
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36783 Міжнародні економічні відносини

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

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 36783

Назва ОП Міжнародні економічні відносини

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Cпеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

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 Ткаленко Світлана Іванівна, Коняєва Єлизавета Григорівна,
Орловська Юлія Валеріївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 27.08.2020 р. – 29.08.2020 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-
intrels.pdf

Програма візиту експертної групи https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/08/accreditation-
intrel.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

ЗВО створив всі умови для зручної роботи експертної групи та прийняття об'єктивного виваженого рішення по цій
акредитаційній справі. Додаткова інформація надавалась швидко, максимально повно. ЕГ зазначає лише часткове
врахування в ОНП сучасних тенденцій розвитку спеціальності “Міжнародні економічні відносини”, ринку праці,
галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних національних ОНП. Дана ОНП та навчальний
план не змінювались з 2016 року по 2020 рік (зміна в 2017 р. тільки титулів внаслідок зміни номеру спеціальності).
Невідповідність законодавству та рекомендаціям НА щодо обсягу освітньої складової. Предметна область не
прописана. Логіко-структурна схема та матриці відповідності відсутні. Більшість програмних РН навіть в проекті
ОНП 2020 року забезпечуються вибірковими ОК. Відсутність практичної підготовки (викладацька практика
виявилась навчальною дисципліною). Здобувачам вищої освіти своєчасно та належним чином надається необхідна
інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання.
Використовуються сучасні та результативні методи та форми навчання. Розроблена Декларації про академічну
доброчесність. Використовуються ліцензійні програми перевірки текстів на наявність академічного плагіату.
Водночас ЕГ відзначає недостатні інформаційні заходи щодо популяризації академічної доброчесності. Внутрішнє
забезпечення якості освітньої діяльності за третім рівнем вищої освіти в ЛНУ ім. І. Франка потребує подальшого
вдосконалення в частині формування освітніх компонентів. Виходячи з наведеної інформації та встановлених під
час дистанційної акредитації ЕГ фактів, виявлені недоліки щодо структури та змісту ОНП носять системний
характер та потребують термінового усунення. Прозорість та публічність основних документів і процедур щодо
освітнього процесу на ОНП є в цілому належною. Водночас відсутня інформація від роботодавців та аспірантів щодо
наданих ними пропозицій з удосконалення даної ОНП. Слабкою є відповідність публікацій наукових керівників до
тем їхніх аспірантів. Організаційно-матеріальне забезпечення можливостей для досліджень, а також для апробації і
популяризації їхніх результатів, на думку ЕГ, в цілому є належним.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Цілі та завдання ОНП «Міжнародні економічні відносини» сформульовані чітко та зрозуміло, в цілому відповідають
місії та стратегії закладу вищої освіти. Наявні освітні компоненти (як нормативні, так і вибіркові), які забезпечують
набуття соціальних навичок (soft-skills), зумовлених подальшою професійною діяльністю. Розроблені чіткі та
зрозумілі Правила прийому на навчання до аспірантури за ОНП 292 «Міжнародні економічні відносини».
Використовується ІТ-платформа MOODLE, яка допомагає ефективно координувати освітні бізнес-процеси. Наявні
силабуси як форма інформування здобувачів вищої освіти про зміст та правила навчання і викладання.
Застосовуються сучасні методи та форми навчання та викладання (дебати, ситуативне моделювання, аналіз “case
studies” тощо). Спостерігається достатня прозорість та публічність основних документів і процедур, що забезпечують
та регулюють освітній процес в університеті та на ОНП. Введення до навчального плану ОНП освітньої складової
“Науковий семінар” створює умови для регулярних групових обговорень проміжних результатів досліджень,
розвиває навички презентації цих результатів, наукових дискусій тощо. Можливості для активної дослідницької
роботи в рамках власних Інституту європейської інтеграції, Центру міжнародної безпеки та партнерства, Центру
американських студій, Інформаційного центру ЄС. Хороші можливості для апробації та популяризації результатів
досліджень (власні конференція та фаховий журнал зі спеціальності).

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Рекомендується навести більш чітке формулювання місії ЗВО. Залучення стейкхолдерів до перегляду та покращення
структури і змісту ОНП “Міжнародні економічні відносини” не є достатнім. Рекомендується удосконалити змістовну
частину анкетування здобувачів щодо оцінювання результатів навчання за ОНП. ОНП в період з 23.03.2016 р. до
03.04.2019 р. (мінімальна кількість кредитів за чотирма обов'язковими складовими) не відповідала діючому на той
період законодавству (Постанові КМУ №261). Рекомендації НА щодо використання Постанови КМУ №261 в якості
стандарту після 03.04.2019 р. та до моменту прийняття відповідного Стандарту не взяті до уваги; обгрунтування
іншого підходу щодо обсягу освітньої складової, яка б забезпечувала якість ОНП, не надані. Заявлена викладацька
практика виявилась теоретичним курсом; відповідно, звіти про проходження викладацької практики відсутні. Слід
прописати предменту область ОНП та розширити перелік нормативних освітніх компонентів, релевантних
спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”, а також таких, що забезпечують набуття універсальних
навичок дослідника. Необхідно розробити матриці відповідності “ОК-Компетентності” та “ОК-програмні РН”. Слід
забезпечити відповідність програмних РН та нормативних ОК. ЕГ рекомендує ознайомитися і застосувати кращі
практики щодо визнання результатів навчання у інших ЗВО. Рекомендовано заохочувати викладачів та аспірантів
до участі у грантових конкурсах, а також у програмах міжнародної академічної мобільності. Процес
інтернаціоналізації за цією ОНП потребує залучення більшої кількості викладачів та аспірантів. Рекомендовано
розширити практику запрошення іноземних лекторів (візит-професорів) для проведення занять для аспірантів
даної ОНП. Застарілу літературу в деяких силабусах слід оновити. Варто запровадити у ЗВО практику
інформаційних заходів щодо популяризації академічної доброчесності та роз’яснення її проявів у формі
інформування за допомогою семінарів, спілкування зі здобувачами. Стейкхолдери недостатньо активно приймають
участь в перегляді ОНП. У публічному доступі відсутня інформація від роботодавців та аспірантів щодо наданих
ними пропозицій з удосконалення даної ОНП. Рекомендовано розмістити на сайті університету для обговорення зі
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стейкхолдерами проект ОНП 2020 р. і надати можливості всім зацікавленим сторонам вносити свої пропозиції.
Рекомендується переглянути перелік навчальних дисциплін з метою забезпечення більшої дотичності хоча б однієї
з них (з нормативного або вибіркового блоку) тематиці дослідження для аспірантів, щоб надати їм відповідну
освітню підтримку наукових досліджень. Необхідно активізувати публікаційну діяльність наукових керівників в
напрямку наближення до тематики (напрямів) дослідження теперішніх аспірантів та на перспективу (для тематики
майбутніх аспірантів).

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.

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»
має чітко сформовані цілі: розвиток загальних та фахових компетентностей для забезпечення підготовки кадрів
вищої кваліфікації для здійснення науково-дослідницької діяльності, аналітичної роботи, наукового
консультування, а також у науковій роботі. Цілі відповідають Стратегії 2020 «досягнення найвищих світових
стандартів та глобалізація наукових досліджень», стор. 11 та місії ЛНУ ім. І. Франка: визначати і реалізувати освітні
та наукові стандарти; генерувати зміни, які потребує регіон, країна, світ; формувати особистість - носія
інтелектуального та інноваційного потенціалу; розвивати культурно-мистецьке середовище для гармонійного
становлення духовного світу молоді через виховання почуття національно-патріотичного обов'язку та пошани до
історичної пам'яті, 3 стор. (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf). Унікальністю
ОНП є: врахування тенденцій та перспектив розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин;
детальне опрацювання сучасних теорій міжнародної економіки; орієнтація на вузькоспеціалізоване спрямування
наукових досліджень.

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

Стейкхолдери були залучені до формування цілей та програмних результатів ОНП. 1.Здобувачі вищої освіти та
випускники програми: випуск за ОНП у ЛНУ ім. І. Франка зустріч з аспірантами (3 осіб, у т.ч. 1 – вечірньої форми
навчання) довели, що проводилося анкетування, моніторинг їх думок. Структура навчальних дисциплін, зміст ОНП
в середньому на 67% влаштовує здобувачів освіти (https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/08/292-
Mizhnarodni-ekonomichni-vidnosyny-opytuvannia-aspirantiv.pdf), під час зустрічі аспіранти підтвердили загальну
задоволеність освітніми компонентами даної ОНП. Водночас вивчення анкети дає підстави експертній групі
запропонувати розширити перелік питань щодо оцінювання результатів навчання. ОНП. Університет надав
документи (Протокол №3 від 16.03.2020 р. щодо засідання науково-методологічного семінару кафедри
міжнародних економічних відносин та кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів) про залучення
здобувачів вищої освіти до обговорення даної ОНП та обговорення результатів зустрічі (Витяг з протоколу №9
засідання Вченої ради факультету міжнародних відносин від 11 травня 2020 р.). Водночас, серед аспірантів, які були
присутні на зустрічі з ЕГ, залучених до перегляду даної ОНП не було. 2.Залучення роботодавців. ЛНУ ім. І. Франка
надав документи (Протокол №3 від 16.03.2020 р. та Витяг з протоколу №9 засідання Вченої ради факультету
міжнародних відносин від 11 травня 2020 р.) про залучення до обговорення ОНП заступника директора Інституту з
наукової роботи ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» та Ректора
Національного лісотехнічного університету Ю. Туниці. В ході зустрічі ЕГ з роботодавцями (2 особи: Катерина Терик-
Медвецька, департамент економічної дипломатії Міністерство закордонних справ України, представництво у м.
Львові; та Ярослав Музичко начальник відділу міжнародного співробітництва, Львівська обласна державна
адміністрація) було підтверджено їхнє залучення до обговорення ОНП. При цьому Ярослав Музичко акцентував
свою увагу на власній пропозиції щодо збільшення годин практики і необхідності адаптуватися при визначенні
переліку компетентностей даної ОНП під потреби регіонального ринку праці. 3.Академічна спільнота. На зустрічі з
академічним персоналом були присутні 6 осіб НПП . НПП підтвердив свою участь в обговоренні ОНП на засіданнях
кафедри. Викладачі на зустрічі наголосили, що їх повністю влаштовує дана ОНП «Міжнародні економічні
відносини» як за змістом, так і за структурою. 4.Інші стейкхолдери. На зустрічі з представниками органів
студентського самоврядування, присутні зазначили, щодо перегляду даної ОНП не залучалися. Перелічені факти
дають підставу стверджувати, що потреби та пропозиції різних груп стейкхолдерів тільки частково враховуються при
формуванні цілей та результатів навчання за ОНП.
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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.

В ОНП цілі та програмні результати не повною мірою враховують тенденції розвитку сучасного ринку праці,
оскільки перелік навчальних компонентів у представленому проекту ОНП «Міжнародні економічні відносини»
2020 не змінився у порівнянні з ОНП 2016 р. Освітніх нормативних компонентів, які розкривають сучасні тенденції
розвитку спеціальності, явно недостатньо. Водночас, заслуговує на увагу доцільність викладання дисциплін
«Науковий семінар» та «Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин», що було окремо з’ясовано на
зустрічі з фокус-групою академічним персоналом. Тенденції розвитку спеціальності та галузевий контекст
відслідковуються та вивчаються під час відвідування викладачами міжнародних конференцій, заходів з підвищення
кваліфікації, в тому числі у польських ВНЗ-партнерах. На зустрічі з роботодавцями Катерина Терик-Медвецька з
Міністерство закордонних справ України (представництво у м. Львові) підтвердила зацікавленість у фахівцях-
випускниках даної ОНП, але з науковим інтересом у сфері дипломатії. При формулювання цілей та програмних
результатів, як зазначили представники академічного персоналу на відповідній зустрічі, було враховано досвід
аналогічних національних програм (зокрема, Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна) та польських програм з ВНЗ-партнерів. Галузевий та
регіональний контекст реалізується переважно у вибірковому блоці.

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 292 «Міжнародні економічні відносини» рівня доктора філософії на момент
започаткування ОНП та проведення акредитаційної експертизи відсутній. В тексті ОНП 2016 та 2017 рр. не наведено
формулювання як загальних і спеціальних компетентностей, так і програмних результатів навчання. Аналізуючи
ОНП 2016, 2017 років, ЕГ зазначає, що їхні структура і зміст залишилася без змін. Проект ОНП 2020 року, в свою
чергу, за змістом залишився тим же самим.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі та завдання ОНП «Міжнародні економічні відносини» сформульовані чітко та зрозуміло.

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

Бажано навести більш чітке формулювання місії ЗВО. Залучення стейкхолдерів до перегляду та покращення
структури і змісту ОНП “Міжнародні економічні відносини” не є достатнім. Рекомендується удосконалити змістовну
частину анкетування здобувачів щодо оцінювання результатів навчання за ОНП.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Часткове врахування в ОНП сучасних тенденцій розвитку спеціальності “Міжнародні економічні відносини”, ринку
праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних національних ОНП. В Університеті
зароджується співпраця зі стейкхолдерами, які залучають переважно останні роки, що підтверджується відповідями
з відповідними фокус-групами у процесі zoom-зустрічей, зокрема адміністрацією, НПП, роботодавцями,
аспірантами.
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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).

ОНП відповідає вимогам ЗУ “Про вищу освіту” щодо загального обсягу кредитів (освітньої та наукової складової
разом): 240 кредитів ЄКТС. Водночас вимоги «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук», затверджений Постановою КМУ № 261 від 23.03.2016, який визначає чотири
компоненти освітньої складової ОП третього рівня (п. 27 Порядку) з мінімальним обсягом кожної компоненти, не
витриманий на цій ОНП в частині здобуття глибинних знань із спеціальності (7 кредитів замість мінімальних 12) та
набуття універсальних навичок дослідника (4 кредити замість мінімальних 6). Тому в період 2016-2019 рр. (а саме
від 23.03.2016р. до прийняття змін в названому “Порядку підготовки” від 03.04.2019; Постанова КМУ №283) дана
ОНП за обсягом не відповідала вимогам чинного законодавства. ЕГ в ході зустрічей з гарантом, керівником Центру
забезпечення якості освіти, менеджментом ЗВО зазначила, що зважаючи на відсутність чинних стандартів третього
рівня вищої освіти (про дотримання яких в частині обсягу чотирьох обов'язкових компонентів йде мова у змінах
2019 року до “Порядку підготовки”), Університет має надати обгрунтування щодо необхідності іншого навантаження
(ніж нормативи 2016 року) для забезпечення якості ОНП. Таке обгрунтування ЕГ не отримала.

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.

ОНП є структурованою у контексті загального часу навантаження (за семестрами/роками навчання). Водночас
освітні компоненти, включені до ОНП, не мають визначених структурно-логічних взаємозв'язків; логіко-структурна
схема (відсутня в тексті ОНП; проте надана як додаткова інформація) є дуже узагальненою, без розуміння єдиної
логіки навчання і викладання. З тексту завантаженої до системи ОНП, а також з додаткової інформації не зрозуміло,
чи обов'язкові освітні компоненти дозволяють досягти цілей та програмних результатів навчання. Матриці
відповідності ОК програмним РН відсутні. Перелік компетентностей в тексті ОНП не наведений, він присутній в
додатковій інформації (стосується проекту ОНП 2020 року). Аналіз наданої ЗВО додаткової інформації (Додаток 1 до
цього звіту) довів, що з 67 заявлених програмних РН тільки 22 (РН:
2,4,9,12,13,16,18,22,23,26,34,35,37,41,42,45,48,49,51,52,57,59) забезпечуються нормативними компонентами; решта
РН забезпечуються виключно варіативними ОК. Як результат, досягнення програмних результатів навчання
ставиться в залежність від вибору здобувачів та унеможливлює досягнення цілей ОНП, що є суттєвим недоліком.
Матриця відповідності ОК та компетентностей (загальних та спеціальних) відсутня.

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

Предметна область в ОНП не прописана. Оскільки відповідність освітніх компонентів спеціальності стосується лише
нормативних ОК, ЕГ констатує недостатність забезпечення предметної області спеціальності лише однією
нормативною дисципліною “Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин” (3 кредити). З огляду меншого
за нормативний обсяг складової ОНП “глибинні знання зі спеціальності” (детально описано в п.2.1) можна було б
додати до цієї обов'язкової складової декілька освітніх компонентів релевантних спеціальності 292 “МЕВ”.

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

В ЛНУ імені Івана Франка розроблені Положення про організацію освітнього процесу
(http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/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), «Тимчасове положення Про порядок
забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf), відповідно до яких здобувачі мають право на вибір навчальних
дисциплін у межах, передбачених відповідною ОНП та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не
менше 25% загальної кількості кредитів ЄКТС. Частка вибіркових ОК на даній ОНП складає 45%. В ході зустрічей
здобувачі вищої освіти підтвердили дотримання принципів та процедур обрання вибіркових дисциплін; при цьому
здобувачі не мають можливості обирати навчальні дисципліни, що максимально наближені до теми дослідження
(про що детально описано в Критерії 10). Надані Університетом приклади індивідуальних навчальних планів
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свідчать про формування індивідуальної освітньої траєкторії та виконання етапів наукового дослідження ї їхньої
атестації. ЕГ звертає увагу на недостатню дотичність ОК вибіркового блоку темам дисертаційних досліджень
аспірантів.

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

Заявлена викладацька практика виявилась теоретичним курсом з викладацької діяльності в ЗВО. Доказів
проведення аудиторних занять, або допомоги лектору у підготовці матеріалів для занять та/або методичних
матеріалів, або інших можливих способів здобуття компетентностей, потрібних для подальшої професійної
викладацької діяльності, не виявлено. В ході зустрічей зі здобувачами було підтверджено, що викладацька практика
представляє собою теоретичний курс. Звіти про проходження викладацької практики відсутні.

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

Дана ОНП третього рівня вищої освіти містить освітні компоненти, які сприяють набуттю soft skills. Розвитку
навичок гнучкості і креативного підходу в прийнятті рішень, комунікації, лідерства, публічного формулювання та
викладення думок в основному сприяє вивчення обов'язкових дисциплін: «Сучасні теорії міжнародної економіки»
та “Науковий семінар”. Обов'язкові та вибіркові ОК також формують навички креативності (“Науковий семінар”,
“Інновації і підприємництво”), критичного мислення (“Філософія”, “Підготовка науково-інноваційного проекту”, “ІТ
і програмування”, “Інтелектуальна власність і трансфер технологій”), здатності навчатися протягом життя
(“Методологія підготовки наукової публікації”, “Філософія”), соціального інтелекту (“Психологія вищої школи”),
адаптивності («Стратегічне моделювання у прийнятті політичних, економічних і бізнесових рішень»), вміння
працювати в команді (“Науковий семінар”, “Підготовка науково-інноваційного проекту”). Нормативна дисципліна
“Іноземна мова за фаховим спрямуванням” сприяє набуттю і розвитку мовних компетентностей для широкої
наукової взаємодії у міжнародному науковому середовищі. Набуття соціальних навичок також відбувається під час
доповідей на конференціях, що організовує ЗВО та під час презентацій проміжних результатів наукових досліджень.
Здобувачі вищої освіти, а також представники органів студентського самоврядування в ході зустрічей підтвердили
набуття таких soft skills, що зумовлені подальшою професійною діяльністю в наукових, освітніх установах,
аналітичних центрах органів державної влади тощо.

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

Професійний стандарт відсутній

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

Аудиторне навантаження дисциплін, які пропонуються на третьому рівні вищої освіти, повинно бути не меншим,
ніж 1/4 від загального освітнього навантаження. Для цієї ОНП частка аудиторного навантаження складає від 35% до
67%, що повністю відповідає вимогам. Здобувачі вищої освіти підтвердили збалансованість навантаження по
дисциплінам та достатній обсяг самостійного роботи.

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

Дуальна форма освіти не передбачена

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.
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Наявність спектру освітніх компонентів (обов'язкових та вибіркових), які забезпечують набуття соціальних навичок,
зумовлених подальшою професійною діяльністю.

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

Недотримання вимог щодо обсягу обов'язкових освітніх складових ускладнює набутті компетентностей дослідника
(використання сучасних ІТ-технологій для дослідження; управління дослідницькими проектами та пошуку джерел
їхнього фінансування; реєстрації прав інтелектуальної власності) та здобуття глибинних знань зі спеціальності (при
наявності однієї дисципліни це неможливо). Перенесення цих навичок на дисципліни вибіркового блоку є невірним
підходом, бо ставить досягнення цілей та програмних РН в залежність від вибору ОК. Необхідно прописати
предметну область ОНП та розширити перелік нормативних освітніх компонентів, релевантних спеціальності 292
“Міжнародні економічні відносини”, а також таких, що забезпечують набуття універсальних навичок дослідника.
Викладацька практика має бути саме практикою, а не теоретичним курсом.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Невідповідність законодавству щодо обсягу освітньої складової ОНП в період з 23.03.2016р до 03.04.2019р., про що
свідчать ОНП та навчальний план, які не змінювались (за змістом) з 2016 року. Обґрунтування щодо іншого
(відмінного від мінімального нормативного обсягу 2016 року) навантаження, яке б забезпечувало якість ОНП до
затвердження стандарту третього рівня вищої освіти за спеціальністю, не надано. Предметна область не прописана.
Більшість програмних РН забезпечуються вибірковими ОК. Заявлена викладацька практика виявилась
теоретичним курсом; звіти про проходження викладацької практики відсутні.

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

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

Правила прийому на навчання за ОНП «Міжнародні економічні відносини» до ЛНУ імені Івана Франка містяться на
сайті https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf. В правилах прийому визначено перелік
необхідних документів, необхідність проведення співбесіди на факультеті та особливості складання вступних іспитів
в аспірантуру. Оцінювання вступників проводиться за чотирибальною шкалою – відмінно, добре, задовільно,
незадовільно. Визначений порядок підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства. На сайті відділу
аспірантури і докторантури міститься програма вступних випробувань https://aspirantura.lnu.edu.ua/oholoshennya/.
Проведена зустріч зі здобувачами у кількості 3-х осіб підтвердили зрозумілість інформації щодо вступу до
аспірантури у відповідності до Правил прийому на навчання за ОНП «Міжнародні економічні відносини». Правила
прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та
оприлюднені на офіційному веб-сайті.

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

Зарахування на ОНП «Міжнародні економічні відносини» відбувається згідно з «Правилами прийому до
аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2020 році»
(затвердженими на засіданні Вченої ради 18.12.2019 «78/12). Для вступників в аспірантури складаються іспити зі
спеціальності, філософії, іноземної мови. Програми іспитів вступних випробувань розміщені на сайті відділу
аспірантури і докторантури ЛНУ імені Івана Франка. Проведена зустріч з адміністрацією та викладачами
підтвердили практику щорічного перегляду програми вступних фахових випробувань для вступу на спеціальність
«Міжнародні економічні відносини». Аналіз змісту програми вступного іспиту зі спеціальності 292 “Міжнародні
економічні відносини” (2020 р.) доводить її релевантність предметній області. Загалом правила прийому на
навчання враховують особливості ОНП «Міжнародні економічні відносини».
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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.

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється «Положенням про порядок визнання
здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним
університетом імені Івана Франка» від 30.12.2016р. https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf, де визначено порядок документів для визнання здобутих в іноземних
вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, процедуру визнання Університетом іноземних документів про
вищу освіту; «Положенням про визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка здобутих в
іноземних закладах вищої освіти наукових ступенів» від 5.11. 2018р. https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/11/reg-foreign_diploma.pdf, де зазначені випадки, які не підлягають визнанню та процедура
визнання Університетом здобутих в іноземних закладах вищої освіти наукових ступенів; «Положенням про
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» від 21.06.2018р.
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf та «Положення про організацію
освітнього процесу здобувачів ступеня доктора філософії»
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf, де описана організація освітнього
процесу, особливості відрахування (Ректор відраховує за погодженням з Науковим товариством студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених), поновлення, переведення та надання академічної відпустку, атестація
здобувачів вищої освіти доктора філософії; та «Положення про порядок визнання іноземного диплому»
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf. Перезарахування дисциплін (кредитів,
результатів навчання) після стажування в рамках академічної мобільності відбувається в порядку встановленому
Постановою КМУ від 12.08.205 №579 та Вченими радами факультетів. Водночас механізм визнання результатів
навчання, отриманих в іноземних закладах ЗВО, не достатньо чітко прописаний.

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.

На зустрічі ЕГ з допоміжним персоналом керівник Центру забезпечення якості освіти зазначила, що визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюється «Порядком визнання у Львівському
національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній
освіті» від 30.01.2020 №0-6, https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf, де
зазначено порядок і процедура визнання результатів такого навчання. Прикладів визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті у Львівському національному університеті імені Івана Франка отриманих в інших
ЗВО, серед здобувачів ОНП 292 «Міжнародні економічні відносини», не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Чіткі та зрозумілі Правила прийому на навчання до аспірантури за ОНП 292 «Міжнародні економічні відносини»
для громадян України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та для
підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства. Усі документи, які регулюють вступ, є доступними для
учасників освітнього процесу, а відповідні процедури повністю реалізуються.

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

ЕГ рекомендує ознайомитися і застосувати кращі практики щодо визнання результатів навчання у інших ЗВО;
сприяти залученню здобувачів вищої освіти доктора філософії до міжнародної академічної мобільності, а також
більш чітко визначити механізм визнання результатів навчання, отриманих в іноземних закладах освіти у
відповідних Положеннях Університету.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.
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ОНП має чіткі та зрозумілі Правила прийому на навчання за програмою, які враховують особливості «Міжнародних
економічних відносин». Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти містяться у
відповідних Положеннях закладу. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих
у неформальній освіті. Механізм визнання результатів навчання, отриманих в іноземних закладах освіти, не повною
мірою розкритий в існуючих Положеннях.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Методи та форми навчання, які використовуються викладачами на програмі, дозволяють ефективно досягти
переважної більшості програмних результатів. Це було встановлено в ході вибіркового опитування академічного
персоналу та аспірантів. Наприклад, за дисципліною “Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин”,
“Природні ресурси та економіка навколишнього середовища”, як методи викладання, використовуються дебати,
ситуативне моделювання, аналіз “case studies” та інші.За інформацією ів, належна академічна свобода при
трактуванні та вивченні дискусійних положень або контраверсійних суджень підтримується більшістю
викладацького складу. Свідченням студентоцентрованого підходу та позитивною практикою є можливість
отримання та перевірки завдань для здобувачів доктора філософії дистанційно. Аспіранти мають свій акаунт в
системі MOODLЕ для можливості співпраці із викладачами. Таким чином, форми та методи навчання і викладання
сприяють досягненню заявлених у освітньо-науковій програмі цілей та програмних результатів навчання. Крім того,
вони загалом узгоджуються із студентоцентрованим підходом та принципами академічної свободи.

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).

ЗВО обрав для себе декілька форм інформування здобувачів вищої освіти, а саме: силабуси
(https://intrel.lnu.edu.ua/academics/postgraduates); усне повідомлення викладачем; система дистанційної освіти;
друковані матеріали (комплекси інформаційно-методичного супроводу вивчення кожної освітньої компоненти;
навчальні посібники; методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи;
комплекти документів для підготовки до заліків та іспитів тощо). В ході зустрічі із здобувачами було з’ясовано, що
інформація подається вчасно, в повному обсязі та переважно на початку семестру. Отже, здобувачам вищої освіти
своєчасно та належним чином надається необхідна інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів
навчання, а також порядку та критеріїв оцінювання у межах навчальних дисциплін ОНП.

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

ОП є освітньо-науковою, отже, у цілях програми акцентовано увагу і на науковій складовій підготовки фахівців.
Серед компонент ОНП є дисципліни: “Науковий семінар”, “Методологія підготовки наукової публікації”,
“Підготовка науково-інноваційного проекту”. Методичні вказівки до проходження асистентської педагогічної
практики міститься за посиланням (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). Викладачі програми в більшості своїй
проводять дослідження у контексті навчальних дисциплін, які викладають на ОНП. Посилання на літературні
джерела є у силабусах дисциплін. Аспіранти долучаються до процесу досліджень під час виконання дисертаційної
роботи. Під час зустрічі зі здобувачами ОНП було з’ясовано, що не всі брали участь у науково-практичних
конференціях, спільних публікаціях статей із викладачами, міжнародних стажуваннях.

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

Безпосередньо механізм оновлення змісту освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній
галузі певною мірою в університеті відпрацьований, що підтверджується нормативним документами з організації
освітнього процесу в ЗВО (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Інтерв’ю з
викладачами засвідчило, що вони оновлюють зміст освітніх компонентів в тому числі на основі власних наукових
досягнень. Оновленню курсів даної ОНП також сприяє підвищення кваліфікації викладачів; приклади стажування
та викладання за кордоном, в Польщі зокрема; участь у міжнародних науково-практичних конференціях;
консультування і співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування тощо. Водночас ЕГ з’ясувала,
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що у силабусах рекомендуються застарі літературні джерела, наприклад, у дисциплінах “Інтелектуальна власність і
трансфер технологій”, “Інноваційні технології та програмування” та інших.

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

Значною мірою інтернаціоналізація діяльності на даній ОНП пов’язана із глобалізацією наукових досліджень, які
здійснюють НПП в контексті своїх навчальних дисциплін. Деякі викладачі програми мають публікації у журналах,
які індексуються в авторитетних міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science (наприклад, професор
Яхонтова Т.В., доцент Приходько І.В.). Аналіз додатково наданою університетом інформацією довів, що аспіранти та
викладачі також приймають активну участь у міжнародних конференціях, стажуваннях поза межами ЗВО. На даній
ОНП навчаються іноземні здобувачі. Під час зустрічей з’ясовано, що невелика кількість здобувачів та викладачі
брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності. Отже, процес інтернаціоналізації за цією ОНП
потребує подальшого розвитку.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Використання ІТ-платформи MOODLE, яка допомагає ефективно координувати освітні бізнес-процеси. Наявність
силабусів як форми інформування здобувачів вищої освіти про зміст та правила навчання і викладання.
Застосовуються сучасні методи та форми, такі як дебати, ситуативне моделювання, аналіз “case studies” та інші.

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

Рекомендовано заохочувати викладачів та аспірантів до участі у грантових конкурсах, а також у програмах
міжнародної академічної мобільності. Процес інтернаціоналізації за цією ОНП потребує залучення більшої
кількості викладачів та аспірантів. Рекомендовано розширити практику запрошення іноземних лекторів (візит-
професорів) для проведення занять для аспірантів даної ОНП. Застарілу літературу в деяких силабусах слід оновити.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Здобувачам вищої освіти своєчасно та належним чином надається необхідна інформація щодо цілей, змісту та
програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання. Сучасні та результативні методи та форми
навчання. В деяких силабусах література є застарілою.

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

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Загальні форми контрольних заходів та система оцінювання здобувачів вищої освіти визначені 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). Форми
контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти містяться у силабусах, які оприлюднюються на
сайті університету та регулярно оновлюються. Форми контрольних заходів також використовуються і в системі
дистанційного навчання, зокрема, із застосуванням можливостей платформи MOODLE, у функціонуванні якої
експертна група мала нагоду пересвідчитися. Спілкування з аспірантами засвідчило, що для більшості з них критерії
оцінювання загалом є чіткими та зрозумілими. Наявні критерії дозволяють встановити досягнення результатів
навчання за ОНП.
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2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Стандарт вищої освіти для третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні
відносини» 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.

Під час акредитаційної експертизи було з’ясовано, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання
повідомляється викладачами в усній формі на початку навчального семестру та прописані у відповідних силабусах.
Також терміни проведення модульного і підсумкового контролю визначаються заздалегідь, вносяться у графік та
оприлюднюються на кафедрі та факультеті міжнародних відносин. Положення Про комісію з питань етики та
професійної діяльності ЛНУ імені Івана Франка розміщено на сайті (https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/Polozhennia_pro_Komisiiu_z_pytan-_etyky_ta_profesiynoi_diial-
nosti_LNU_imeni_Ivana_Franka.pdf)У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою аспіранта чи
викладача деканом створюється комісія для вирішення проблеми. Процедури щодо вирішення конфліктних питань
існують, але через відсутність випадків таких ситуацій, про що було заявлено експертній групі на зустрічах з фокус-
групами, ефективність і прозорість відповідних процедур перевірити досить складно.

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

В університеті здійснюються такі заходи щодо дотримання учасниками освітнього процесу принципів академічної
доброчесності: інформаційна робота викладачів з аспірантами, мотивація аспірантів до навчання, перевірка робіт на
плагіат, інформаційна та консультаційна робота. Розроблено та затверджено Положення про забезпечення
академічної доброчесності. Перевірка наукових робіт та професійно-кваліфікаційних праць на плагіат здійснюється
за допомогою сервісу «Unicheck». В обов’язковому порядку перевірці підлягають дисертаційні дослідження, статті
для збірників наукових праць ЗВО, монографії вчених університету, підручники та навчальні посібники, навчально-
методичні посібники, підготовлені авторами (викладачами) до розгляду різними радами університету. Політики та
процедури ЗВО щодо академічної доброчесності є чіткими та зрозумілими. Водночас прикладів перевірки наукових
та інших текстів здобувачів та викладачів даної ОНП в ході експертизи не виявлено.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Наявність у відкритих джерелах силабусів та робочих програм навчальних дисциплін ОНП із чітко прописаними
формами та критеріями оцінювання. Наявність у ЗВО Декларації про академічну доброчесність. Використання в
Університеті ліцензованої програми перевірки текстів на наявність академічного плагіату.

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

Варто запровадити у ЗВО практику інформаційних заходів щодо популяризації академічної доброчесності та
роз’яснення її проявів у формі інформування за допомогою семінарів, спілкування зі здобувачами.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Використовуються ліцензійні програми перевірки текстів на наявність академічного плагіату. Водночас ЕГ
відзначає недостатність інформаційних заходів щодо популяризації академічної доброчесності.

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.

Аналіз таблиці 2 Відомостей про самооцінювання, зустріч з 7-ма викладачами, задіяними на ОНП та надана
уточнююча інформація про відповідність академічної та/або професійної кваліфікації викладачів навчальним
дисциплінам, які вони забезпечують засвідчують посередньо належну кваліфікацію. Зокрема, за останні п’ять років,
2015-2020 рр. у деяких викладачів майже не виходили наукові праці, не усі викладачі підвищують професійний
рівень кваліфікації (Яворська О.С., Яхонтова Т.В.). Якісний склад групи забезпечення складається з 16 осіб: 1
керівник групи забезпечення, доктор економічних наук, 5 – докторів наук за різними спеціальностями, 10 –
кандидатів наук за різними спеціальностями, доцентів, з них 1 – професор. Не усі викладачі проходили підвищення
кваліфікації, стажування за останні п’ять років. У Відомості про самооцінювання Університет вказує на наявність у
всіх викладачів (за виключенням двох осіб) публікацій у Scopus / Web of Science; аналіз уточнюючої інформації
довів наявність таких публікації лише у декількох осіб.

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

Конкурсний добір викладачів є прозорим, здійснюється у відповідності до «Порядку проведення конкурсного
відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету
імені Івана Франка» від 16.11.2018 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf), яке
розкриває механізм відбору на конкурсні посади. Фокус група з академічним персоналом довела обізнаність
викладачів щодо їх добору. Гарант ОНП, керівник аспірантури та докторантури підтвердили те, що в конкурсному
відборі НПП додатково враховуються Ліцензійні умови. Експерта група вважає, що процедури конкурсного відбору
НПП на роботу є прозорими і дозволяють забезпечити належний рівень професіоналізму для ОП.

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

Фокус-група з роботодавцями у кількості 2 осіб: Катерини Терек-Медвецької (департамент економічної дипломатії
Міністерство закордонних справ України, представництво у м. Львові) та Ярослава Музичко (начальник відділу
міжнародного співробітництва, Львівська обласна державна адміністрація) засвідчили, що в організації та реалізації
освітнього процесу вони майже не залучені. Ярослав Музичко був співорганізатором конференції з самоврядування,
що проводилася в ЛНУ ім. І. Франка. Роботодавці зазначили про бажання залучати аспірантів на проходження
практики в їх установах. ЛНУ ім. І. Франка також надав експертній групі підтверджувальні документи співпраці з
іншими роботодавцями: договір про співпрацю з ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН
України», Національним лісотехнічним університетом України та угоду з Міністерством закордонних справ України,
де зазначають заходи, які здійснюються сторонами.

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

Залучення професіоналів-практиків, в тому числі представників роботодавців для проведення теоретичних або
практичних занять на ОНП “МЕВ” не мало місця. Водночас відбувається активне залучення професіоналів та
експертів галузі до проведення тренінгів та публічних лекцій. Так, на факультеті міжнародних відносин у листопаді
2018 року проведена відкрита лекція компанії KPMG «Професія аудитор чи професія консультант? Лайфхаки від
практика», у вересні 2019 р. відбулася зустріч-лекція зі спеціалістом Світового банку О. Халаїмом (Вашингтон,
США); в листопаді 2019 року проведена зустріч з експертами Ради Європи доктором Енді Вільямсоном та
Володимиром Кебалом в рамках лекції «The Future of Digital Democracy» та публічна лекція П. Шеремети,
українського менеджера-економіста, що займав свого часу посаду Міністра економічного розвитку і торгівлі
України. В січні 2020 р. проведена зимова школа «Успішна жінка в бізнесі», за підтримки Посольства США в Україні
та у співпраці з Центром американських студій при факультеті міжнародних відносин. В ході зустрічі експертної
групи з роботодавцями представниця департаменту економічної дипломатії МЗС України (представництво у
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м.Львові) К.Терек-Медвецька виявила готовність до проведення зустрічі зі здобувачами даної ОНП щодо
проблематики економічної дипломатії та можливостей залучення майбутніх випускників ОНП до аналітичної
роботи як на регіональному рівні, так і в центральному апараті МЗС.

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

Університет сприяє професійному розвитку викладачів, сприяє підвищення кваліфікації та стажування науково-
педагогічних працівників університету не рідше одного разу на 5 років зі збереженням середньої заробітної плати
(згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана
Франка»). Для стимулювання професійного розвитку викладачів в університеті діє “Положення про оцінювання
роботи та визначення рейтингу наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників”
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/05/reg_rating.pdf) і “Положення про підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників у ЛНУ” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf). Віддаючи належне професіоналізму викладацького складу на
даній ОНП в царині наукової проблематики спеціальності, ЕГ рекомендує більше сприяти професійному розвитку
через вдосконалення викладацької майстерності, в тому числі розвивати власні програми для викладачів ОНП
третього рівня вищої освіти.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Стимулювання розвитку викладацької майстерності в ЛНУ імені Івана Франка відбувається через преміювання за
високі досягнення у праці, впровадження нових методів і форм навчання, за розробку англомовних навчальних
курсів, наукові досягнення тощо і регулюється «Положенням про мотиваційний фонд Львівського національного
університету імені Івана Франка» 12.03.2019р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf). Матеріальне заохочення за наукові здобутки викладачів та здобувачів
ОНП третього рівня вищої освіти регулюється «Положенням про преміювання працівників, докторантів, аспірантів
і студентів Львівського національного університету імені Івана Франка», який визначає порядок відповідного
преміювання. Експертною групою з'ясовані основні підстави для преміювання та конкретні його приклади. Премії
за наукові здобутки надаються у випадках: захисту докторських дисертацій; вчасного захисту кандидатської
дисертації; за опубліковану статтю у науковому журналі, що має імпакт-фактор; за отримані патенти тощо.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Зацікавленість та підтримка роботодавців у даній ОНП, у т.ч. готовність сприяти аспірантам до проходження
практики в їхніх установах. Відбувається залучення професіоналів-практиків, роботодавців, експертів галузі до
проведення проблемних семінарів, публічних лекцій, зустрічей зі здобувачами ОНП.

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

Рекомендується посилити академічну та/або професійну кваліфікацію викладачів щодо написання наукових статей
у фахових виданнях, що індексуються у Scopus / Web of Science. Привести періодичність проходження підвищення
кваліфікації у відповідності до внутрішніх нормативів Університету (мінімум раз на п’ять років). Створити умови для
залучення професіоналів-практиків, в тому числі представників роботодавців для проведення аудиторних занять на
ОНП; частіше залучати роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, проводити відкриті лекції,
семінари, круглі столи тощо. Рекомендується сприяти професійному розвитку викладачів в контексті вдосконалення
викладацької майстерності, в тому числі розвивати власні програми щодо інноваційних технологій реалізації змісту
навчання для ОНП третього рівня вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.
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Залучення професіоналів-практиків до проведення занять відбувається час від часу, в основному у вигляді
поодиноких публічних лекцій, семінарів тощо. Недостатня залученість викладачів ОНП до програм підвищення
кваліфікації через вдосконалення викладацької майстерності.

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.

В ході зустрічей з представниками допоміжних підрозділів начальник планово-фінансового відділу пояснила, що
фінансові ресурси для забезпечення ОНП «Міжнародні економічні відносини» витрачають на оплату праці науково-
педагогічним працівникам, стипендій аспірантам, оплату за комунальні послуги, придбання науково-методичної
літератури. ЕГ переконалася в наявності передплаченого переліку фахових видань зі спеціальності. Усі комп’ютери,
що використовуються у навчальному процесі, мають доступ до мережі Інтернет. Навчальний процес
супроводжується вільним доступом до науково-методичних праць, періодичних видань, комплексним
мультимедійним забезпеченням тощо. Наявність наповненого репозитарію ЗВО, в якому є доступ до організаційно-
методичних документів. Приміщення університетської наукової бібліотеки є 25 читальних залів на 794 посадкових
місць (https://lnulibrary.lviv.ua/). В читальному залі бібліотеки є можливість як отримати книги, так і користуватись
Інтернетом із власного ноутбука. Посилення можливостей та методів он-лайн роботи зі здобувачами, в тому числі
третього освітнього рівня: обробка запитів, сканування знайденої літератури та відсилка замовнику в короткі
терміни та достатньому обсязі. Навчальний процес аспірантів базується на навчально-методичному забезпеченні,
розробленому викладачами за освітніми компонентами, з урахуванням вимог нормативно-методичних документів
МОН України, вітчизняного та зарубіжного досвіду. При цьому, під час зустрічі з академічним персоналом було
з'ясовано недостатнє використання додаткових спеціалізованих пакетів прикладних програм для ОНП “МЕВ”.

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.

Окрім описаних вище наявних умов для проведення занять та самонавчання, в ЛНУ є й інші складові освітнього
середовища. Це спортивні секції з різних видів спорту у спортивному комплексі
(https://www.lnu.edu.ua/academics/leisure/sports-groups-swimming-pool/), інтерактивні ігри, наукові гуртки, клуби,
вільні простори, участь в інтелектуально-пізнавальних заходах, наукових конкурсах, у щорічному благодійному
Віденському балі у Будинку вчених (https://www.lnu.edu.ua/studenty-l-vivs-koho-universytetu-provely-
blahodiynyyvidens-kyy-bal/). В університеті діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених, яке сприяє розвитку науки, зростанню зацікавленості до наукової роботи у молодіжному середовищі,
забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються та/або працюють у сфері наукової діяльності. В ЛНУ діє
Центр культури і дозвілля, який створює умови для всебічного, гармонійного розвитку особистості. Університет
забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та
інформаційних ресурсів, про що ЕГ з'ясувала на зустрічах з фокус-групами.

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.

Безпечне для життя та здоров'я освітнє середовище формується як інформаційними заходами, так і практичними
діями. Відділ із питань охорони праці здійснює комплексні заходи щодо охорони праці працівників, аспірантів і
студентів, вступний інструктаж та навчання з питань охорони праці, контроль за виконанням заходів щодо
поліпшення стану безпеки, гігієни праці. В Університеті є Психологічна служба, яка сприяє захисту психічного
здоров’я усіх учасників навчально-виховного процесу. Працює безкоштовна лінія психологічної допомоги
(https://lnu.edu.ua/about/subdivisions/generaluniversity-units/psychological-service/).

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

Консультаційну та організаційну підтримку аспіранти отримують у Відділі аспірантури та докторантури
університету та на випускових кафедрах даної ОНП. Інформаційна підтримка аспірантів ОНП “МЕВ” проводиться за
допомогою інформаційної дошки, сайту факультету міжнародних відносин
(https://intrel.lnu.edu.ua/about/introduction), соціальної мережі (https://www.facebook.com/groups/intrel.lnu/?
ref=search) та особистого спілкування з лаборантами та викладачами кафедр. Кафедра міжнародних економічних
відносин здійснює опитування аспірантів за ОНП (24.04.2020р.), визначає рівень їх задоволення навчальним
процесом, інформаційним забезпеченням, комунікації з науковим керівником. Дані про результати опитування
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систематизуються та аналізуються; вони надані експертній групі як додаткова інформація. Водночас ЕГ зауважує,
що відсутня інформація щодо реагування на результати аналізу опитувань аспірантів. Соціальна підтримка
здобувачам вищої освіти надається студентським відділом університету, який координує процедури призначення та
позбавлення академічних і соціальних стипендій. Відділ проводить інформаційно-роз’яснювальну діяльність щодо
стипендіального забезпечення студентів і аспірантів, а також інформацію щодо можливості отримувати стипендії
Президента України та Кабінету Міністрів України тощо. Частиною громадського самоврядування є Наукове
товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf). ЕГ з'ясувала, що особливу соціальну підтримку отримують
аспіранти – діти-сироти, а також аспіранти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, а
також аспіранти з інвалідністю І, ІІ групи. Для аспірантів доступний також юридичний відділ університету
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/), який в тому числі надає безкоштовні
консультації здобувачам з правових питань щодо економічної та соціальної діяльності.

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

Умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в ЛНУ, забезпечуються Статутом
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf, в якому передбачено право на академ.відпустку за
станом здоров’я, призовом на військ.строк.службу в разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами
тощо. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу, аспірант має право на перерву у навчанні
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Для реалізації права на освіту особами з
особливими освітніми потребами, деякі будівлі ЛНУ обладнані: 1) пандусами (головний корпус Університету, де
здійснюється освітній процес більшості спеціальностей), а також деякі навчальні корпуси та гуртожитки; 2)
спеціально обладнаними ліфтами, сходами - не всі навчальні корпуси та гуртожитки. ЕГ рекомендує
сконцентрувати зусилля на збільшенні рівня доступності навчальних корпусів та гуртожитків (за можливості) для
осіб з обмеженими можливостями; в тому числі щодо обладнання приміщень пандусами.

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.

В ЛНУ імені Івана Франка створена Комісія з питань етики та професійної діяльності (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf), яка наділена правом розгляду заяв стосовно конфліктних
ситуацій, конфлікту інтересів; забезпечення вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з корупційними
проявами, гендерним насильством, дискримінацією чи домаганнями. В ході спілкування з фокус-групами ЕГ
з'ясувала, що більшість конфліктних ситуацій вирішуються на рівні кафедри, на рівні деканату та Вченої ради
факультету міжнародних відносин. У разі не вирішення конфліктної ситуації в межах факультету, справа
передається у зазначену вище Комісію з питань етики та професійної діяльності ЛНУ. Здобувачі та викладачі ОНП
“МЕВ” підтвердили, що під час існування аспірантури при кафедрі міжнародних економічних відносин таких
ситуацій не виникало. Аспіранти університету мають право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та
психічного насильства, що передбачено Статутом Університету (ст. 10.19.23) та Правилами внутрішнього розпорядку
ЛНУ (ст.5.1). Здобувачі третього рівня вищої освіти також можуть, за потреби, звернутися за допомогою у
Психологічну службу університету.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Ресурси бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка та управління ними заради забезпечення освітньої та наукової діяльності є
взірцевими. Реалізується політика відкритого доступу, в тому числі за рахунок використання сучасних ІТ-технологій.
Наявність спортивних приміщень в більшості гуртожитків. Під час акредитаційної експертизи проводились активні
ремонтні роботи в приміщеннях факультету міжнародних відносин.

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

Недостатнє використання додаткових спеціалізованих пакетів прикладних програм для ОНП “МЕВ”. Слід
розробити процедуру щодо реагування на результати аналізу опитувань аспірантів та оприлюднювати інформацію
про результати такого реагування. Необхідно активізувати роботу зі збільшення рівня доступності всіх навчальних
корпусів та гуртожитків для осіб з обмеженими можливостями; в тому числі за рахунок обладнання приміщень
пандусами.
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Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Відсутня оприлюднена інформація щодо реагування на результати аналізу опитувань аспірантів. Недостатня
доступності навчальних приміщень, в яких реалізується освітня складова ОНП, для осіб з обмеженими
можливостями; в тому числі щодо обладнання приміщень пандусами.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Аналіз відомостей самооцінювання ОНП 292 «Міжнародні економічні відносини» у ЛНУ ім. І. Франка, аналіз
нормативної документації Університету (Положення 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; Положення 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) доводить недостатню чіткість визначення процедур розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду освітньої програми. Під час проведеної зустрічі з академічним персоналом було зазначено,
що перегляд ОНП не відбувався протягом всього періоду її реалізації (з 2016 року). Це не відповідає побажанням
стейкхолдерів; наприклад, науково-педагогічний персонал підтвердив свою участь в обговоренні ОНП та розробці
пропозицій щодо її покращення на засіданнях кафедри, до участі в яких залучалися і роботодавці. ОНП 2017 року за
змістом абсолютно ідентичний ОНП 2016 року, при цьому проект ОНП 2020 за освітніми компонентами також
залишився без змін.

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.

В поданій Університетом інформації зазначається, що аспіранти приймають участь в обговоренні освітніх
компонентів даної ОНП на засідання кафедри (Протокол №3 від 16.03.2020 р. засідання науково-методологічного
семінару кафедри міжнародних економічних відносин та кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів).
Для покращення якості освіти аспіранти проходили анкетування, яке проводив Центр забезпечення якості освіти та
Центр моніторингу ЛНУ ім. І. Франка. Натомість спілкування ЕГ зі здобувачами рівня вищої освіти доктор філософії
у кількості 3-х осіб довело, що до процесу періодичного перегляду освітньої програми саме вони не залучалися. На
думку присутніх на зазначених фокус-групах аспірантів, якість даної ОНП здобувачів задовольняє. Присутні на
фокус-зустрічі аспіранти з загальними результатами анкетування не обізнані. Експертна група вважає, що аспіранти
не достатньо залучаються до перегляду освітньої програми і пропонує вдосконалити анкетування здобувачів освіти
щодо ОНП та якісно вдосконалювати методичне забезпечення та змістовне наповнення певних компонентів ОНП.
Експертна група вважає, що у проекті ОНП 2020 за результатами анкетування пропозиції аспірантів не були
враховані, оскільки змістовна частина щодо переліку освітніх компонентів не змінилася.

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

На дану ОНП ЛНУ ім. І. Франка має рецензію від заступника директора з наукової роботи Інституту регіональних
досліджень д.е.н., проф. І. Сторонянської та ректора Національного лісотехнічного університету України, академіка
НАН України Ю. Туниці, які зазначають можливість високої професійної підготовки докторів філософії у ЗВО. Під
час зустрічі з роботодавцями - з Катериною Терек-Медвецькою (Міністерство закордонних справ України,
представництво у Львові) та Ярославом Музичко (Львівська обласна державна адміністрація) - членами експертної
групи були виявлені позитивні відгуки щодо ОНП «Міжнародні економічні відносини». Роботодавці високо оцінили
можливість практичної підготовки фахівців даної ОНП у відповідності до ринкових потреб.
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

У зв’язку з тим, що акредитація ОНП є первинною, то випускників ще не має. При цьому створені інституційні умови
для відстеження кар’єрного шляху та працевлаштування випускників. Так, питання сприяння працевлаштуванню
випускників координує Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом. Експертна група радить проводити в
майбутньому анкетування випускників даної ОНП.

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

Недоліки в ОНП та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми у ЛНУ ім. І. Франка, а саме пропозиції і
рекомендації можна відстежити під час проведення анкетування, його аналізу. Звіт результатів опитування
здобувачів є на сайті ЗВО https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/08/292-Mizhnarodni-ekonomichni-
vidnosyny-opytuvannia-aspirantiv.pdf. Прикладів своєчасного реагування на виявлені недоліки в освітній програмі
та/або освітній діяльності з реалізації даної ОНП не було.

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

Акредитація ОНП «Міжнародні економічні відносини» є первинної, тому результати зовнішнього забезпечення
якості вищої освіти, які беруться до уваги під час удосконалення ОП відсутні.

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

Структурними підрозділами, що відповідають за внутрішню систему забезпечення якості є: Центр забезпечення
якості освіти, Відділ менеджменту організації освітнього процесу, Навчально-методичний відділ, Відділ аспірантури
і докторантури, Відділ ліцензування та акредитації. На зустрічі з допоміжними структурними підрозділами керівник
Центру із забезпечення якості освіти підтвердила принципову позицію ЗВО щодо незмінності освітніх компонентів
у 2020 році в порівнянні з 2016 р., що сумнівно з точки зору забезпечення якості ОНП за рахунок необхідності її
постійного оновлення.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Роботодавці, які були представлені на онлайн-зустрічі зацікавлені та підтримують ОНП. Позитивні практики: ЛНУ
ім. І. Франка розпочав залучати викладачів та інших стейкхолдерів до обговорення питань щодо вдосконалення
даної ОНП.

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

У ЛНУ ім. І. Франка не має Положення про формування, затвердження та оновлення ОНП. Стекйхолдери не
достатньо активно приймають участь в перегляді ОНП. Рекомендується залучати аспірантів, представників
студентського самоврядування, роботодавців до перегляду ОНП; вдосконалювати методичне забезпечення та
змістовне наповнення певних компонентів ОНП; вдосконалювати навчальні плани щодо мінімального обсягу
нормативних освітніх складових у відповідності до Постанова КМУ №261 від 23.03.2016 р. «Про затвердження
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти
(наукових установах)» або обгрунтувати власну позицію щодо іншого обсягу навантаження, яке забезпечує якість
ОНП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

В ОНП 292 «Міжнародні економічні відносини» у ЛНУ ім. І. Франка внутрішнє забезпечення якості освітньої
діяльності потребує подальшого вдосконалення. Виходячи з наведеної інформації та встановлених під час
дистанційної акредитації Експертною групою фактів, виявлені недоліки носять системний характер та потребують
термінового усунення.

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 внутрішні нормативно-правові акти, що визначають правила та процедури регулювання прав і обов’язків
усіх учасників освітнього процесу, знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО. Вони є доступними,
чіткими і зрозумілими. Це, зокрема: Статус університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), Колективний договір на 2017-2020 роки (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf) та інші документи, що забезпечують організацію навчального процесу
та сприяють якості даної ОНП (зокрема, Положення про організацію та забезпечення якості навчального процесу
https://www.lnu.edu.ua/about/universitytoday-and-tomorrow/documents/education-process/, та іншими нормативно-
правовими актами, доступними на офіційному сайті ЛНУ ім. І. Франка https://www.lnu.edu.ua/about/university-
today-and-tomorrow/documents/. Перевірено посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет
інформацію про дану ОНП (https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Osvitn-o-naukova-
prohrama_292_MEV.pdf). З'ясовано, що посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на
офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою одержання зауважень та пропозицій заінтересованих сторін
(стейкхолдерів) не було оприлюднено на офіційному веб-сайті ЗВО. В Університеті розроблений Порядок визнання
результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті (2020).

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.

В ході експертизи було з’ясовано, що проект даної ОНП 2020 року не оприлюднений на офіційному веб-сайті ЗВО.

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.

ОНП в останній редакції 2017 року була затверджена Вченою радою ЗВО (Протокол No 35/5 від 30.05.2017 р.) та
затверджено ректором. Документ оприлюднено на сайті ЗВО (https://intrel.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/Osvitn-o-naukova-prohrama_292_MEV.pdf), де відображено загальну інформацію про
програму, програмні компетентності, перелік освітніх компонент, форми підсумкового контролю за компонентами.
На сайті також розміщено силабуси усіх освітніх компонентів, включених до освітньої програми
(https://intrel.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Обсяг інформації за ОНП, що оприлюднена на сайті, є достатнім
для зацікавлених сторін, а також для того, щоб забезпечити можливість потенційним здобувачам зробити свідомий
вибір щодо вступу на цю програму.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Достатня прозорість та публічність основних документів і процедур, що забезпечують та регулюють освітній процес
в університеті та на ОНП.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.
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У публічному доступі відсутня інформація від роботодавців та аспірантів щодо наданих ними пропозицій з
удосконалення даної ОНП. Рекомендовано розміщувати на сайті університету для обговорення зі стейкхолдерами
проекти ОНП і надання їм можливості вносити свої пропозиції.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Прозорість та публічність основних документів і процедур, що забезпечують освітній процес на ОНП. Відсутня
інформація від роботодавців та аспірантів щодо наданих ними пропозицій з удосконалення даної ОНП.
Рекомендовано розміщувати на сайті університету для обговорення зі стейкхолдерами проекти ОНП і надання їм
можливості вносити свої пропозиції.

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.

Дисципліни, що включені до діючих навчальних планів, не в повній мірі є дотичними тематиці досліджень
аспірантів. Це стосується тем аспірантів Кричковського Т.О. “Перспективи диверсифікації світового ринку
енергоресурсів на основі розробки альтернативних джерел енергії”, Тарликова Р.В. “Особливості розвитку ринку
туристичних послуг у країнах Південної Європи”, Малаба Каумбу Блез “Особливості економічного розвитку
Африканських країн у постколоніальний період”, Анети Лех-Дебери “Соціально-економічні наслідки української
трудової міграції у Республіку Польща”. В блоці нормативних дисциплін представлена тільки одна дисципліна зі
спеціальності, яка є доволі широкою за змістом і закладає загальні рамки проблематики досліджень (“Сучасні
тенденції міжнародних економічних відносин”); в блоці вибіркових дисциплін відсутні ті, що мали б відповідати
тематиці досліджень з метою надання аспіранту відповідної освітньої підтримки його наукового дослідження.

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

Наукові керівники аспірантів в цілому є активними дослідниками. Водночас тематика публікацій наукового
керівника аспіранта Тарликова Р.В. не є дотичною до напряму (тематики) дослідження аспіранта, а наукові
керівники аспірантів Козак О.С., Малаба Каумбу Блеза та Анети Лех-Дебери мають не більше однієї за останні 5
років публікації, релевантної тематиці досліджень їхніх аспірантів. Інформація щодо відповідності напрямів
дослідження аспірантів та їх наукових керівників додана до цього звіту (Додаток 2).

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).

В межах даної ОНП Університет організаційно та матеріально забезпечує можливості для проведення і апробації
результатів досліджень. Це відбувається завдяки проведенню регулярної Міжнародної наукової конференції
«Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі»; використанню дослідницьких можливостей Центру країн
Північної Європи (https://intrel.lnu.edu.ua/laboratory/tsentr-krajin-pivnichnoji-evropy), Інституту європейської
інтеграції (https://intrel.lnu.edu.ua/laboratory/instytut-evropejskoji-intehratsiji), Центру міжнародної безпеки та
партнерства (https://intrel.lnu.edu.ua/laboratory/tsentr-mizhnarodnoji-bezpeky-ta-partnerstva), Центру американських
студій (https://intrel.lnu.edu.ua/laboratory/tsentr-amerykanskyh-studij), Інформаційного центру ЄС. Популяризації
результатів дослідження сприяє видання Віснику Львівського університету імені Івана Франка. Серія “Міжнародні
відносини”. Позитивним моментом слід відзначити створені умови для презентацій та групових обговорень
проміжних результатів досліджень аспірантів завдяки включенню в навчальний план освітньої компоненти
“Науковий семінар”. При цьому ході зустрічі з академічним персоналом доцентом Федунь Ю.Б. (відповідальний за
ОК “Науковий семінар”) була позитивно сприйнята рекомендація ЕГ щодо залучення до таких презентацій і
обговорень аспірантів різних років навчання. ЕГ констатує забезпечення здобувачів доступом до приміщень,
Інтернету, наукової літератури за спеціальністю.
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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.

ЛНУ ім. І. Франка в цілому забезпечує можливості для введення аспірантів у міжнародну академічну спільноту
шляхом публікацій результатів досліджень у міжнародних виданнях, в тому числі спільних монографій в рамках
партнерської співпраці з Інститутом політології Вармінсько-Мазурського університету в м.Ольштин
(https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/Transformacja-Srodowiska-Miedzynarodowego.-Tom-3-1.pdf),
виступів на міжнародних конференціях (https://intrel.lnu.edu.ua/news/iv-mizhnarodna-naukova-konferentsiyaekoloho-
ekonomichni-problemy-u-mizhnarodnij-torhivli), участі у літніх та зимових міжнародних школах
(https://intrel.lnu.edu.ua/news/ifnul-winter-school-2020). Відділ міжнародного співробітництва інформує про
можливості навчання та стажування за кордоном. Аспіранти за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини”
мають змогу отримати стипендії в рамках програми Еразмус (https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-
and-projects/erasmus/key-action-1/). На зустрічі з представниками допоміжних підрозділів було з'ясовано, що на
ОНП, що акредитується, аспірантка Анетта Лех-Дебера пройшла стажування в Польщі в рамках реалізації програми
Еразмус+ .

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

Експертною групою було встановлено, що в останні роки наукові керівники активно брали участь у виконанні
науково-дослідних робіт ЛНУ ім. І. Франка за темами: «Політико-економічні перспективи становлення та розвитку
світового ринку альтернативних джерел енергії» (№ держреєстрації: 0117U001404; 2017-2019 рр.). та «Інноваційні
напрями розвитку зовнішньоекономічної політики України» (№ держреєстрації: 0118U000606; 2018 - 2020рр), за
якими опубліковані наукові праці, які відображені у щорічному звіті про науково-дослідну роботу викладачів і
аспірантів і впроваджені у навчальний процес. Водночас ЕГ звертає увагу на необхідність більш регулярних
публікацій власних досліджень науковими керівниками аспірантів даної ОНП з тим, щоб не рідше, ніж раз на два
роки мати одноосібну або у співавторстві публікацію.

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.

В ЛНУ ім. І. Франка розроблено Положенням про забезпечення академічної доброчесності
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/reg-project.pdf). Перевірка академічних текстів на наявність у
них запозичень проводиться за допомогою системи Unicheck. На запит експертної групи щодо надання прикладів
звітів перевірки наукових робіт на плагіат був наданий протокол такої перевірки для докторської дисертації, однак
інших прикладів перевірки наукових текстів здобувачів на плагіат, зокрема в рамках даної ОНП, отримано не було.
В ході зустрічей зі здобувачами цієї ОНП (аспірантами) вони не були впевнені щодо мінімального відсотку плагіату,
сприймаючи плагіат як допустиме явище з мінімальним рівнем запозичення тестів. ЕГ зазначає, що необхідно
посилити просвітницьку роботу серед аспірантів щодо принципів академічної доброчесності у науковій діяльності та
запобігання академічному плагіату. Наукові керівники, аспіранти, інші викладачі підписують Декларації про
дотримання академічної доброчесності. В Університеті забезпечений доступ до платформ перевірки публікацій
аспірантів, їх керівників на наявність плагіату. У разі виявлення порушення академічної доброчесності до наукових
керівників та аспірантів вживають санкції, передбачені Положенням про забезпечення академічної доброчесності
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), а саме на засіданні Комісії з етики та
професійної діяльності (https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/) Такий науковий керівник
позбавляється можливості здійснювати наукове керівництво аспірантами та вноситься у реєстр порушників
академічної доброчесності. Випадків порушення академічної доброчесності на цій ОНП, за даними Університету, не
виявлено ані у аспірантів, ані у наукових керівників.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Введення до навчального плану ОНП освітньої складової “Науковий семінар”, який створює умови для регулярних
групових обговорень проміжних результатів досліджень, розвиває навички презентації цих результатів, наукових
дискусій тощо. Університет активно сприяє введенню аспірантів у міжнародну академічну спільноту. Можливості
для активної дослідницької роботи в рамках власних Інституту європейської інтеграції, Центру міжнародної безпеки
та партнерства, Центру американських студій, Інформаційного центру ЄС. Існують хороші можливості для апробації
та популяризації результатів досліджень (власні конференція та фаховий журнал зі спеціальності)
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.

Рекомендується переглянути перелік навчальних дисциплін з метою забезпечення дотичності хоча б однієї з них
тематиці дослідження для кожного аспіранта (з нормативного або вибіркового блоку), щоб надати аспіранту
відповідну освітню підтримку його науковому дослідженню. Необхідно активізувати публікаційну діяльність
наукових керівників в напрямку наближення до тематики (напрямів) дослідження теперішніх аспірантів та на
перспективу (для тематики майбутніх аспірантів).

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Дисципліни, що включені до діючих навчальних планів, не в повній мірі є дотичними тематиці досліджень
аспірантів. Відповідність публікацій наукових керівників до тем їхніх аспірантів є слабкою (поодинокі публікації
відповідають; більшість публікацій не відповідає). Водночас спостерігається належне організаційно-матеріальне
забезпечення можливостей для досліджень, а також для апробації і популяризації їхніх результатів. Рівень
інтернаціоналізації науково-дослідної діяльності високий.

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми E

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B
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Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Додаток 2 до звіту.pdf hqtMFHpTVwJ1qz7hGBbFnyqkE3ihqN6HCsDLqvTz
UnI=

Додаток Додаток 1 до звіту.pdf zrgnBNu0ZkNNCd9604d2lkF3f/e3FNL2mNXLNE4d
p5Q=

***

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

Орловська Юлія Валеріївна

Члени експертної групи

Ткаленко Світлана Іванівна

Коняєва Єлизавета Григорівна
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