ОНП,
яка була затверджена у 2016 р. (протокол № 20/5 від 25.05.2016 р.) та у Проєкті ОНП (редакція 2019 р.), враховано
всі чотири складових, що передбачають набуття аспірантом компетентностей відповідно до Національної рамки
кваліфікацій, обсяг у кредитах за якими становить: 1) здобуття глибинних знань зі спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - 16 кредитів, 7 з яких забезпечують обов'язкові дисципліни (
«Сучасні тенденції в підприємництві», «Науковий семінар»), а 9 кредитів - вільного вибору здобувачів (дисципліни
обираються за блоками); 2) оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями - 13 кредитів, 4 з
яких забезпечує обов'язкова дисципліна («Філософія»), а 9 кредитів - вільного вибору здобувачів (дисципліни
обираються за блоками); 3) набуття універсальних навичок дослідника - 4 кредити («Педагогічна практика»); 4)
здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи
іноземною мовою - 6 кредитів («Іноземна мова за фаховим спрямуванням»). Загальний термін навчання за ОНП
становить 4 роки, при цьому, навчальним планом ОНП регламентовано тривалість навчання - 3,5 роки. В процесі
інтерв'ю, гарант ОНП та здобувачі підтвердили, що вони суміщають навчання з науковою роботою. ЕГ зауважує, що
такий графік освітнього процесу ускладнює достроковий захист дисертаційної роботи. Також такий розподіл
дисциплін унеможливлює забезпечення програмних результатів навчання лише обов'язковими дисциплінами.
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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.

Під час акредитаційної експертизи з’ясовано, що зміст освітньо-наукової програми «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» (третій рівень вищої освіти) немає чіткої структуризації, а її освітні компоненти не завжди
дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання (доповнюються вибірковими
дисциплінами), що зазначалося у попередньому підкритерії. Поряд із цим ЕГ зазначає, що кожний програмний
результат є охопленим змістом програми, підтвердженням цьому є описи навчальних дисциплін та робочі навчальні
програми, у яких наведені програмні результати навчання (https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/076-
entrepreneurship). Структуризація змісту ОНП здійснюється за двома групами складових: обов’язкові дисципліни,
перелік яких деталізовано в самій ОНП, та вибіркові дисципліни, перелік яких є у вільному доступі на сайті ЗВО
(https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/076-entrepreneurship). Відсутність матриці відповідності
програмних компетентностей компонентам освітньо-наукової програми «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» (третій рівень вищої освіти) не дозволяє відобразити таку відповідність за інтегральною компетентністю,
яка формує здатність розв’язувати комплексні проблеми в сфері підприємництва, торговельної та біржової
діяльності, у тому числі, і дослідницько-інноваційної, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення
нових цілісних знань та професійної практики.

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

Проведений ЕГ аналіз обов’язкових та вибіркових освітніх компонент ОНП, навчального плану, описів і робочих
програм навчальних дисциплін, програми педагогічної практики дає підстави зробити висновок, що зміст ОНП
відповідає предметній області, визначеної для неї спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність, а також містить перелік дисциплін, які підкреслюють міждисциплінарний характер зазначеної ОНП.
Освітньо-наукова програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (третій рівень вищої освіти) враховує
вимоги стосовно знань, умінь/навичок, комунікацій, які належать до 9 рівня Національної рамки кваліфікацій.

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

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії визначена та регулюється Тимчасовим положенням
«Про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному
університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf), в
якому чітко прописана послідовність та терміни вибору дисциплін аспірантами. Здобувачі, ознайомившись з
переліком дисциплін за вільним вибором, до 1 березня поточного року вносять обрані дисципліни до вибіркової
частини навчального плану. Відділ аспірантури і докторантури узагальнює інформацію про вибір здобувачами
навчальних дисциплін. Інформація про дисципліни вільного вибору аспіранта та їх зміст розміщується на сайті
аспірантури, факультету та є у вільному доступі для здобувачів. Здобувачі вищої освіти за ОНП мають можливість
обрати 3 з 9 дисциплін, перелік яких оприлюднено на сайті ЗВО у каталозі вибіркових дисциплін ОНП
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (третій рівень вищої освіти)
(https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/076-entrepreneurship). Основним інструментом формування
індивідуальної освітньої траєкторії за ОНП є вибіркові дисципліни, частка яких фактично складає 45% кредитів,
тобто 18 кредитів від загального обсягу ОНП, що відповідає Закону України «Про вищу освіту». Інформацію про
зміст вибіркових дисциплін аспіранти отримують з силабусів та робочих програм навчальних дисциплін. В процесі
інтерв'ювання здобувачів вищої освіти, представників студентського самоврядування, Наукового товариства
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЛНУ імені Івана Франка та вивчення протоколів засідання
кафедри, додатково наданих на вимогу ЕГ, з'ясовано, що аспіранти не тільки ознайомлені з процедурою обрання
вибіркових дисциплін, але й неодноразово її проходили, при цьому, вважають її чіткою та зрозумілою. Зіставлення
результатів інтерв'ювання різних респондентів та вивчення індивідуальних навчальних планів аспірантів дозволяє
зробити висновок, що ОНП і розроблені процедури в ЗВО дають можливість аспірантам формувати індивідуальну
освітню траєкторію. При формуванні індивідуальної освітньої траєкторії здобувачі також можуть обирати наукових
керівників та напрям наукового дослідження.

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

В рамках ОНП передбачена практична підготовка здобувачів вищої освіти у вигляді проходження педагогічної
практики, яка згідно Навчального плану проходить у шостому семестрі і має обсяг 4 кредити ЄКТС. Цей вид
практики передбачає насамперед вдосконалення знань, формування у здобувачів системи умінь самоорганізації
педагогічної діяльності, розвитку професійно-педагогічних компетентностей, набуття педагогічного досвіду
організації освітнього процесу у ЗВО для спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
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(https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/076-entrepreneurship). Порядок проходження педагогічної
практики здобувачами вищої освіти за ОНП, її завдання та методичне забезпечення, звіт за результатами
педагогічної практики регламентуються Практична підготовка аспірантів передбачена навчальним планом та
регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені
Івана Франка» (протокол № 50/5 від 31.05.2018 р.) (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf) та «Положенням про педагогічну практику аспірантів Львівського національного університету
імені Івана Франка» (протокол № 49/5 від 30.05.2018 р.) (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/08.pdf). Педагогічна практика належить до блоку дисциплін, що забезпечують універсальні
навички дослідника, що пояснюється академічністю ЗВО, який здійснює підготовку докторів філософії для
забезпечення власного освітнього процесу. Зазначений вид практики проходить у межах професійно-орієнтованих
дисциплін підготовки фахівців, які забезпечуються кафедрою економіки підприємства ЛНУ імені Івана Франка.
Вибір дисциплін, за якими здійснюється проходження педагогічної практики, визначається заздалегідь, відповідно
до педагогічного навантаження, і має узгоджуватися з дисциплінами, які викладає науковий керівник, або в межах
тематики дисертаційної роботи здобувача. Терміни проходження практики та її програма визначаються в
індивідуальному плані аспіранта, затверджуються науковим керівником. Організатором педагогічної практики
аспірантів і базою для проходження педагогічної практики є кафедра, за якою закріплений аспірант. ЕГ вважає, що
для підвищення педагогічної майстерності та академічної мобільності доцільно розширювати бази проведення
педагогічної практики за рахунок ЗВО, з якими у ЛНУ імені Івана Франка діють договора про співдружність.
Інтерв'ю зі здобувачами також засвідчили, що вони не проти збільшити цей вид діяльності.

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

Набуття здобувачами соціальних навичок (Soft Skills), що відповідають задекларованим цілям ОНП здійснюється
шляхом опанування здобувачами вищої освіти загальними компетентностями, включеними до ОНП, зокрема:
комунікативними вміннями і навичками, необхідними для ефективної самопрезентації, публічного виступу,
конструктивної міжособової взаємодії («Психологія вищої школи»); здатністю налагоджувати контакт,
організовувати діалогічне спілкування зі студентами, дотримуватися норм педагогічної етики та педагогічного
такту, обирати доцільні способи розв’язання конфліктів, уміння вести дискусії, відстоювати особистісну науково-
педагогічну позицію («Педагогіка вищої школи»); володіння усною та письмовою комунікацією іноземною мовою
на просунутому рівні (Advanced C1), що розширює можливості спілкування та встановлення контактів з зарубіжними
фахівцями («Іноземна мова за фаховим спрямуванням (англійська, німецька, французька)»); вміння вести дискусії з
науковцями, представниками громадськості з наукових проблем, відстоювати особистісну наукову позицію, вміння
виступати з підготовленими презентаціями, доповідями на наукових конференціях, круглих столах, семінарах, тощо
(«Науковий семінар»). В процесі експертизи встановлено, що здобувачі вищої освіти за ОНП «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» можуть отримати соціальні навички за рахунок використання викладачами таких
методів навчання, як: кейсові ситуації, тренінги, мозковий штурм, публічні виступи, презентації, гейм стаді тощо.
Розвитку у аспірантів навичок Soft Skills активно сприяють і їх наукові керівники, які залучають своїх аспірантів до
публічних виступів (апробації) результатів їх наукового дослідження на науково-практичних конференціях,
семінарах тощо. Здобувачами вищої освіти та представниками Наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених ЛНУ імені Івана Франка зазначалося, що аспіранти активно долучаються до участі в
наукових товариствах, студентському самоврядуванні, що, своєю чергою, також сприяє розвитку у них соціальних
навичок. Здобувачі під час зустрічей з експертами навели та продемонстрували конкретні приклади соціальних
навичок, здобутих в процесі навчання за ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», у вигляді дискусії
та аргументації своїх висловлювань.

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

Професійний стандарт за галуззю знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність на момент формування, перезатвердження ОНП в Україні не розроблено.

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.

В процесі експертизи ЕГ встановлено, що згідно з Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) можна констатувати той факт, що у ЗВО
визначено порядок розподілу обсягу окремих освітніх компонентів ОНП із фактичним навантаженням здобувачів
третього (доктор філософії) рівня вищої освіти. Відповідно до чинного Тимчасового положення, кількість годин
навчальних занять за відповідними навчальними дисциплінами планується з урахуванням досягнутої здобувачами
освіти здатності навчатися автономно і становить (у відсотках до загального обсягу навчального часу, для очної
форми навчання): від 15 до 25% за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти. Проведений аналіз навчального
плану 2016 р., згідно якого здійснюється підготовка здобувачів за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти в
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ЛНУ імені Івана Франка, дозволив ЕГ зробити такі висновки: загальний фонд навчального часу згідно ОНП складає
40 кредитів ЄКТС (1200 годин), з яких обсяг аудиторних занять становить 540 годин (45%), обсяг самостійної роботи
здобувачів відповідно становить 660 години (55%). Такий розподіл годин відповідає рекомендаціям МОН України, в
яких аудиторне навантаження дисциплін, які пропонуються на третьому рівні вищої освіти, має становити не менше,
ніж 1/4, а для самостійної роботи аспіранта – не більше, ніж 3/4 загального обсягу навчального часу, відведеного
для вивчення конкретної дисципліни. Відтак, обсяг компонентів, визначених в ОНП достатньо повно відображає
фактичне навантаження здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти і відповідає рекомендаціями
МОН України, а отже забезпечує досягнення цілей і програмних результатів навчання. Освітня складова ОНП
забезпечується в основному навчальними дисциплінами, які викладаються впродовж 1-2 року підготовки здобувачів
вищої освіти. Для 1-4 семестрів тижневе аудиторне навантаження становить від 6,75 до 8 год. Загалом
забезпечується рівномірний розподіл навантаження за навчальними дисциплінами, обсягом 3-4 кредити ЄКТС,
крім іноземної мови, яка містить 7 кредитів.

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.

ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» не передбачає підготовку здобувачів за дуальною формою
освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

1.Загальний обсяг ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та її окремих освітніх компонентів
відповідає вимогам законодавства, відображає компетентності та ПРН щодо загального навчального навантаження
для третього (доктор філософії) рівня вищої освіти. 2.Програмні результати навчання, які визначені ОНП
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», забезпечуються обов’язковими і вибірковими компонентами
ОП, що не суперечить чинному законодавству для даного рівня освіти. 3.Освітні компоненти ОНП
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» сформовано у відповідності до предметної області спеціальності
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 4. В ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та
Навчальному плані передбачені обов’язкові компоненти практичної підготовки у вигляді педагогічної практики.
5.ЗВО створює всі можливості для забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів ОНП
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», зокрема, через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти
навчальних дисциплін у обсязі 18 кредитів ЄКТС, що відповідає чинному законодавству. Сучасна інформаційна
підтримка освітнього процесу в ЗВО забезпечує здобувачів вищої освіти інформацією про зміст освітніх компонентів
ОНП (силабуси та робочі програми навчальних дисциплін є доступними на сайті ЗВО та економічного факультету).

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

Слабкі сторони: 1. ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» не містить структурно-логічної схеми та
матриці відповідності програмних компетентностей компонентам ОНП, що унеможливлює простежити логіку
викладання дисциплін та їх взаємозв'язок при формуванні результатів навчання. 2. Педагогічна практика не може
забезпечувати весь спектр набуття універсальних навичок дослідника. Рекомендації: 1. Розробити структурно-
логічну схему та матрицю відповідностей для оновленої ОНП 2020 р. для забезпечення відповідності інтегральної
компетентності компонентам ОНП. 2. Доповнити блок дисциплін «Набуття універсальних навичок дослідник»
дисциплінами, що сприятимуть розвитку саме дослідницької діяльності аспірантів.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Наявні недоліки можуть бути усунуті впродовж року шляхом перегляду змістового наповнення ОНП; формування
структурно-логічної схеми у відповідності до логічної взаємоповязаної системи освітніх компонент, що дозволить
досягти цілей та програмних РН за ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Запропоновані
пропозиції щодо удосконалення ОНП у контексті Критерію 2 є досяжними.
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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.

З правилами вступу до аспірантури за ОП можна ознайомитися за посиланням на офіційному веб-сайті ЗВО
(наприклад, на 2020 р. https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules_2020-add-10.pdf). Вступники
мають змогу ознайомитися із програмами вступних іспитів (наприклад, з іноземної мови
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7-
%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97-
%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b8.pdf). Програма прийому до аспірантури за даною ОНП не містить
дискримінаційних положень, а процедура вступу є однаковою для всіх бажаючих навчатися за ОП. Правила
прийому прописані чітко та повно (можна ознайомитися з документами та актуальними подіями вступної кампанії
на сайті університету у відділі аспірантура та докторантура ЛНУ імені Івана Франка https://aspirantura.lnu.edu.ua/).
Надані контакти за посиланням https://aspirantura.lnu.edu.ua/contacts/ для звернень вступників щодо додаткової
інформації про вступ. В ході онлайн-зустрічі зі здобувачами за ОНП різних років навчання підтверджено реальність
викладених фактів та корисність наданої вступникам інформації.

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

В процесі спілкування із керівництвом та академічним персоналом ЗВО була ідентифікована специфіка ЛНУ імені
Івана Франка. Вона полягає у вихованні високої якості академічних навичок у здобувачів ЗВО в процесі навчання на
першому і другому рівнях вищої освіти, а також в подальшому розгляді випускників-магістрантів із схильністю до
наукової праці як майбутніх академічних працівників даного ЗВО. Тому після захисту дипломних робіт магістрантам
з високими науковими навичками надається рекомендація до вступу в аспірантуру, таким чином, ідентифікуються
потенційні вступники. В перерві у 9 місяців між закінченням навчання в магістратурі та вступом до аспірантури
майбутній вступник обирає напрям дослідження, публікується та бере участь в конференціях. Тому при поданні
документів майбутній здобувач уже чітко має змогу обрати ОНП, яка найбільш повно сприятиме написанню
дисертаційної роботи та зможе розкрити науковий потенціал майбутнього здобувача. Вибору спеціальності сприяє
попередня співбесіда на факультеті, що допомагає засвідчити правильність обрання ОП, в тому числі і зовнішнім
вступникам, котрі здобували другий рівень вищої освіти в інших ЗВО. На погляд нашої ЕГ, це є унікальністю ЗВО та
ОНП, така процедура якомога краще допомагає врахувати особливості ОНП при вступі на програму і може бути
дуже ефективною при її вдосконаленні в подальшому. Після співбесіди вступнику пропонуються три іспити.
Найбільш вагомим для врахування особливостей ОНП є екзамен зі спеціальності, що показує набуті знання з ОП
рівня вищої освіти магістра. Екзаменаційний білет формується з двох частин: тестової, що спрямована на перевірку
загальноекономічних знань, та три відкриті запитання, що формуються кафедрою з урахування специфіки ОП. Іспит
з філософії, на думку нашої ЕГ, показує лише загальні здатності вступника до критичного мислення, а так, як даний
іспит був уже складеним в процесі здобуття попередніх рівнів вищої освіти, то чи є потреба в такому випробуванні,
варто подумати. Традиційно вступники складають іспит з іноземної мови. Таким чином, можна стверджувати, що
правила прийому враховують особливості ОНП. Проте залишається відкритим запитання глибинного розуміння
ЗВО унікальності цієї ОНП та обґрунтування цих особливостей. Оскільки теми дисертаційних досліджень здобувачів
не повністю відповідають спеціальності, постає дискусія та нагальна потреба в корегуванні назви ОНП. Варто
відмітити, ці невідповідності не є критичними та знаходяться в одному руслі – дослідження фокусуються навколо
туристичної галузі, що має регіональний контекст.

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.

На офіційному веб-сайті ЗВО можна ознайомитися з документами щодо визнання результатів навчання, отриманих
в інших ЗВО: Порядком визнання у ЛНУ імені Івана Франка, здобутих в іноземних закладах вищої освіти наукових
ступенів (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/reg-foreign_diploma.pdf), Тимчасовим положенням
про організацію освітнього процесу здобувачів ступеня доктора філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf); Положенням про порядок визнання іноземного диплому
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf); Тимчасовим положенням про порядок
організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf); Положенням про визнання та перезарахування результатів
навчання учасників академічної мобільності (https://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/ifnul_recognition_of_studies.pdf). Варто зазначити, що ЗВО заохочує здобувачів
реалізувати академічну мобільність, створюючи можливості. На даний час є 64 активні міжінституційні угоди за
програмою Erasmus+ (KA 107) https://international.lnu.edu.ua/erasmus-university-of-cadiz/. Конкурс проводиться
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посеместрово, двічі на рік. Аналіз документів дав змогу стверджувати, що процедура визнання результатів
навчання, отриманих в інших ЗВО є прозорою, зрозумілою, чіткою і доступною для всіх здобувачів ОНП.
Інформування здобувачів про надані можливості відбувається через гаранта, наукового керівника, відділ
міжнародних зв’язків, координатора академічної мобільності факультету, деканат та веб-ресурси. Інформація
отримана та підтверджена в процесі онлайн-зустрічей зі здобувачами ОНП, представниками Наукового товариства
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЛНУ імені Івана Франка та студентського самоврядування,
адміністративним та академічним персоналом. Перевірити відповідність процедури визнання результатів навчання
в інших ЗВО нормативним документам не є можливими, оскільки за час існування ОНП у здобувачів не виникало
такої потреби.

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.

Спілкування зі здобувачами ОНП дало змогу зрозуміти, що здобувачі та робоча група ОНП мають усвідомлення
важливості участі здобувачів третього рівня в заходах неформальної освіти. У процесі проведення наукового
семінару, спираючись на специфіку ОП, відбуваються лекційні зустрічі та тренінги з успішними підприємцями та
представниками місцевого самоврядування сфери бізнесу. Проте фото звіти таких зустрічей представлено не було.
Представники здобувачів ОНП в усній формі вносили пропозицію зараховувати результати навчання за
неформальною освітою, проте такого досвіду поки-що немає. Варто зазначити, що загалом в ЗВО прописана
процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, що регулюється Порядком визнання у
Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у формальній та
неформальній освіті (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf). Згідно
даного порядку, університет може визнати результати навчання, отримані в неформальній чи інформальній освіті в
обсязі, що, як правило, не перевищує 10% від загального обсягу кредитів передбачених ОНП.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

1.Наявність прозорих, зрозумілих та публічно висвітлених правил вступу на навчання за ОНП. 2.Врахування
особливостей ОНП в процедурі вступу. 3.Наявність документально закріплених можливостей реалізації академічної
мобільності та чіткої процедури визнання результатів, отриманих в інших ЗВО.

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

Слабкі сторони: Відносно мала кількість здобувачів за ОНП (5 осіб) впродовж існування програми: в середньому по
одному здобувачу на кожен рік прийому. Це може свідчити про необізнаність зовнішніх потенційних вступників про
дану ОНП та її можливості, а також низьку мотивацію вступу на аспірантуру випускників ЗВО за суміжними та
ідентичною спеціальностями, нерозкритий потенціал наукових здібностей магістрантів ЗВО. Рекомендації:
1.Активніше мотивувати здобувачів вищої освіти другого рівня до продовження навчання та систематично
висвітлювати діяльність за ОНП в соціальних мережах і на тематичних веб-ресурсах. 2.Зменшити кількість вступних
іспитів до двох – відмовитися від філософії, оскільки цей екзамен не враховує специфіку ОНП та складається
здобувачами на попередніх рівнях вищої освіти. 3.Посили інформування здобувачів щодо неформальної освіти,
оскільки ця складова є логічною в контексті третього рівня вищої освіти. 4.Активізувати академічну мобільність
здобувачів за ОНП.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Експертна комісія дійшла висновку щодо відповідності Критерію 3 вимогам якості вищої освіті. До підкритерію 3.1
відсутні зауваження. За підкритеріями 3.2-3.4 є недоліки, що піддаються коригуванню.
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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.

Підготовка здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» здійснюється за денною та денно-вечірньою формами навчання, що регламентується Тимчасовим
положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському
національному університеті імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Контактні години побудовані у формі лекцій, семінарів та практичних
занять в інтерактивному форматі. За результатами аналізу ЕГ додатків до відомостей про самооцінювання (табл.1,
табл.3), робочих програм навчальних дисциплін, а також під час співбесіди із групою забезпечення та здобувачами,
підтверджено, що вивчення освітніх компонентів ОНП здійснюється із застосуванням різних методів навчання, як:
тести, кейси, ситуаційні вправи, індивідуальні завдання, наукові дискусії, наукові виступи тощо. В процесі
проведення експертизи встановлено, що освітній процес у Львівському національному університеті імені Івана
Франка базується на системному підході, форми, методи навчання і викладання (навчальні заняття, самостійна
робота, наукові семінари, контрольні заходи, педагогічна практика тощо) сприяють досягненню заявлених в ОНП
цілей та програмних результатів навчання. Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти, представниками
студентського самоврядування, Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЛНУ імені
Івана Франка з’ясовано, що освітній процес відповідає їх інтересам та потребам, а вони є його активними
учасниками. ЕГ констатує, що у здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії є можливість вільного вибору
методів дослідження, наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати їх наукових досліджень
тощо. Викладання та навчання у ЗВО здійснюється на основі студентоцентрованого підходу та відповідають
принципам академічної свободи. Цей факт підтверджують і результати опитування здобувачів вищої освіти.

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 зустрічі ЕГ зі здобувачами вищої освіти за ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
підтверджено той факт, що учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація
стосовно цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих
освітніх компонентів. Здобувачі третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за ОНП «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність» мають можливість детально ознайомитися зі структурою ОП, переліком освітніх компонент
та організацією освітнього процесу на сайтах університету та економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка
(https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/OP_076_P_2016_ASP.pdf, https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/NP_076_P_2016_ASP_s.pdf). ЕГ зазначає, що на сайтах університету та економічного
факультету ЛНУ імені Івана Франка розміщені навчально-методичні матеріали дисциплін, які формують освітні
компетентності за ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
(https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/076-entrepreneurship). Детальний аналіз структури робочих
програм і силабусів дозволяє стверджувати, що ЗВО при підготовці здобувачів третього (доктор філософії) рівня
вищої освіти застосує компетентнісний підхід стосовно надання інформації про зміст дисципліни. В робочих
програмах чітко ідентифіковано в розрізі тем інформацію щодо результатів навчання, методів, способів
демонстрування результатів навчання, критеріїв, форм поточного, підсумкового контролю та оцінювання. ЕГ
зазначає, що критерії оцінювання здобувачів відповідають вимогам Тимчасового положення про організацію
освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті
імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Під час зустрічі з
групою забезпечення ОНП, ЕГ мала можливість пересвідчитися, що викладачами здійснюється систематична
робота щодо удосконалення силабусів і робочих програм за навчальними дисциплінами, що формують освітні
компоненти ОНП. Здобувачі вищої освіти також підтвердили, що їм систематично надається інформація стосовно
графіка освітнього процесу, критеріїв оцінювання у межах освітніх компонентів, організації наукової діяльності.
Необхідна інформація розміщується і оновлюється на сайті відділу аспірантури та докторантури, так, з навчальними
планами, розкладом занять здобувачі можуть ознайомитися за посиланням:
https://aspirantura.lnu.edu.ua/oholoshennya/; силабусами та робочими програмами навчальних дисциплін за
посиланням: https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/.

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

ЕГ зазначає, що поєднання навчального процесу з науковою діяльністю здобувачів вищої освіти в ЛНУ імені Івана
Франка організовано на належному рівні та відбувається шляхом їх участі у семінарах («PROдоброчесність:
інструменти впровадження в діяльність закладу вищої освіти» (https://www.lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-
vidbuvsia-seminar-prodobrochesnist-instrumenty-vprovadzhennia-v-diial-nist-zakladu-vyshchoi-osvity/), навчальних
курсах (курс компанії Pws по вдосконаленню навичок роботи з електронними таблицями)
(https://www.facebook.com/410272883057950/posts/629797714438798/), тренінгах (серія тренінгів, організованих
відділом кар'єрного розвитку та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку «Design your future»)
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(https://www.lnu.edu.ua/design-your-future-u-lnu-im-i-franka/), відкритих зустрічах (зустріч з іноземним
підприємцем Полем ван дер Ховеном, який поділився досвідом ведення бізнесу в Бельгії, Франції та Китаї зі
здобувачами освітньої програми, науковими керівниками та персоналом кафедри економіки підприємства ЛНУ
імені Івана Франка (https://www.instagram.com/p/BwIK32fg2NK/?igshid=6hfmpbn2ij43). Здобувачі вищої освіти
залучаються до виконання науково-дослідної роботи («Регулювання підприємницької діяльності в Україні в умовах
посилення євроінтеграційних процесів – асп. Матічин Ю.М.), науково-дослідних позабюджетних робіт «Економічна
політика, розвиток конкурентоспроможного підприємництва та біржової діяльності в умовах глобальних викликів»
– асп. Івочак І.О., Жук І.Й., Говрі В.В.); «Оптимізація використання рекреаційно-туристичного потенціалу Західного
регіону України: теоретико-методологічні і прикладні аспекти» – асп. Матічин Ю.М., Жук І.Й.). У Львівському
національному університеті імені Івана Франка постійно відбуваються наукові конференції, функціонує наукова
школа «Регулювання єврорегіональної економіки України в умовах глобалізації»
(https://econom.lnu.edu.ua/research/state-budget-researches). Аспіранти беруть активну участь у міжнародних,
всеукраїнських науково-практичних конференціях, інтернет-конференціях, міжнародних форумах, а також
публікують статті у наукових фахових виданнях та у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз
даних. Детальна інформація про участь здобувачів вищої освіти в науково-практичних конференціях та публікації
результатів їх наукових досліджень була надано ЕГ на додатковий запит. Під час зустрічей з гарантом ОНП,
проректором з наукової роботи, здобувачами вищої освіти, науковими керівниками, в.о. відділу аспірантури і
докторантури підтверджено інформацію про оптимальне поєднання навчання та науково-дослідної роботи під час
реалізації ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

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

Під час проведення експертизи встановлено, що у Львівському національному університеті імені Івана Франка
здійснюється систематичний контроль за процесом вдосконалення ОНП та оновлення науково-педагогічними
працівниками лекційних матеріалів, методичних видань, матеріалів, які надаються здобувачам через Інтернет-
мережу. Групою забезпечення здійснюється оновлення ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з
урахуванням рекомендацій всіх зацікавлених сторін, змін в системі нормативного регулювання, зарубіжного досвіду,
наукових досягнень та сучасних практик у сферах підприємництва, торгівлі, біржової діяльності та туризму. Група
забезпечення, НПП кафедр економіки підприємства і туризму, наукові керівники регулярно здійснюють наукову
діяльність, а результати, отримані в процесі наукових досліджень, опубліковані в статтях, монографіях,
дисертаційних роботах проходять апробацію та впроваджуються в освітній процес підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Викладачі
регулярно оновлюють зміст освіти (силабуси, робочі програми) за результатами підвищення кваліфікації. ЕГ
констатує, що зарубіжний досвід впроваджується в освітній процес шляхом вдосконалення лекційного
(теоретичного) матеріалу та апробації інноваційних методів, методик. На розгляд ЕГ надано протоколи засідання
кафедр економіки підприємства і туризму, де задокументовано обговорення пропозицій щодо вдосконалення
структури та змісту ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

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

Експертною комісією встановлено, що у Львівському національному університеті імені Івана Франка функціонує
відділ міжнародних зв’язків, який координує свою діяльність з відділом аспірантури і докторантури. Міжнародна
академічна мобільність у ЗВО здійснюється на засадах положень, задекларованих в Стратегії міжнародної
діяльності ЛНУ імені Івана Франка (https://international.lnu.edu.ua/) та в Тимчасовому Положенні про порядок
організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана
Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf). ЕГ констатує, що в
процесі формування освітніх компонент ОНП враховано зарубіжний досвід аналогічних ОНП Вюрцбурзького
університету імені Юліуса Максиміляна (Німеччина) (https://www.wiwi.uni-wuerzburg.de/en/faculty-of-business-
management-and-economics/; https://www.wiwi.uni-wuerzburg.de/fileadmin/wifak/Bereiche/Promotion/Leitfaden.pdf),
Жешувського університету (Республіка Польща) (https://ur.edu.pl/pl), Вищої школи туризму та екології в Суха
Бескидська (Республіка Польща) (http://wste.edu.pl/studia/turystyka/). Науково-педагогічні працівники постійно
проходять закордонні стажування, беруть участь у семінарах, симпозіумах та імплементують отриманий досвід,
знання в процесі проведення навчальних занять, наукових семінарів, а саме: доцент Урба С.І. пройшла міжнародне
наукове стажування у Жешувському університеті (Польща) на факультеті економіки в рамках Угоди про співпрацю
між Львівським національним університетом імені Івана Франка та зарубіжними навчальними закладами та
ознайомилася з організацією навчального процесу і методикою викладання професійних дисциплін
(https://international.lnu.edu.ua/i), (Наказ ректора від №4177 від 04.11.2015р).; доцент Осідач О.П. в рамках
двосторонньої програми обміну брала участь у відрядженні до Вюрцбурзького університету імені Юліуса
Максиміляна (Німеччина) (Наказ ректора від №23 від 11.01.2016р.). Під час проведення зустрічі № 7, представник
відділу міжнародних зв’язків - Краєвська О.А. зазначила, що у Львівському національному університеті імені Івана
Франка застосовується комплексний підхід до організації міжнародної проектної діяльності. Відповідно, здобувачі
ОНП можуть залучатися до розроблення кошторисів, проведення фінансово-економічних розрахунків відповідних
міжнародних проектів. Разом із тим, здобувачі третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за ОНП
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» не проявляють особистої активності в цьому напрямі. Здобувачі
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вищої освіти беруть активну участь у міжнародних конференціях, публікують статті в періодичних наукових
виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

1. Методи навчання та викладання за ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та її окремими
освітніми компонентами відповідають ПРН третього (доктор філософії) рівня вищої освіти. 2. Навчання та
викладання за ОНП здійснюється на засадах студентоцентрованого підходу, академічної свободи та мобільності. 3.
Робочі програми навчальних дисциплін та силабуси регулярно оновлюються з урахуванням сучасних практик
галузей підприємництва, торгівлі, біржової діяльності та туризму, а також результатів наукових досліджень. 4.
Здобувачі за ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» залучаються до виконання держбюджетних
прикладних досліджень, госпдоговірних науково-дослідних робіт, які провадять кафедри економіки підприємства та
туризму.

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

Слабкі сторони: Здобувачі третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за ОНП «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» не проявляють особистої активності в напрямі міжнародної мобільності. Рекомендації: 1.
Продовжити роботу з розробки силабусів та сформувати каталоги навчальних курсів за ОНП. 2. Більш активно
залучати здобувачів вищої освіти до програм міжнародної академічної мобільності та участі в міжнародних
проектах.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» має значний рівень узгодженості з якісними
характеристиками Критерію 4. Визначені слабкі сторони не впливають на програмні результати навчання,
запропоновані рекомендації можуть бути оперативно реалізованими.

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.

Загальноприйняті форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів усіх рівнів
вищої освіти визначаються Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНУ ім. Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), що більш деталізовано для
здобувачів третього рівня Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Дані
документи є чіткими та зрозумілими, проте не дають змоги встановити логіку досягнення здобувачем вищої освіти
результатів навчання для окремого освітнього компоненту в контексті цієї ОНП. В ході онлайн-зустрічі з
академічним персоналом та здобувачами було ідентифіковано базові контрольні заходи за основними формами
підготовки за ОНП. Результати освітньої складової, котра триває 3,5 роки, оцінюються поточним (модульний
контроль, індивідуальні завдання, тестування тощо) та підсумковим (заліки та екзамени) контролем, що чітко
прописано в силабусі. Детально описані критерії оцінювання результатів у відомостях про самооцінювання, що
дозволяє ідентифікувати реальність визначення досягнень здобувача за освітньою складовою. Контроль за
практичною складовою оцінюється науковим керівником, що надає консультативну підтримку та наглядає за
дотриманням навчальної програми по дисципліні здобувачем. Також проводиться неофіційне опитування студентів
щодо якості викладання дисципліни і звітування здобувача за результатами на засіданнях кафедри. Спілкування зі
здобувачами виявило доцільність збільшення педагогічної практики за рахунок оптимізації освітньої складової, що
могло б вплинути на покращення якості результатів та закріпити навички викладання і публічних виступів.
Контроль за науковою складовою здійснюється науковим керівником, відділом аспірантури та докторантури, а
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також кафедрою і Вченою радою факультету. Щорічно на засіданнях кафедри здобувач звітує про виконання
індивідуального плану (надано приклад витягу з протоколу №2 розширеного засідання кафедри економіки
підприємства), а також на розширеному засіданні кафедри має змогу представити наявні результати наукових
пошуків по дисертації. Варто відмітити, положення щодо нового порядку захисту дисертаційних робіт PhD при
наявності здобувача, що закінчує 4 рік навчання, наразі відсутнє. Також це нівелює можливість попереднього
захисту інших здобувачів. Надано для розгляду ЕГ Тимчасове положення про організаційний супровід і
забезпечення створення та діяльності спеціалізованих вчених рад https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/special-councils.pdf, що можна вважати проєктним положенням нової процедури захисту.

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

На момент запровадження та реалізації ОНП стандарт відсутній.

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.

У відомостях про самооцінювання вказано, що процедура проведення контрольних заходів, порядок повторного
проходження контрольних заходів, можливі конфлікти інтересів регулюються: 1.Положенням про організацію
освітнього процесу http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), 2.Тимчасовим
положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), 3.Положенням про екзаменаційну
комісію (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf), 4.Положенням про
педагогічну практику аспірантів (протокол № 49/5 від 30.05.2018 р.) (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/08/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE-
%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%83-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83.pdf)., 5.Положенням про контроль
таоцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf). Процедура оскарження результатів проведення контрольних
заходів щодо дотримання правил академічної доброчесності регулюється також п.6 Положенням про забезпечення
академічної доброчесності (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Для
врегулювання конфліктних ситуацій в ЗВО створено «Комісію з питань етики та професійної діяльності»
(http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/). Правила прописані вичерпно, є однаковими для всіх
здобувачів та доступними для ознайомлення в різних джерелах інформації (офіційний веб-сайт ЗВО, наявність
друкованих примірників в деканаті та на кафедрі). Об’єктивність контрольних заходів освітньої складової
забезпечується однаковими умовами для всіх здобувачів (тривалість іспиту, критерії оцінювання, кількість та зміст
питань тощо). Об’єктивність оцінювання досягнень здобувачів за практичною та науковою складовими
забезпечується багаторівневістю контрольного оцінювання результатів (засідання кафедри-засідання Вченої ради
факультету-розгляд результатів відділом аспірантури та докторантури). Найважливішим інструментом запобігання
конфлікту за ОНП є індивідуальний підхід до кожного здобувача та високий рівень довіри у стосунках між
здобувачем-науковим керівником і гарантом на засадах підтримки та допомоги (даний факт ідентифіковано в
процесі онлайн-спілкування з усіма сторонами гіпотетично можливого конфлікту). Важливо, що у здобувачів не
виникало потреби в повторному складанні контрольних заходів, що свідчить про їх високу вмотивованість,
обізнаність в навчальному процесі та дисциплінованість. Також не виникало за період існування ОНП конфліктних
ситуацій, що означає сумлінність та індивідуальний підхід академічного та адміністративного персоналу до
здобувачів.

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.

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регулюються Положенням про
забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Також затверджено Кодекс академічної доброчесності ЛНУ імені
Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx), запроваджено
практику підписання декларацій (вказані документи розміщено за посиланням
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/ у розділі Документи університету).
Ознайомлення та популяризація академічної доброчесності серед здобувачів третього рівня вищої освіти
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відбувається постійно у формах проведення бесід, зустріч на дану тематику, розгляду зарубіжного досвіду (даний
факт було ідентифіковано в процесі спілкування із академічним персоналом та здобувачами за ОП). З метою
перевірки наукових надбань здобувачів на наявність плагіату ЗВО забезпечує доступ до платформ з наданням
відповідних сервісів (зокрема платформа Unicheck – https://unicheck.com/uk-ua). Наявна чітка процедура
антиплагіат-перевірки, з якою ознайомлені всі причетні до наукової праці на кафедрі та в Університеті. За
порушення академічної доброчесності науково-педагогічні та наукові працівники, а також здобувачі можуть бути
притягнені до академічної відповідальності, види якої визначені (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Варто зазначити, що наразі готується до перевірки на плагіат
свого дисертаційного дослідження здобувач четвертого курсу за ОНП.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

1.Наявність оприлюднених, зрозумілих форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання в силабусах ОНП та
відповідних положеннях. 2.Забезпечення об’єктивності екзаменаторів. 3.Наявність формалізованих процедур
оскарження результатів, вирішення конфліктних ситуацій та повторного складання контрольних заходів.
4.Формування взаємовідносин між здобувачем та науковим керівником і гарантом на засадах довіри, підтримки та
відкритості. 5.Приділення значної уваги щодо вихованню академічної доброчесності серед здобувачів. Наявність у
здобувачів доступу до технічної перевірки робіт на плагіат через платформу Unicheck.

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

1.Існує потреба в деталізації положень щодо форм контрольних заходів. Рекомендуємо більш чітко описувати в
силабусах форми контролю з метою надання можливостей здобувачам попередньо формувати свій навчальний
план. 2.Відсутність оприлюдненого заздалегідь Положення щодо нового порядку захисту дисертаційних робіт PhD.
Рекомендуємо якомога швидше проєктне тимчасове положення доопрацювати та провести експериментальний
захист дисертації здобувача четвертого курсу. Рекомендуємо оптимізувати освітню складову на користь практичної
складової з метою покращення досягнень здобувачів у сфері викладання. Таким чином, є потреба спростити
контрольні заходи щодо освітньої складової з метою вивільнення часу здобувачів для опрацювання наукової
складової та вдосконалення викладацьких навичок.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

В процесі експертизи виявлено слабкі сторони та недоліки щодо підкритерію 5.1. Загалом за Критерієм 5 експертна
група дійшла висновку щодо його відповідності вимогам якості вищої освіти.

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.

Експертною групою проаналізовано інформацію, щ о міститься у табл. 2, а також зведену інформацію про
викладачів ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітнього рівня доктор філософії у ЛНУ імені
Івана Франка, я к а є додатком д о Відомостей п р о самооцінювання. Беручи д о уваги необхідність отримання
додаткових даних стосовно відповідності публікацій викладачів ОНП предметам, які вони викладають на ОНП рівня
доктор філософії, керівником ЕГ було направлено запит гаранту ОНП, і 15.07.2020 отримані додаткові дані у вигляді
файлу «Таблиця_2_та уточнення». За результатами аналізу уточнених даних та зустрічі з академічним персоналом
у форматі Zoom експертною комісією було відзначено достатній рівень відповідності академічної кваліфікації
науково-педагогічних працівників, що викладають на ОНП, та дисциплінам, що вони викладають (освіта, публікації,
підвищення кваліфікації). Академічна кваліфікація викладачів забезпечує досягнення визначених ОНП цілей та
програмних результатів навчання.
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2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Проведений аналіз наданої документації та матеріалів сайту ЗВО встановив прозорість процедури конкурсного
відбору викладачів, яка регламентуються у відповідності до Порядку проведення конкурсного відбору у Львівському
національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-
2018.pdf У процесі інтерв’ю з науково-педагогічними працівниками, що забезпечують ОНП, керівником Центру
забезпечення якості освіти Іваночко І. Б. та начальником відділу кадрів Дзіковською М. І. встановлено відсутність
порушень процедури при проведенні конкурсного відбору, що свідчить про прозорість процедури та об’єктивний
відбір претендентів. При проведенні процедури конкурсного відбору до уваги беруться результати поданого
самоаналізу та наукової діяльності. Застосування процедури конкурсного відбору науково-педагогічних працівників
відповідає загальноприйнятим положенням чинного законодавства.

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

Оскільки ОНП, що розглядається, акредитується за рівнем доктора філософії, то роботодавцями за нею виступають,
переважно, представники ЛНУ імені Івана Франка та інших ЗВО Львівської області. На зустріч з ЕГ доєдналися
ректор Університету банківської справи д.е.н., проф. Анжела Кузнєцова, зав. кафедрою Українського католицького
університету д.е.н. Віктор Борщевський, зав. кафедрою Львівського національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького д.е.н., проф. Павло Музика. Вони засвідчили свою активну роль у
розробці та коригуванні ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітнього рівня доктор філософії,
оскільки зацікавлені у запрошенні майбутніх докторів філософії у свої ВНЗ, бо не мають такої ОНП на рівні доктор
філософії. Також до розмови долучилися заступник міського голови Львова Андрій Москаленко та директор ГО
«Інститут регіонального розвитку» Валерій П’ятак. Вони відзначили зацікавленість своїх організацій як роботодавці
у залученні фахівців на рівні доктор філософії до своїх установ. Запрошення та участь А. Москаленка, В.
Борщевського, В. П’ятака та інших осіб у обговоренні ОНП засвідчується доданою за запитанням ЕГ копією
протоколу №6 розширеного засідання наукового семінару кафедри економіки підприємства від 20 лютого 2020 р.

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

В матеріалах самоаналізу зазначено, що до читання окремих відкритих лекцій для студентів і здобувачів (до яких
могли залучитися і здобувачі ОНП, що розглядається, в т.ч. і освітнього рівня доктор філософії) долучалися А.
Москаленко, В. Борщевський, П. Музика, В. Козик (Львівська політехніка), наведені дати таких лекцій. В розмові А.
Москаленко, В. Борщевський та П. Музика підтверджували тісну взаємодію із ЛНУ та постійне своє залучення в
освітній і науковий процес. На жаль, на сайті ЛНУ відео або фотоматеріалів таких лекцій не наведено. Проте,
оскільки лекційна складова на рівні доктор філософії не грає таку роль як на рівні бакалавр та магістр, вважаємо, що
роль цього підкритерію не є суттєвою.

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

За даними Самоаналізу у ЛНУ діє Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
працівників, яке міститься на сайті за посиланням https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf Наявність і дієвість такого положення також підтверджено у
ході розмови із керівником Центру забезпечення якості освіти Іваночко І. Б. та начальником відділу кадрів
Дзіковською М. І. Також згідно матеріалів самоаналізу та файлу «Таблиця_2_та уточнення» викладачі ОП
проходили підвищення кваліфікації у університетах та наукових установах України (зокрема, ДУ Інститут
регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, Національний університет «Львівська політехніка»,
Український католицький університет тощо), а також за кордоном ( Ряшівський університет, Вища суспільно-
природнича школа ім. Вінцента Поля, м. Люблін – Польща, а доц. О. Осидач у Вюрцбурзькому університеті імені
Юліуса Максиміляна (Німеччина). Крім того, деякі викладачі заявили у якості додаткового підвищення кваліфікації
про наявність сертифікатів мовної підготовки на рівні “В”, хоча навчання іноземними мовами поки що на даній
ОНП на рівні доктор філософії (крім предмету іноземна мова) не проводиться.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

ЕГ зазначає, що професійне фахове зростання та розвиток професійних компетенцій викладачів також
стимулюється за допомогою виконання такихх положень, розроблених у ЛНУ імені І. Франка: Положення про
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преміювання працівників, аспірантів і студентів Університету за наукові здобутки, Затверджено Вченою радою
львівського національного університету іменні Івана Франка (протокол № 79/^від 29 січня 2020 р.)
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf Положення про мотиваційний фонд
Львівського національного університету імені Івана Франка, Розглянуто та затверджено Вченою радою Львівського
національного університету імені Івана Франка. (протокол № 63/3 від 06.03.2019 р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf Положення про преміювання науково- педагогічних працівників за
використання інноваційних технологій в навчальному процесі, Розглянуто та затверджено Вченою радою
Львівського національного університету імені Івана Франка. (протокол № 85/5 від 25.04.2020 р.)
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_premium-innovations.pdf

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1.Високий р і в е н ь відповідності академічної кваліфікації науково-педагогічних працівників т и м освітнім
компонентам, які вони викладають н а ОНП 2.Застосування процедури конкурсного відбору науково-педагогічних
працівників відповідає загальноприйнятим положенням чинного законодавства. 3.У ході інтерв’ю з роботодавцями
та за отриманими додатково даними надано підтвердження, що заклад вищої освіти залучає роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу 4.Викладачі ЛНУ підвищують фахову і наукову майстерність в Україні та
за кордоном 5.Стимулювання викладацької майстерності підтверджується наявністю винагород за даними
університету

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

На сайті ЛНУ імені Івана Франка не наведено відео або фотоматеріалів проведення лекцій галузевими експертами
або представниками рободавців). Хоча така інформація заявлена. Проте, оскільки лекційна складова на рівні доктор
філософії не грає таку роль як на рівні бакалавр та магістр, вважаємо, що роль цього підкритерію не є суттєвою.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

О Н П м а є значний рівень узгодженості і з якісними характеристиками Критерію 6 . Визначені слабкі сторони
підкритерію 6.4 не впливають на підсумковий рівень Критерію 6 і не є суттєвими для ОНП доктор філософії.

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.

ЛНУ імені Івана Франка є одним з найстаріших університетів Центрально-Східної Європи з потужною освітньою,
науковою, спортивною та культурною інфраструктурою, що дозволяє на високому рівні організувати науковий та
освітній процеси. ЗВО має понад 20 корпусів, де розміщено 19 факультетів, інститути, 3 коледжи, 7 науково-
дослідних інститутів, лабораторії, бібліотека з фондом понад 3 млн. од. літератури, 6 музеїв, спортивний комплекс,
різноманітні центри, студії, ботанічний сад, обсерваторія, а також 9 гуртожитків. Варто відмітити, що здобувачі ЗВО
мають змогу за потреби користуватися всіма наявними елементами матеріально-технічної бази без обмежень, а
також здобувачі не прив’язані до конкретного корпусу. Підготовка здобувачів за ОП відбувається переважно в
економічному корпусі (вул. Проспект Свободи, 18), де знаходиться деканат та кафедра. Економічний корпус
розташований в 5 хвилинах ходьби від головного корпусу (вул. Університетська, 1). Це є зручним, оскільки всі
адміністративні кабінети, в тому числі відділ аспірантури та докторантури, конференц-зал тощо, знаходяться саме в
центральній будівлі, в аудиторіях якого проводиться і частина занять здобувачів третього рівня. Усі викладені дані
підтверджені відеороликами-екскурсіями та зустріччю-оглядом матеріально-технічної бази, а також отриманими
даними під час спілкування зі здобувачами. Відомість про самооцінювання містить дані, що фінансування ОНП
здійснюється із бюджетного та позабюджетного фондів ЗВО та обслуговує забезпечення наукового та освітнього
процесу у всіх аспектах. Загалом, створені комфортні умови для досягнення здобувачами програмних результатів
навчання, а також для ОП забезпечення цілей та подальшого розвитку. Інтереси здобувачів підтримуються не лише

Сторінка 18



освітнім та науковим середовищем (на базі ЗВО діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf); на економічному факультеті
функціонує економічний науковий клуб студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
(https://sites.google.com/econom.lnu.edu.ua/esc/), а й ефективним дозвіллям (організовані гуртки за інтересами,
функціонує Центр культури та дозвілля, студентська профспілка, яка об’єднує і аспірантів, діє санаторій-
профілакторій, спортивно-оздоровчий табір «Карпати», у спортивному комплексів ЛНУ організовано низку
спортивних секцій).

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.

На економічному факультеті є 32 навчальні аудиторії, 53% з яких забезпечені мультимедіа. Всі аудиторії мають
доступ до мережі Інтернет. ЗВО забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до бібліотеки
університету, навчальних лабораторій, комп’ютерних класів (у межах спеціально виділених годин), спортивної,
культурної інфраструктури відповідно до потреб. Приміщення університетської бібліотеки формують 25 читальних
залів на 794 посадкових місць (https://lnulibrary.lviv.ua/). У бібліотеці функціонує Електронний каталог і відкритий
доступ до мережі WІ-FI. Варто відмітити, що в економічному корпусі розташована частина фондів бібліотеки
економічного профілю, що пришвидшує доступ здобувачів до знаннєвих ресурсів дотичних до спеціальності. В
приміщенні бібліотеки є можливість проводити круглі столи, заняття, зустрічі за напрямом дослідження чи
працювати. Викладачами кафедри розроблені і видані підручники, посібники і навчально-методичні рекомендації,
які забезпечують формування у аспірантів необхідних загальних і професійних компетентностей. Здобувачі мають
вільний доступ до них. Проведення педагогічної практики відбувається переважно на базі профільної кафедри під
контролем наукового керівника.

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.

В процесі огляду матеріально-технічної бази ідентифіковано, що забезпечення безпеки для життя та здоров’я
здобувачів є головним завданням ЗВО. Про це свідчать заходи, що прийняті для охорони здоров’я та безпеки
здобувачів і всіх працівників Університету, задовольняючи їх потреби та інтереси. В кожному структурному
підрозділі ЗВО, в тому числі і на економічному факультеті та в гуртожитках, знаходиться аптечка для надання
першої медичної допомоги. Варто зазначити, що медпункти в корпусах та гуртожитках відсутні. При настанні
ситуацій із загрозою для життя чи здоров’я потрібно викликати швидку медичну допомогу або звертатися до
університетської поліклініки. В ЗВО працює психологічна служба університету. Є можливість звернутися по
психологічну допомогу за безкоштовною лінією (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-
units/psychological-service/ ). Університет забезпечений засобами протипожежної безпеки
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/).
Питання безпеки життєдіяльності, техногенної та пожежної безпеки курує Відділ з питань надзвичайних ситуацій.
Він також інформує особовий склад університету про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій, накопичує та
зберігає засоби індивідуального захисту. (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/) .
Здобувачі за ОП, як і всі інші дотичні до ЗВО здобувачі та працівники, проходять інструктажі з основ безпеки життя.
Проходженню практики також передує інструктаж із охорони здоров’я.

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

Найбільш близькою людиною в стінах ЗВО для здобувача третього рівня вищої освіти є науковий керівник. Також за
освітньою, організаційною, консультативною і соціальною підтримкою здобувач вільно може звертатися до гаранта,
працівників випускової кафедри та деканат факультету, що є централізованим координатором надання довідки з
інших служб Університету. Не отримати актуальну інформацію дуже важко, оскільки інформаційна підтримка
відбувається одразу через декілька джерел: приватний телефон, інформаційну дошку, найпоширеніші мессенджери,
соціальні мережі, веб-сайт закладу тощо. Соціальну підтримку для здобувачів кафедри надає Первинна
профспілкова організація студентів (http://ppos.lnu.edu.ua/) В Університеті діє також Наукове товариство, в якого
основна функція – підтримка ідей та інновацій здобувачів та розвиток науки (діє за положенням
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf). Юридичний відділ університету
консультує з правових питань здобувачів (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/). Варто
відмітити роботу відділу міжнародних зв’язків, що надає широкі можливості здобувачам для академічної
мобільності, участі в міжнародних проєктах, стажуванні тощо (https://international.lnu.edu.ua/ ). Здобувачі вищої
освіти також мають можливість контактувати з потенційними роботодавцями (http://www.lnu.edu.ua/forum-
karjery/). В ЗВО діє положення про мотиваційний фонд (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf), згідно якого у різних напрямах надається матеріальне стимулювання
здобувачів до розвитку наукових активностей. Університет звільняє від оплати за проживання в гуртожитках
здобувачів, які належать категорій діти-сироти, аспіранти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися
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без батьків, аспіранти з інвалідністю І, ІІ групи (http://studviddil.lnu.edu.ua/). Спілкування із здобувачами за ОНП
показало, що вони відносно мало користуються наданими можливостями.

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

ЗВО створює умови для навчання осіб з особливими потребами. Насамперед, є пандуси для переміщень в деяких
корпусах, спеціальні карти корпусів Університету для людей з порушеннями зору, відповідно обладнані санітарні
кімнати, наявність супроводжуючих осіб тощо. Здобувачів з особливими потребами поселяють в гуртожитки на
першому-другому поверхах. Університет звільняє від оплати за проживання в гуртожитках аспірантів з інвалідністю
І, ІІ групи. Також виплачуються соціальні стипендії (http://studviddil.lnu.edu.ua/). В ЗВО ведеться облік осіб з
особливими освітніми потребами: постійно моніториться їх стан і вичаються потреби з метою підтримки та
забезпечення комфортного навчання. Достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми
потребами в Університеті регламентуються Статутом ЛНУ (https://profkom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/10/statut_LNU.pdf) та Положенням про організацію освітнього процесу
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Питання забезпечення освіти осіб
з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти» (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-
education/). На сайті університету, розміщена інформація про умови доступності осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення до приміщень (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-
invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/) .

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.

Статутом ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf) гарантується
право на захист особи при виникненні конфліктних ситуацій. Усі конфліктні ситуації на кафедрі вирішуються на
рівні кафедри, у разі потреби – в деканаті із залученням декана чи заступника декана із виховної роботи та на
Вченій раді факультету. У разі невирішення конфліктної ситуації в межах факультету, справа передається у Комісію
з питань етики (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). В університеті діє
гаряча лінія з питань запобігання та протидії корупції, а також працює Уповноважена особа з питань запобігання та
протидії корупції. В сесійний період працює телефон довіри ((032)239-41-00) та електронна скринька довіри:
dovira_lnu@ukr.net. Спілкування із здобувачами за ОНП та представниками студентського самоврядування і Ради
молодих вчених показало обізнаність здобувачів в процедурі вирішення конфліктних ситуацій та знання телефону
довіри напам’ять.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1.Потужне освітнє та наукове середовище ЗВО сприяє професійному зростанню здобувачів, удосконаленню їх знань
зі спеціальності, поглибленню наукових пошуків, забезпеченню здорового дозвілля. 2.Здобувачі за ОП отримують у
повному обсязі освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціально-психологічну підтримку. 3.Є
умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

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

Рекомендуємо на економічному факультеті відвести аудиторії для здобувачів третього рівня з метою забезпечення
їм вільного доступу до них за потребою. Є рекомендація подальшого вдосконалення матеріально-технічної бази:
забезпечення більшої кількості аудиторій мультимедіа, кондиціонерами, інтерактивними дошками, покращення
якості WiFi тощо. Рекомендуємо створити медпункт в студмістечку. Варто більш активно інформувати здобувачів
щодо наявності додаткових служб в Університеті. Потрібно розвивати умови для навчання осіб з особливими
освітніми потребами.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Експертна група дійшла висновку, що Критерій 7 відповідає вимогам якості вищої освіти. За підкритеріями є деякі
слабкі сторони та недоліки, проте вони не є суттєвими для ОНП доктор філософії.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Згідно матеріалів самоаналізу у ЛНУ імені Івана Франка процедури регулюються Положенням про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf , Положенням про Центр забезпечення
якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf , Положенням про організацію опитувань студентів, викладачів,
випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf . ОНП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” освітнього
рівня доктор філософії подається на акредитацію вперше, рекомендована до впровадження Вченою радою
Львівського національного університету імені Івана Франка протокол № 20/5 від 25.05.2016 року. Розміщена на
сайті ЛНУ за посиланням https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/OP_076_P_2016_ASP.pdf Проект
ОНП 2020 запропонований до обговорення і розміщений на сайті за посиланням https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/OP_076_P_2020_ASP.pdf Проте у якості недоліка слід визнати відсутність контакної
адреси, або телефону поруч із посиланням на програму, за яким зацікавлені особи могли б внести свої пропозиції
щодо коригування ОНП.

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.

Згідно з даними самоаналізу ОНП здобувачі можуть долучитися до перегляду ОНП шляхом опитування, проте
зміна ОНП може відбуватися «не частіше, ніж один раз на рік після отримання даних опитування аспірантів, інших
внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів та завершення самої ОНП». Оскільки «підготовка докторів філософії за
спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється вперше», то «поки що жоден
аспірант не завершив навчання за даною ОНП». Тому подані здобувачами «зауваження та пропозиції не
стосувалися змісту та структури ОНП, проте були враховані в частині змісту робочих програм за низкою освітніх
компонент». Під час Зустрічі 4 зі здобувачами ступеня доктор філософії за цією ОНП (відеоконференція, 13.07.2020,
14.00-14.40) аспіранти Матічин Юрій (4 рік), Івончак Ірина (3 рік) та Говді Володимир (2 рік) у якості побажання
щодо зміни ОНП вказали на доцільність зменшення кількості лекційних годин, натомість збільшення за їх рахунок
кількості практичних занять. Про це було повідомлено у ході фінальної зустрічі гаранту і представникам ЗВО і
отримано їх запевнення щодо врахування цієї пропозиції при доопрацюванні проекту ОНП 2020 року. Під час
зустрічі із представниками студентського самоврядування та Наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених ЛНУ імені Івана Франка (відеоконференція, 13.07.2020, 15.00-15.40) голова Наукового
товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЛНУ імені Івана Франка Максим Ваврін та голова
Студентського уряду Сениця запевнили, що «аспіранти представлені в керівних органах факультету та Університету,
зокрема Вчених рад, які розглядають та затверджують ОНП» (хоча представники даної ОНП не залучені через їх
малочисельність). Також вони підтвердили твердження самоаналізу, в яких вказано, що «вплив аспірантів на
перегляд ОНП забезпечується і процедурою включення вибіркових навчальних дисциплін у навчальний план», а
«аспіранти залучаються до анкетування (моніторингу) перед початком і по завершенню викладання навчальних
дисциплін», яке «проводить Центр забезпечення якості освіти та Центр моніторингу ЛНУ ім. І. Франка, і за яким
формується «Звіт за результатами опитування аспірантів». Проте на сторінці Центру на сайті ЗВО результати такого
анкетування , на жаль, наведені узагальнено, без розрізу ОП або ОНП https://education-
quality.lnu.edu.ua/monitoring/results/ і переплутані посилання за періодами часу.

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

Оскільки ОНП, що розглядається, акредитується за рівнем доктора філософії, то роботодавцями за нею виступають,
переважно, інші ЗВО. На зустріч з ЕГ доєдналися ректор Університету банківської справи д.е.н., проф. Анжела
Кузнєцова, зав. кафедрою Українського католицького університету д.е.н. Віктор Борщевський, зав. кафедрою
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького д.е.н., проф.
Павло Музика. Вони засвідчили свою активну роль у розробці та коригуванні ОНП “Підприємництво, торгівля та
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біржова діяльність” освітнього рівня доктор філософії, оскільки зацікавлені у запрошенні майбутніх докторів
філософії у свої ЗВО, бо не мають такої ОНП на рівні доктор філософії. Також до розмови долучилися заступник
міського голови Львова Андрій Москаленко та директор ГО «Інститут регіонального розвитку» Валерій П’ятак. Вони
відзначили зацікавленість своїх організацій як роботодавці у залученні фахівців на рівні доктор філософії до своїх
установ. Запрошення та участь А. Москаленка, В. Борщевського, В. П’ятака та інших осіб у обговоренні ОНП
засвідчується доданою за запитанням ЕГ копією протоколу №6 розширеного засідання наукового семінару кафедри
економіки підприємства від 20 лютого 2020 р.

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

ЛНУ імені Івана Франка цікавиться подальшим шляхом своїх випускників. Оскільки ОНП «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» на рівні доктора філософії запроваджена нещодавно, то випускників за нею ще
немає. Проте на сайті Економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка ідентифіковано імена відомих випускників
університету: Віктора Пинзеника, Юрія Заставного, Павла Шеремета (https://econom.lnu.edu.ua). Віктор Пинзеник
безпосередньо взяв участь у резервній зустрічі і щиро відзивався про досвід навчання у ЛНУ імені Івана Франка.
Також свої часи навчання у ЛНУ імені Івана Франка з теплотою і вдячністю згадували і нинішні роботодавці ОНП -
Анжела Кузнєцова, Павло Музика, Андрій Москаленко, сучасні викладачі ЛНУ, а також інші
випускники(наприклад, Олег Дикий - заступник генерального директора компанії «Ілта Львів»). Залучення цих
людей до Zoom конференцій свідчить не лише про їх зацікавленість у подальшому розвитку ОНП, але й про те, що у
ЛНУ імені Івана Франка стежать за кар’єрним зростанням їх випускників та підтримують з ними сталі зв’язки.

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

Згідно матеріалів самоаналізу і тверджень викладачів та адміністрації ВНЗ внутрішнє забезпечення якості ОНП
регулюється Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у ЛНУ імені Івана Франка
http://www.lnu.edu.ua/content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf , «відповідно до
якого діють механізми, які забезпечують реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та освітній
діяльності». «Підвищення якості ОНП забезпечується шляхом аналізу не рідше одного разу на рік (зазвичай перед
початком навчального року) змісту та структури її компонентів, зауважень та пропозицій аспірантів, роботодавців,
викладачів та інших стейкхолдерів, і, при потребі, внесення в неї відповідних змін (ухвалюється Вченою радою
Університету)». Перегляд ОНП і підвищення її якості відбувається на засіданнях кафедри, а також на відкритих
засіданнях наукового семінару кафедри. Копії таких протоколів були надані за запитом ЕГ у вигляді файлу «3.
Зміни до ОНП.pdf». Для перевірки якості ОНП та її виконання здобувачами на кафедрі проводяться атестаційні
заходи аспірантів. Дані про них були надані гарантом за запитом ЕГ у вигляді файлу «3. Атестація здобувачів.pdf».

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

Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти відсутні з приводу того, що ОНП проходить процедуру
акредитації вперше.

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

Формування системи внутрішнього забезпечення якості здійснюється у відповідності з «Положенням про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти» у ЛНУ імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf. Система внутрішнього забезпечення якості освіти Університету
передбачає факультетський та університетський рівні. Під час проведення експертизи ЕГ встановлено, що
сформована на теперішній час в ЗВО культура якості забезпечує залучення академічної спільноти до розвитку ОНП
та сприяє її постійному розвитку та освітньої діяльності за цією програмою. В ЛНУ імені Івана Франка створений та
діє Центр забезпечення якості освіти https://education-quality.lnu.edu.ua , основними завданнями якого є:
“здійснення аналізу складових системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти на основі результатів
опитувань студентів, працівників, випускників та роботодавців, рейтингу викладачів та індексу науково-
педагогічного потенціалу кафедр; аналіз та узагальнення стану організації навчальної та методичної роботи кафедр,
лабораторій, факультетів; формування пропозицій щодо удосконалення системи забезпечення якості підготовки
фахівців на основі аналізу; підтримка процедур, що забезпечують принципи академічної доброчесності;
координація підготовки звітів самооцінювання чи інших процедур пов’язаних з акредитацією освітніх програм,
іншими процедурами зовнішнього забезпечення якості”. Виконання цих завдань підтверджені під час Зустрічі №7 у
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ході розмови із керівником Центру забезпечення якості освіти Іваночко І. Б. та Академічним персоналом ОНП на
Зустрічі № 2.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1.У ЗВО розроблені і затверджені всі необхідні положення стосовно забезпечення якості освіти . 2.Проєкт ОНП 2020
запропонований до обговорення і розміщений на сайті ЗВО. 3.Здобувачі можуть долучитися до перегляду ОНП
шляхом опитування. 4.Оскільки ОНП, що розглядається, акредитується за рівнем доктора філософії, то
роботодавцями за нею виступають, переважно, ЗВО Львівської області. Їх представники під час зустрічі відзначили
зацікавленість своїх організацій як роботодавці у залученні фахівців на рівні доктор філософії до своїх установ.
5.ЛНУ імені Івана Франка цікавиться подальшим шляхом своїх випускників, на сайті Економічного факультету ЛНУ
ідентифіковано імена відомих випускників. Один з них - Віктор Пинзеник брав участь у відкритій зустрічі.
6.Перегляд ОНП і підвищення її якості відбувається на засіданнях кафедри, а також на відкритих засіданнях
наукового семінару кафедри. Копії таких протоколів були надані за запитом ЕГ. 7.Під час проведення експертизи ЕГ
встановлено, що сформована на теперішній час в ЗВО культура якості забезпечує залучення академічної спільноти
до розвитку ОНП та сприяє її постійному розвитку та освітньої діяльності за цією програмою.

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

1.Відсутність контактної адреси, або телефону поруч із посиланням на програму на сайті ЗВО, за яким зацікавлені
особи могли б внести свої пропозиції щодо коригування ОНП. 2.На сторінці Центру на сайті ЗВО результати такого
анкетування здобувачів наведені узагальнено, без виокремлення із загального масиву даних окремих ОП або ОНП і
переплутані посилання за періодами часу.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОНП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками Критерію 8. Визначені недоліки не впливають
на підсумковий рівень критерію і не є суттєвими для ОНП доктор філософії.

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.

Основні нормативно-правові документи, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу,
висвітлені на офіційному сайті ЗВО, а саме: Статут Львівського національного університету імені Івана Франка
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf ; Положенням про систему внутрішнього
забезпечення якості освіти в Львівському національному університеті імені Івана Франка ttps://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf; Положення п р о організацію освітнього процесу у Львівському
національному університеті і м е н і Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf ; Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf ; Правила
внутрішнього розпорядку https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf ; Положенням
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 Основні документи стосовно
навчального процесу у ЗВО можна знайти на сторінці https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/ У разі виникнення скарг і претензій здобувачі можуть звернутися на телефон довіри
Первинної профспілкової організації студентів Львівського національного університету імені Івана Франка: (032)
239 41 00 та (032)239 41 27. За результатами проведення он-лайн зустрічей під час експертизи було встановлено, що
усі учасники освітнього процесу мають необмежений доступ до інформації та ознайомлені з документами, що
регулюють права і обов’язки усіх учасників освітнього процесу, а також дотримуються цих правил під час реалізації
освітньої програми.
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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.

Експертна група за даними самоаналізу і в процесі співбесід на зустрічах з викладачами, адміністративним
персоналом та роботодавцями встановила, що у необхідний термін ЗВО оприлюднило на сайті проект ОНП, за яким
заінтересовані сторони надавали свої зауваження і пропозиції. Посилання на проект ОНП, розміщений для
громадського обговорення: https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/076-entrepreneurship. Пряме
завантаження за посиланням https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/OP_076_P_2020_ASP.pdf
Недоліком такого розміщення є відсутність контакної адреси, або телефону поруч із посиланням на програму на
сайті ЗВО, за яким зацікавлені особи могли б внести свої пропозиції щодо коригування ОНП. ЕГ з’ясувала під час
співбесід та отримала докази документарно (файл «3. Зміни до ОНП.pdf», виданий на запит керівника ЕГ), що
пропозиції здобувачів і роботодавців до змісту ОНП надавались під час спільних заходів, наприклад на відкритих
засіданнях наукового семінару кафедри.

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.

Експертна група переконалася в тому, що ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітнього рівня «доктор філософії», рекомендована до
впровадження Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка, протокол № 20/5 від
25.05.2016 року, розміщена у вільному доступі н а сайті економічного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка за посиланням https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/OP_076_P_2016_ASP.pdf Також на сторінці
https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/076-entrepreneurship наявні посилання на проект нової ОНП в
редакції 2020 року (завантаження за посиланням https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/OP_076_P_2020_ASP.pdf ), а також послання на опис дисциплін, навчальні плани (очної
та заочної форми навчання), витяги вчених рад щодо їх затвердження, договори та рецензії. Також на сторінці
https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/076-entrepreneurship наявні посилання на всі програми та
силлабуси навчальних дисциплін, згруповані за їх видами - нормативні навчальні дисципліни та дисципліни
вільного вибору аспіранта, останні в свою чергу, групуються ще й за складовими компетенції та блоками. Обсяг
інформації по ОНП, що оприлюднена на сайті, є достатнім для інформування всіх стейкхолдерів, а також для того,
щоб забезпечити можливість потенційним абітурієнтам зробити свідомий вибір щодо вступу н а освітню наукову
програму.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

1.Основні нормативно-правові документи, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу,
висвітлені на офіційному сайті ЗВО. 2.Усі учасники освітнього процесу мають необмежений доступ до інформації та
ознайомлені з документами. 3.Пропозиції здобувачів і роботодавців до змісту ОНП надавались під час спільних
заходів, наприклад на відкритих засіданнях наукового семінару кафедри. 4.Обсяг інформації з а О Н П , що
оприлюднена н а сайті, є достатнім для інформування всіх стейкголдерів, а також д л я того, щ о б забезпечити
можливість потенційним абітурієнтам зробити свідомий вибір щодо вступу на освітню наукову програму.

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

Відсутність контактної адреси, або телефону поруч із посиланням на програму на сайті ЗВО, за яким зацікавлені
особи могли б внести свої пропозиції щодо коригування ОНП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОНП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками Критерію 9. Визначені недоліки не впливають
на підсумковий рівень критерію і не є суттєвими для ОНП доктор філософії.

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.

Усі компоненти ОНП (обов'язкові та вибіркові) відповідають науковим інтересам аспірантів спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, за якою виконуються їх дисертаційні роботи, а також є такими, що
забезпечують методологічні, дослідницькі, викладацькі та мовні компетенції. Зміст ОНП відповідає науковим
інтересам аспірантів, що відображається у темах їх дисертацій: (2016 р. вступу) Матічин Ю.М. – тема «Інвестиційна
привабливість рекреаційно-туристичних підприємств України» («Актуальні проблеми туризму», «Підприємництво і
торгівля туристичними послугами» - вибіркові ОК); (2017 р. вступу) Івончак І.О. – тема «Економічна безпека
підприємницької діяльності в умовах посилення євроінтеграційних процесів» («Сучасні тенденції в підприємництві»
– обов'язкова ОК; «Ризики підприємницьких структур в глобальному просторі», «Розвиток малого і середнього
підприємництва в Україні» – вибіркові ОК); Жук І.Й. – тема «Механізми стратегічного управління
конкурентоспроможністю готельного бізнесу в Україні» («Актуальні проблеми туризму», «Організаційно-
економічні аспекти туристичної діяльності в Україні» – вибіркові ОК); (2018 р. вступу) Говрі В.В. – тема «Державне
регулювання біржової діяльності в трансформаційних економіках» («Сучасні тенденції в підприємництві» –
обов'язкова ОК; «Сучасні технології біржової діяльності» – вибіркова ОК). Поряд із цим має місце неповна
відповідність тематики дисертаційних робіт Матічина Ю.М. (відсутність у темі ключових слів за назвою ОНП), хоча
ознайомлення зі змістом дисертації підтверджує її спорідненість з проблематикою ОНП; Жук І.Й (відсутність у темі
ключових слів за назвою ОНП), можливо уточнити редакцію теми в контексті виявлених розбіжностей.

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

В процесі експертизи встановлено відповідність наукової діяльності здобувачів вищої освіти за ОНП
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» напрямам досліджень їх наукових керівників. Теми наукових
досліджень здобувачів вищої освіти обговорюються з науковими керівниками та затверджуються на засіданні
кафедр економіки підприємства та туризму, вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка.
ЕГ констатує відповідність тематики наукових напрямів здобувачів вищої освіти з науковими працями наукових
керівників, на підставі зіставлення інформації. Наукові керівники мають значну кількість посібників, підручників,
монографій, наукових статей, які є дотичними до тематики наукової діяльності здобувачів вищої освіти.
Встановлено факт, що здобувачі вищої освіти долучаються до виконання держбюджетних прикладних досліджень,
науково-дослідних робіт, які виконуються під керівництвом їх наукових керівників, при виконанні: - науково-
дослідної теми «Регулювання підприємницької діяльності в Україні в умовах посилення євроінтеграційних
процесів» (№ держреєстрації 0114U005091, термін виконання: 01.01.2014–31.12.2017 рр.; науковий керівник – д.е.н.,
проф., академік АН ВО України Михасюк І.Р.), аспірант Матічин Ю.М. брав участь у розробці розділів щодо
узагальнення теоретико-методологічних засад дослідження туристичного бізнесу, обґрунтуванні інвестиційної
привабливості туристично-рекреаційного підприємництва та визначенні особливостей використання туристичного
потенціалу в умовах посилення євроінтеграційних процесів; - науково-дослідної позабюджетної теми «Економічна
політика, розвиток конкурентоспроможного підприємництва та біржової діяльності в умовах глобальних викликів»
(№ держреєстрації 0118U000598, термін виконання: 01.01.2018–31.12.2021рр.; науковий керівник – д.е.н., проф.,
академік АН ВО України Михасюк І.Р.), аспірантка Івочак І.О. охарактеризувала сутність та оновні складові
економічної безпеки підприємництва, особливості формування системи економічної безпеки підприємництва, а
також розробила структурно-функціональну модель поєднання і взаємодії усіх її елементів в умовах глобальних
викликів; аспірантка Жук І.Й. дослідила механізм управління конкурентоспроможністю готельного бізнесу в умовах
ризику; аспірант Говрі В.В. брав участь у дослідженні основних економічних індикаторів вітчизняної біржової
торгівлі, стану біржового підприємництва на фінансових ринках України, а також у проведенні ретроспективного
аналізу зарубіжного досвіду створення, розвитку та функціонування біржових структур.

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).

Під час онлайн-зустрічей з науковими керівниками (Зустріч 2), здобувачами вищої освіти (Зустріч 4),
представниками студентського самоврядування та Ради молодих вчених (Зустріч 5), огляду матеріально-технічної
бази (надано відеозвіт) ЕГ встановлено, що у межах ОНП, для проведення та апробації результатів наукових
досліджень, у ЛНУ імені Івана Франка надаються такі організаційні та матеріальні можливості як використання
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комп’ютерних класів, що обладнані необхідним сучасним устаткуванням та спеціалізованим програмним
забезпеченням. Підтверджена участь здобувачів у науково-практичних заходах, у т.ч. тих, що проводяться на
Економічному факультеті; участі у фахових семінарах з проведення попередньої експертизи дисертацій здобувачів
вищої освіти (результати засвідчені у копіях протоколів засідання кафедри економіки підприємства та копіях
протоколів засідань наукових семінарів кафедри, що були надані на вимогу ЕГ), результати дослідження аспіранта
можуть бути опублікованими у фахових наукових журналах і збірниках, які видаються ЛНУ імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/zhurnaly-l-vivs-koho-universytetu-vkliuchyly-do-pereliku-naukovykh-fakhovykh-vydan-ukrainy/)
Здобувачі ОНП мають можливість обговорювати результати свого дослідження під час проведення низки
міжнародних та всеукраїнських конференцій та круглих столів, що проводяться з певною періодичністю на
економічному факультеті (https://econom.lnu.edu.ua/research/conferences): Міжнародна наукова конференція
студентів, аспірантів та молодих учених “Актуальні проблеми функціонування господарської системи України”
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Управління інноваційними
процесами в економічній системі України” Міжнародна наукова інтернет-конференція студентів, аспірантів та
молодих учених “Стратегічні орієнтири розвитку економіки України” Міжнародна науково-практична конференція
“Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні” Традиційною є і звітна щорічна наукова конференція
Університету “1-8 лютого 2020 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулися секційні
засідання Звітної наукової конференції Університету за 2019 рік.” https://www.lnu.edu.ua/vidbulasia-zvitna-naukova-
konferentsiia-universytetu/ Проте до недоліків можна віднести наявність застарілої інформації на сайті Львівського
національного університету ім. І. Франка щодо їх проведення https://www.lnu.edu.ua/research/science-
events/conferences-and-workshops/scientific-events/ Також було задекларовано, що Наукова бібліотека Львівського
національного університету імені Івана Франка надає цілодобовий доступ до електронного репозитарію за адресою
https://dspace.lnulibrary.lviv.ua/ , « з метою надання усім бажаючим вільного доступу до відкритих матеріалів
Наукової бібліотеки та Львівського національного університету ім. І. Франка». Проте під час контрольної перевірки
29.07.2020 о 0.22 це посилання не спрацювало і перехід за ним закінчився помилкою.

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.

В Стратегії 2020 (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf) і в Статуті ЛНУ ім. Івана
Франка (https://profkom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/statut_LNU.pdf) є положення щодо розвитку
інтернаціоналізації та створення належних умов для долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти. В
процесі спілкування зі здобувачами за ОП було встановлено, що при формуванні індивідуальної траєкторії ними
враховується вимога в долученні до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю. Відносно курсу, на якому
навчаються здобувачі за ОП, в індивідуальні плани внесено публікації у міжнародних наукових виданнях
(переважно Латвійських), участь у міжнародному стажуванні в дистанційній формі (переважно в Латвії, м. Рига),
участь в програмі Erasmus+ і т.д. Варто відзначити, що чітке розуміння вимог щодо участі в інтернаціоналізації
свідчить про інформування здобувачів Університетом. Проте варто відмітити одновекторність запланованої участі в
міжнародній мобільності здобувачами за ОП (види заходів і зосередження на одній країні) та низьку активність
(поки-що у здобувачів відсутній реальний досвід долучень до міжнародної академічної спільноти, враховуючи
наявність здобувачів третього та четвертого років навчання) при наданні ЗВО широких можливостей для розвитку
здобувачів третього рівня вищої освіти в напрямі інтернаціоналізації. Це свідчить про недостатню вмотивованість
здобувачів за ОП. Забезпечення закладом можливостей щодо міжнародної мобільності було ідентифіковано в
процесі таких онлайн-зустрічей, як спілкування зі здобувачами, науковими керівниками, академічним персоналом,
представниками студентського самоврядування та Ради молодих вчених, відділом аспірантури та докторантури,
відділом міжнародних зв’язків, потенційними роботодавцями. Нами було ідентифіковано, що в ЗВО діють угоди про
співпрацю у різних напрямах із зарубіжними університетами (Чехія, Польща, Німеччина, Болгарія, Туреччина,
Канада тощо), присутні можливості прийняти участь в програмах Erasmus+, Fulbright, Mevlana, є інформування про
можливості стипендіальних міжнародних програм (https://international.lnu.edu.ua/), є положення про порядок
визнання результатів навчання, отриманих в іноземних ЗВО (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/11/reg-foreign_diploma.pdf), а також про академічну мобільність (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf). Інформація чітко висвітлюється на сайті ЗВО та Фейсбуці
відділів, а можливості є загальнодоступними для всіх бажаючих прийняти участь. В контексті даного підкритерію
неможливо оминути увагою, що в ЗВО діє положення про мотиваційний фонд (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf), згідно якого у різних напрямах надається матеріальне стимулювання
здобувачів до розвитку наукових активностей, в тому числі, і в міжнародному напрямі (надбавка до стипендій за
статті в міжнародних науково-метричних базах, участь в міжнародних проєктах тощо).

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

Наукові керівники аспірантів ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у ЛНУ імені Івана Франка
беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт (держбюджетних та госпдоговірних), впроваджують свої наукові
розробки та публікують результати своїх досліджень . На сайті економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка
https://econom.lnu.edu.ua/research/state-budget-researches наведено перелік наукових шкіл, напрямів досліджень,
проектів та тем викладачів факультету. Так, керівник здобувача вищої освіти Говрі В.В. д.е.н., проф. Михасюк І.Р. є
керівником теми «Економічна політика, розвиток конкурентоспроможного підприємництва та біржової діяльності в
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умовах глобальних викликів» (№ держреєстрації: 0118U000598, термін виконання: 01.01.2018-31.12.2021). Керівник
здобувача Івончак І.О. д.е.н.,, доцент Урба С.І під час написання дисертації роботи на здобуття наукового ступеня
д.е.н. брала участь у виконанні таких науково-дослідних робіт кафедри економіки підприємства Львівського
національного університету імені Івана Франка за темами: «Регулювання підприємницької діяльності в Україні в
умовах посилення євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0114U005091), у межах якої розроблено
методологічні засади дослідження аграрного сектора в системі забезпечення економічної безпеки; «Економічна
політика, розвиток конкурентоспроможного підприємництва та біржової діяльності в умовах глобальних викликів»
(номер державної реєстрації 0118U000598), у межах якої проведено дослідження теоретико-методологічних основ
та запропоновано стратегічні пріоритети розвитку аграрного сектора в контексті зміцнення економічної безпеки
України; наукового журналу «Економіка і фінанси» за темою «Розробка концепції забезпечення економічної
безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (номер державної реєстрації 0113U007516), автором
запропоновано рекомендації щодо інвестиційно-інноваційного забезпечення аграрного сектора в системі
забезпечення економічної безпеки держави. Що підтверджується авторефератом дисертації Урби С.І.
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/aref_urba.pdf Стосовно керівника здобувача Матічина Ю. М. –
д.е.н., проф. , зав. каф. туризму Мальскої М.П. немає повної інформації. Оскільки, кафедра туризму належить до
географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, то структурування інформації на сайті є іншим. На сайті
кафедри туризму https://geography.lnu.edu.ua/department/turyzmu наведено, що Мальська М.П. здійснює
дослідженнями за темою: «Територіальна організація сфери послуг Західного регіону України», проте немає ні
номера державної реєстрації, ні термінів виконання цієї теми. ЕГ пересвідчилась, що в ЗВО наявна практика участі
наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких регулярно публікуються та практично
впроваджуються, проте роздвоєність ОНП між кафедрами, що належать до різних факультетів негативно впливає на
єдиний стиль наведення інформації про наукові дослідження керівників здобувачів ОНП.

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.

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регулюються такими документами:
Положенням про забезпечення академічної доброчесності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), Кодексом академічної доброчесності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx), запровадженням практики підписання декларацій (вказані
документи розміщено за посиланням https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/ у
розділі Документи університету). Питання дотримання принципів академічної доброчесності систематично
розглядаються на засіданнях кафедри, під час наукового семінару, консультування наукового керівника. Зокрема в
2018/19н.р. дане питання було предметом обговорення на 2-х засіданнях кафедри (Протоколи №4 від 14.11.2018р і
№12 від 21.05.2019р)., а у 2019/2020н.р.-на засіданні кафедри 30.08.19, протокол №1. Технічно всі наукові
дослідницькі роботи перевіряються на наявність плагіату за допомогою платформи Unicheck –
https://unicheck.com/uk-ua), достіп до якої забезпечується закладом вищої освіти. Наявна чітка процедура
антиплагіат-перевірки, з якою ознайомлені всі причетні до наукової праці в ЗВО. За перевірку на кафедрі
відповідальний завідувач, а на факультеті – заступник декана з наукової роботи. З метою попередження випадків
порушення академічної доброчесності, зі здобувачами проводяться зустрічі у вигляді семінарів, лекцій,
консультацій з науковим керівником тощо. В ЗВО є чітка процедура на початковому етапі попереджати можливі
випадки плагіату дисертаційних досліджень. Таким заходом є процедура обрання та погодження теми
дисертаційного дослідження, що включає не лише розгляд теми на відповідність шифру та назві спеціальності, а,
насамперед, на унікальність та новизну можливої проблематики. Це забезпечується тим, що при затвердженні теми
дисертації Вченими радами факультету та університету враховуються думки та пропозиції широкого кола науковців,
тобто присутня дискусія. За порушення академічної доброчесності науково-педагогічні та наукові працівники, а
також здобувачі можуть бути притягнені до академічної відповідальності, види якої визначені
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Таких випадків серед здобувачів за
ОП зафіксовано не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

1.Зміст ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у ЛНУ імені Івана Франка за всіма компонентами
відповідає науковим інтересам здобувачів вищої освіти за третім освітнім рівнем. 2.Здобувачі беруть участь у
фахових семінарах з проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт, що засвідчено у протоколах засідання
кафедри економіки підприємства та засідань наукових семінарів кафедри. 3.Теоретичні та практичні результати
дослідження аспірантів можуть бути опублікованими у фахових наукових журналах і збірниках, які видаються ЛНУ
імені Івана Франка (Вісник Львівського університету. Серія економічна» (економічні науки), «Формування ринкової
економіки в Україні» (економічні науки). 4.Здобувачі ОНП мають можливість брати участь в обговоренні
результатів наукових досліджень під час проведення низки міжнародних та всеукраїнських конференцій та круглих
столів, що проводяться з певною періодичністю на економічному факультеті ЛНУ. 5.Наукові керівники аспірантів
ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у ЛНУ імені Івана Франка беруть участь у виконанні
науково-дослідних робіт (держбюджетних та госпдоговірних), впроваджують свої наукові розробки та публікують
результати своїх досліджень. 6. У ЛНУ імені Івана Франка створено сприятливе освітнє, наукове та матеріально-
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технічне середовище для забезпечення реалізації можливостей щодо проведення і апробації результатів наукових
досліджень аспірантів за ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

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

Слабкі сторони: 1. Тематика деяких дисертаційних робіт неповною мірою відповідає профілю ОНП. 2. Наукова
бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка декларує цілодобовий доступ до
електронного репозитарію за адресою. Проте під час контрольної перевірки 29.07.2020 о 0.22 це посилання не
спрацювало, 3. Роздвоєність ОНП між кафедрами, що відносяться до різних факультетів негативно впливає на
єдиний стиль наведення інформації про наукові дослідження керівників здобувачів ОНП. Рекомендації: 1. Провести
коригування тематики дисертаційних робіт у відповідності з профілем ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» 2. Більш чітко обгрунтувати унікальність ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» як
міжгалузевої або міждисциплінарної.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ЕГ констатує високий рівень узгодженості ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» якісним
характеристикам критерію 10. Визначені слабкі сторони не впливають на підсумковий результат навчання за ОНП,
а рекомендації є досяжними.

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.

ЕГ констатує значну зацікавленість з боку групи забезпечення та керівництва ЗВО щодо удосконалення та розвитку
ОНП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Вся додаткова інформація надавалася вчасно і без
перешкод.

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Ковальчук Світлана Володимирівна

Члени експертної групи

Горовий Дмитро Анатолійович

Кирилюк Оксана Василівна
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