
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36752 Економіка

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 051 Економіка

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 36752

Назва ОП Економіка

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Cпеціальність 051 Економіка

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 Пушкар Тетяна Андріївна, Костенко Інна Сергіївна, Квасницька Раїса
Степанівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 20.05.2021 р. – 22.05.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/licensing/

Програма візиту експертної групи https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/licensing/

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

Загальне враження – позитивне. ОНП є актуальною та враховує сучасні вимоги ринку праці, інтереси стейкголдерів
та тенденції розвитку спеціальності. Реалізацію ОНП забезпечує потужній склад науково-педагогічного персоналу,
який активно залучається до наукових та прикладних програм в Україні та за її межами. В ЗВО функціонують
визнані в Україні та за її межами наукові школи, фундатори яких є науковими керівниками аспірантів ОНП.
Напрями наукових досліджень наукових керівників корелюють з напрямами наукових досліджень здобувачів вищої
освіти ОНП, при цьому всі аспіранти та їх наукові керівники залучені до виконання НДР, тематика яких відповідає
напрямкам їх наукових досліджень. У ЗВО створено сприятливе освітнє, наукове та матеріально-технічне
середовище для забезпечення можливості проведення й апробації результатів наукових досліджень аспірантів у
межах ОНП. Найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям: під час акредитації ЕГ перевірила достовірність
інформації, що була надана ЗВО у Відомостях про самооцінювання, проаналізувала додаткові документи, що
розміщені на сайті ЗВО та подані на запит експертів, провела онлайн-зустрічі з фокус-групами, що дало можливість
зробити висновки про: - достатню відповідність якісного рівня організації таких освітніх процесів: проектування
цілей ОНП; розробка структури та змісту ОП; формування доступу до ОП та визнання результатів навчання;
навчання і викладання за ОП; контроль знань, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність;
забезпечення ОП людськими ресурсами; формування освітнього середовища та матеріальних ресурсів; розробка і
впровадження системи внутрішнього забезпечення якості ОП; створення прозорих та публічних процедур для
якісного функціонування ОП; навчання через дослідження (рівень В).

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Цілі та ПРН ОНП відповідають інноваційним напрямкам функціонування ЛНУ та корелюють із цілями та
завданнями його стратегічного розвитку. Реалізація мети ОНП, що продукує її особливості, через повне або часткове
викладання ОК фахового спрямування англійською мовою. ОНП інтегрує передовий досвід підготовки докторів
філософії як вітчизняних, так і зарубіжних ЗВО. Висококваліфіковані робоча група розробників ОНП та група
забезпечення реалізації ОНП. Реальна багаторічна та багатогранна співпраця із роботодавцями, академічною
спільнотою інших ЗВО, випускниками. Залучення здобувачів вищої освіти та НПП до програм міжнародної
академічної мобільності. Участь здобувачів вищої освіти в спільних науково-дослідних проєктах і програмах ЗВО та
різних науково-дослідних та підприємницьких структур. ЛНУ має можливість забезпечення швидкого та дієвого
вирішення освітніх, соціальних та інформаційних потреб учасників освітнього процесу завдяки наявним
матеріально-технічним ресурсам, розвиненій у відповідності до сучасних вимог, інфраструктурі ЗВО. Усі учасники
освітнього процесу мають можливість вільно користуватися чисельними електронними та паперовими
бібліотечними фондами, базами даних, електронним ресурсом бібліотеки «Електронний репозитарій Dspace».
Питання супроводу (надання допомоги) особам із додатковими потребами в ЗВО додатково регламентуються
Порядком супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у ЛНУ.
Сформована база анкетування за різними напрямами оцінки якості освітнього процесу, змісту та реалізації ОНП для
визначених фокус-груп стейкголдерів. Наявна практика відкритого громадського обговорення зовнішніми
стейкголдерами проєкту ОНП через розміщену на офіційному сайті ЗВО форму зворотнього зв’язку. Регулярне
проведення розширених засідань робочих груп розробки проєкту ОНП та групи забезпечення із залученими
стейкголдерами щодо питань удосконалення ОНП. Активна участь здобувачів вищої освіти ОНП у міжнародних
науково-практичних конференціях, які організовуються ЛНУ та іншими вітчизняними та закордонними ЗВО.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкі сторони: В «Матриці відповідності програмних компетентностей компонентам ОНП» та «Матриці
забезпечення ПРН відповідними компонентами ОНП» відображено відповідності по вибіркових ОК ОНП. Під час
реалізації ОНП практика залучення роботодавців до проведення аудиторних занять відсутня. Відсутня формула
розрахунку рейтингового балу вступників, на основі якого приймається рішення про зарахування на навчання, в
правилах прийому до аспірантури. Незалучення до роботи Вченої ради економічного факультету здобувачів
третього рівня вищої освіти. В ЗВО немає нормативних документів (положень), що регламентують застосування
заходів щодо виявлення та попередження конфліктних ситуацій, алгоритм дій у зв'язку із встановленням
конфліктних ситуацій та способи їх врегулювання. Відсутня практика формування та оприлюднення таблиць
отриманих та врахованих пропозицій різних груп стейкголдерів щодо підвищення якості ОНП. Зміст ОНП
забезпечує наукові інтереси здобувачів вищої освіти ОНП більшою мірою не обов'язковими, а обраними ними
вибірковими ОК. Низька активність здобувачів вищої освіти ОНП у освітніх проєктах, які доступні в рамках
співпраці із зарубіжними ЗВО (на підставі договорів про співпрацю), можливість участі у яких надає ЛНУ.
Рекомендації: В «Матриці відповідності програмних компетентностей компонентам ОНП» та «Матриці
забезпечення ПРН відповідними компонентами ОНП» відобразити відповідності лише за обов’язковими ОК ОНП.
Запровадити практику залучення роботодавців до проведення навчальних занять (лекцій, практичних занять,
наукових семінарів). Надати формулу розрахунку рейтингового балу вступників, на основі якого приймається
рішення про зарахування на навчання, в правилах прийому до аспірантури. Залучати до роботи Вченої ради
економічного факультету здобувачів третього рівня вищої освіти. Розробити нормативні документи (положення), що
регламентуватимуть застосування заходів щодо виявлення та попередження конфліктних ситуацій, алгоритм дій у
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зв'язку із встановленням конфліктних ситуацій та способи їх врегулювання. Запровадити практику формування та
оприлюднення таблиць отриманих та врахованих пропозицій різних груп стейкголдерів щодо підвищення якості
ОНП. Посилити зміст ОНП щодо забезпечення наукових інтересів здобувачів вищої освіти ОНП більшою мірою
обов'язковими ОК, а обраними ними вибірковими ОК. Активізувати здобувачів вищої освіти ОНП щодо участі у
освітніх проєктах, які доступні в рамках співпраці за договорами із зарубіжними ЗВО, які пропонує ЛНУ.

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.

ОНП «Економіка» розроблена робочою групою, яка була сформована представниками 5 кафедр економічного
факультету ЛНУ у 2016 р., введена в дію з 01.09.2016 р. (протокол Вченої ради ЛНУ № 20/5 від 25.05.2016 р.). У 2017
р., 2019 р. ОНП перезатверджувалась Вченої радою ЛНУ – протоколи №36/5 від 31.05.2017 р. та №68/5 від
29.05.2019 р. На сьогодні в ЛНУ реалізується також ОНП «Економіка», яка була оновлена та затверджена Вченої
радою ЛНУ 03.07.2020 р. (протокол №86/7) та введена в дію з 01.09.2020 р. ОНП 2017, 2019, 2020 рр. та навчальні
плани (далі НП) підготовки докторів філософії на цих ОНП денної та заочної форм навчання оприлюднені на сайті
ЗВО (https://bit.ly/3vnxWKy). ОНП має чітко сформульовані цілі, які стосуються цієї ОНП, її реалізації, корелюються
зі спеціальністю 051 «Економіка» та, що направлені на підготовку фахівців вищої кваліфікації з економіки, здатних
розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері
економіки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної
практики. Під час зустрічей з гарантом ОНП, здобувачами вищої освіти та ОНП (Організаційна зустріч, Зустрічі 2, 4)
було акцентовано, що відповідно до фокусу ОНП її особливістю є підготовка (вишколення) наукової еліти, яка б була
міжнародно мобільною і могла б привносити в економіку і суспільство України нові цілісні знання, новітні
технології, в т.ч. підприємницькі. Аналіз Статуту ЛНУ (затверджений Наказом МОН України №1084 від 11.10.2018 р.
- https://bit.ly/3bUNpd9) показав, що метою діяльності ЛНУ є «підготовка висококваліфікованих фахівців … і
проведення фундаментальних, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних)
розробок» (п. 1.8 Статуту), що узгоджується із локальними цілями ОНП. В ЗВО сформовано та оприлюднено
Стратегію розвитку Львівського університету на 2021-2025 р.р. (https://bit.ly/3fIbB3H), в якій визначено місію, візію
та стратегічні цілі ЛНУ, а також розроблено Стратегію розвитку економічного факультету на 2021-2026 рр.(
https://bit.ly/3ujMh9y). Детальний розгляд положень Стратегії розвитку ЛНУ і Стратегії розвитку економічного
факультету, результати інтерв’ювання менеджменту ЗВО (Зустріч 1) дозволили ЕГ пересвідчитись в тому, що сама
ОНП гармонійно відповідає суспільній місії ЛНУ, а її цілі повністю узгоджується з основними завданнями діяльності
ЗВО (в т.ч. економічно факультету), його стратегічними цілями в освіті, науці, міжнародній діяльності,
корпоративній культурі та соціальній сфері, що враховує і можливості подальшого вдосконалення ОНП та
спеціальності 051 «Економіка», в межах якої ОНП сформована та реалізується. Однак, щодо стратегій розвитку
кафедр, які розробляли ОНП «Економіка», ЕГ змогла ознайомитись у відкритому доступі на сайті ЗВО лише із
стратегією розвитку кафедри статистики (https://bit.ly/3oRzTMA) (на сайтах інших кафедр або не інтерактивний
лінк – кафедра економіки України, або зовсім відсутнє її представлення)

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

Цілі та ПРН ОНП були сформовані на основі врахування інтересів: - роботодавців, зовнішньої академічної
спільноти, випускників спеціальності, про що засвідчили результати: інтерв’ювання (Садової У.Я., дир. НД центру
(ДЕМОС); Яворського М.С. – викон. дир. Львівського обл. об’єд. організацій роботодавців; Куйбіди С.В. – дир.
Депар-ту екон. політики Львівської облдержадміністрації; Зимовіної С.І., нач. Гол. упр-ня статистики у Львівській
обл.; Сторонянської І.З., заст. дир. ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. Долішнього НАН України»; Саніної
О.Р., дир. з маркетингу ТзВО «Родинна ковбаска»; Негрей М.В., доц. кафедри економічної кібернетики НУБІП;
Ангелко І.В., в.о. заст. дир. Інст-ту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська Політехніка»;
Назаркевич О.Б., наук. співроб. ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. Долішнього НАН України»); аналізу
договорів про співпрацю з Гол. упр-ням статистики у Львівській обл. №14-11/16 від 16.11.2016 р.; ДУ «Інститут
регіональних досліджень ім. Долішнього НАН України» №01/21 від 11.01.2021 р. (була також попередня угода
термін дії якої закінчився у 2020 р.); Депар-том екон. політики Львівської облдержадміністрації № 85 від 23.04.2021
р.; Львівським обл. об’єд. організацій роботодавців №84 від 23.04.2021 р., рецензій на ОНП (https://bit.ly/3fHQFtA)
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та протоколами розширених засідань робочої групи з розробки проекту оновленої ОНП (№1 від 29.04.2020р.; №2
23.06.2020 р.), надані ЕГ за додатковим запитом. Роботодавцями (Зустріч 6) було наголошено про їх постійне
долучення до процесу удосконалення ОНП. Яворський М.С. зазначив про довготривалу співпрацю із робочою
групою ОНП. За його пропозицією вибіркова ОК «Інновації та підприємництво» була переведена в ОНП (2020 р.) до
нормативних ОК, що, на його думку, поглибило вивчення питань формування інноваційних ідей та їх впровадження
в роботі підприємницьких структур; - здобувачів вищої освіти, про що засвідчили: протоколи розширених засідань
робочої групи; інтерв’ювання здобувачів ОНП (Зустріч 2); представників наукового товариства (Зустріч 5), під час
яких зазначено про їх участь в процесі удосконалення ОНП, через: анкетування з оцінки ОНП; участь у засіданнях
робочої групи (Тиха О.І. аспірантка 3 курсу, відмітила, що, так як тема її дисертації направлення на соціальні
аспекти економіки, то вона запропонувала міждисциплінарний підхід до досліджень соціально-економічних
процесів з таких галузей як соціологія, філософія, що було враховано в оновленій 2020 р. ОНП); - академічної
спільноти ЗВО, про що засвідчили результати: інтерв’ювання та протоколи розширених засідань робочої групи ОНП
(проф. Гринькевич О.С. зазначила про обґрунтування нею необхідності включення до вибіркових ОК ОНП
дисципліни «Статистичні методи у соціально-економічних дослідженнях», що і мало місце в ОНП 2020 р.; проф.
Ватаманюк О.З. запропонував розширення переліку ОК ОНП, які викладаються англійською мовою, що було
враховано у вибіркових ОК: «Макроекономіка-ІІІ» і «Мікроекономіка-ІІІ»)

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 визначено 12 ПРН, серед яких чітко прослідковуються ПРН, а саме ПРН03, ПРН06, ПРН08, ПРН11, що
враховують сучасні тенденції розвитку спеціальності - розвитку світової економіки, національної (регіональної)
економіки в умовах поглиблення взаємозв’язків з іншими економіками та інтеграційними об’єднаннями. Тематика
дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти (згідно індивідуальних навчальних планів аспірантів, скан-копії яких
було надано ЕГ на додатковий запит) також свідчить про врахування тенденцій розвитку спеціальності. Про
наявність попиту на висококваліфікованих фахівців з економіки (докторів філософії) на вітчизняному ринку праці
стверджують роботодавці та випускники спеціальності (Зустріч 6). Галузевий та регіональний контекст передбачено
ОНП при проведенні емпіричних досліджень в процесі підготовки дисертаційних робіт аспірантів (проведення
досліджень у рамках регіональних проєктів (Проєкт регіонального розвитку, що реалізувався у 2018-2020 рр. за
підтримки ЄС «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ЗВО і ЗПТО прикордонного регіону:
соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення» зазначено на Зустрічах 3 та 6). При розробці та
оновлені ОНП було враховано досвід інших вітчизняних та зарубіжних ЗВО, що дало змогу робочій групі обрати
комплекс як ОК ОНП, так і ПРН, що досягаються в результаті її реалізації. Так, проф. Грабинська І.В.
охарактеризувала аспекти врахованого в ОНП досвіду різних ЗВО, що реалізують аналогічні ОНП третього рівня
вищої освіти, які стосуються акцентів формулювання компетентностей, структури ОНП, вибіркових ОК та
особливостей забезпечення реалізації ОНП (Зустріч 3). В ОНП враховано досвід таких вітчизняних ЗВО, як:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національного університету «Києво-Могилянська
академія» (підтверджено робочою групою на Зустрічі 3). Досвід таких зарубіжних ЗВО, як Університет Дж.
Вашингтона (США), Варшавський університет (Польща). Лондонської школи економіки (Велика Британія) вивчався
на основі проходження викладачами ОНП міжнародних стажувань.

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 051 «Економіка» для третього рівня вищої освіти на сьогодні є відсутнім. В
ОНП «Економіка» 2017-2020 рр. не конкретизовано відповідність певних ПРН вимогам Національної рамки
кваліфікацій відповідного кваліфікаційного рівня. Однак, ЕГ пересвідчилась, що в загальній інформації про ОНП
зазначено відповідність 8 кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій, що досягається відповідністю
змісту ПРН ОНП (2020 р.) за такими дескрипторами: 1) знання – ПРН01, ПРН06, ПРН09; ПРН11; 2) уміння –
ПРН03; ПРН04; ПРН08; ПРН10; ПРН12; 3) комунікація – ПРН02; 4) відповідальність і автономія – ПРН05; ПРН07.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі та ПРН ОНП відповідають інноваційним напрямкам функціонування ЛНУ та корелюють із цілями та
завданнями його стратегічного розвитку. Реалізація мети ОНП, що продукує її особливості, через повне або часткове
викладання ОК фахового спрямування англійською мовою. Значний досвід багаторівневої підготовки фахівців з
економіки, що реалізовано на третьому рівні вищої освіти. ОНП інтегрує передовий досвід підготовки докторів
філософії як вітчизняних, так і зарубіжних ЗВО. Висококваліфіковані робоча група розробників ОНП та група
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забезпечення реалізації ОНП, потужний склад наукових керівників здобувачів вищої освіти на ОНП. Реальна
багаторічна та багатогранна співпраця із роботодавцями, академічною спільнотою інших ЗВО, випускниками.

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

Слабкі сторони, недоліки: В ЗВО не представлено для загального ознайомлення стратегії розвитку усіх кафедр, які є
розробниками ОНП (крім кафедри статистики). Рекомендації: Надавати можливість ознайомлення із стратегіями
розвитку кафедр, які є розробниками ОНП шляхом їх оприлюднення на сайті ЗВО (сайтах цих кафедр).

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП «Економіка» узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 1.2, 1.3, 1.4 та частково узгоджена за
підкритерієм 1.1. Зважаючи на наведені сильні сторони у контексті Критерію 1 та недоліки, що не є суттєвими, ЕГ
дійшла висновку, що ОНП відповідає рівню «В», а наведені рекомендації підвищать якість ОНП.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг ОНП (2016, 2017, 2019 рр.) складає 40 кредитів ЄКТС (далі – кредитів), а ОНП (2020 р.) – 43 кредити, що
відповідає вимогам: Закону України «Про вищу освіту» (п.6 стаття 5); Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) (п.26), однак перевищує
обсяг кредитів, що є лімітованим Положенням про організацію освітнього процесу ЛНУ (п. 2.6)
(https://bit.ly/3fpoReA). Обсяг обов’язкових (в ОНП нормативних) ОК, що спрямовані на формування у аспірантів
компетентностей, які визначені 8 кваліфікаційним рівнем НРК, становить у ОНП (2016, 2017, 2019 рр.) 22 кредити,
тобто 55% загального обсягу кредитів ОНП, а обсяг вибіркових ОК цієї ОНП складає відповідно 12 кредитів, тобто
45% загального обсягу кредитів ОНП (є відповідність вимогам чинного законодавства). У оновленій 2020 р. ОНП
обсяг обов’язкових ОК збільшено до 25 кредитів (58% загального обсягу кредитів ОНП, який зріс до 43 кредитів), а
обсяг вибіркових ОК цієї ОНП залишився без змін (18 кредитів), що становить (42%) (є виконання вимог чинного
законодавства щодо розподілу обсягу кредитів ОНП на цикли обов’язкових і вибіркових ОК). Обсяг окремих ОК
професійної підготовки, який становить 3 кредити, є меншим ніж обсяг ОК загальної підготовки, який становить від
4 до 7 кредитів (в нормативних документах ЛНУ регламентація щодо мінімальної кількості обсягу кредитів, що
відводяться на окремі ОК ОП різних рівнів вищої освіти (в т.ч. і третього рівня) відсутня). В ОНП враховано чотири
складових, що передбачають набуття аспірантом компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій,
обсяг у кредитах за якими становить: 1) здобуття глибинних знань із спеціальності, за якою аспірант проводить
дослідження - 7 кредитів (ОК «Актуальні проблеми аналітичної та прикладної економіки», «Науковий семінар»; 2)
оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями - 4 кредитів (ОК «Філософія»); 3) набуття
універсальних навичок дослідника - 7 кредитів (ОК «Інновації та підприємництво», «Педагогічна практика»); 4)
здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи
іноземною мовою - 7 кредитів (ОК «Іноземна мова за фаховим спрямуванням»). Загальний термін навчання за ОНП
становить 4 роки, при цьому, навчальним планом ОНП регламентовано тривалість навчання - 3,5 років.

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.

Зміст ОНП чітко структурований за двома групами компонентів: нормативні дисципліни та вибіркові дисципліни,
перелік яких деталізовано в самій ОНП і, які складають логічну взаємопов’язану систему. Всі ПРН ОНП досягаються
обов’язковими ОК ОНП. Кожен ПРН охоплений змістом програми, підтвердженням цьому є силабуси навчальних
дисциплін, у яких чітко сформовано ПРН, досягнення яких передбачено вивченням тієї чи іншої дисципліни.
Доступ до силабусів нормативних та вибіркових дисциплін є відкритим на сайті ЗВО (https://bit.ly/3yQxBCn).
Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам ОНП та Матриця забезпечення ПРН
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відповідними компонентами ОНП загалом демонструють комплексність та взаємопов’язаність обов’язкових освітніх
компонентів та їх спрямованість на досягнення заявлених в ОНП ПРН. ОК ОНП в сукупності дозволяють досягти
заявлених цілей та ПРН - матриця забезпечення ПРН відповідними ОК ОНП «Економіка» має чітку спрямованість
на досягнення заявлених ПРН. Однак, на думку ЕГ, не варто було зазначати у матрицях відповідності програмних
компетентностей і забезпечення ПРН вибіркових ОК ОНП.

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

Аналіз змісту ОНП, обов’язкових (нормативних) та вибіркових ОК ОНП, НП, силабусів навчальних дисциплін
(силабуси ОК - https://bit.ly/3yQxBCn), тематики дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти на ОНП дає підстави
зробити висновок, що зміст ОНП відповідає предметній області визначеної для спеціальності 051 «Економіка» та
враховує вимоги стосовно знань, умінь/навичок, комунікацій, які належать до 8 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.

Основою формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти на ОНП є наявність вибіркових
ОК, частка яких становить 45% загального обсягу ОНП 2016, 2017, 2019 рр. та 41,9% загального обсягу ОНП 2020 р.,
що відповідає Закону України «Про вищу освіту». В ЛНУ основою системи вибіркових ОК ОНП є індивідуальний
вибір кожного здобувача вищої освіти, який регламентується Положенням про порядок забезпечення вільного
вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у ЛНУ, яке затверджене Вченою радою ЛНУ 27.11.2019 р.
(https://bit.ly/3fpoReA) та Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії у ЛНУ, затвердженого Вченою радою ЛНУ 26.09.2018 р. (https://bit.ly/3hXz7ws). З метою
підтвердження інформації про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти, на
Зустрічах 2 і 5 ставилися питання щодо самої процедури обрання вибіркових дисциплін ОНП та її реального
здійснення. Відповіді довели, що аспіранти не тільки ознайомлені з процедурою, а й неодноразово її проходили, при
цьому, вважають її чіткою та зрозумілою. Ними зазначено, що проведення вибору дисциплін реалізується шляхом
ознайомлення з переліком дисциплін за вільним вибором, що на початку навчального року доводиться до їх відома
відділом аспірантури і докторантури, та внесення до 01 березня поточного року обраних ними дисциплін до
вибіркової частини навчального плану аспіранта (за навчальним планом Рудковської Н.А. (2020 р. вступу), який
надано ЕГ за додатковим запитом, на момент проведення акредитації, вибіркові дисципліни, які обрані аспіранткою
на наступний навчальний рік, не внесені). ЕГ було з’ясовано (Організаційна зустріч з гарантом ОНП, Зустрічі 2, 3, 4,
5), що здобувачі вищої освіти на ОНП «Економіка» мають можливість обрання ОК за блоковою системою, яка
включає дві складові (1) вибіркові ОК, що забезпечують глибинні знання зі спеціальності; 2) вибіркові ОК, що
забезпечують універсальні навички), які, своєю чергою, представлені трьома блоками. Аспіранти мають змогу
обрати із кожного блоку по одній ОК. Аналіз індивідуальних навчальних планів роботи аспірантів ОНП дав змогу
пересвідчитись, що вибіркові дисципліни здобувачами вищої освіти обираються в межах запропонованих їм блоків
вибору дисциплін. Однак, в індивідуальних планах аспірантів Саловського О.Б. спостерігається невідповідність
обсягів вибіркових та нормативних ОК обсягам кредитів, що визначені в ОНП на, яку він вступив на навчання (в
індивідуальному плані 15 кредитів вибіркових дисциплін, а у ОНП – 18 кредитів). Зіставлення результатів
інтерв'ювання різних фокус-груп та вивчення індивідуальних навчальних планів роботи аспірантів дозволяє
зробити висновок, що ОНП і розроблені процедури в ЛНУ дають можливість формувати аспірантам їх індивідуальну
освітню траєкторію.

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

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП, отримують практичну підготовку через проходження ними
педагогічної практики, яка є обов’язковим ОК ОНП «Економіка». Практика проходить у 6 семестрі, її загальний
обсяг складає 4 кредити (120 год.), 70 год. з яких відводиться на навчально-методичну роботу (підготовка до занять,
методична робота, відвідування та аналіз занять, проведення консультацій), а 50 год. – на аудиторне навантаження
(читання лекцій (за рішенням кафедри), проведення семінарських, практичних, лабораторних занять). Педагогічна
практика має на меті вдосконалення рівня знань, виховання здатності до самоорганізації післядипломної
педагогічної діяльності, розвиток професійних та педагогічних здібностей та набуття аспірантом педагогічного
досвіду в процесі організації вищої освіти для спеціальності 051 «Економіка». Відповідно до ОНП, педагогічна
практика забезпечує набуття таких загальних і спеціальних компетентностей, як: ЗК02; СК04; СК08, а також
досягнення таких ПРН як: ПРН01; ПРН02 та ПРН07, що є достатнім відображенням результативності реалізації
ОНП за напрямом практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Порядок проходження педагогічної практики
аспірантами, її завдання та методичне забезпечення, формування звіту за результатами її проходження
регламентуються Положенням про педагогічну практику аспірантів ЛНУ (затвердженим 30.05.2018 р. Вченою
радою ЛНУ - https://bit.ly/3oXtcIV). За результатами інтерв’ювання здобувачів вищої освіти ОНП (Зустріч 2), ЕГ

Сторінка 7



отримала інформацію про те, що метою педагогічної практики було отримання базового досвіду викладання,
комунікацій зі студентами та з кафедрою, на якій проходила практика. Зі слів Саловського О. Б., в процесі
проходження педагогічної практики ним були проведені два залікових заняття з курсу «Макроекономіка»
(бакалаврський рівень вищої освіти), для яких ним були підготовлені, із врахуванням консультацій із науковим
керівником та ведучими викладачами кафедри, тематичні конспекти. Під час проходження практики аспіранти
формують щоденник її проходження, за результатами проходження – складають звіт про проходження практики та
отримують рецензію наукових керівників на проведені ними заняття (відповідні документи були надані ЕГ на
додатковий запит). Базою проходження педагогічної практики є кафедра, за якою закріплений аспірант. З метою
підвищення в майбутньому майстерності та конкурентоспроможності докторів філософії з економіки на ринку
праці, ЕГ вважає за доцільне розширення баз педагогічної практики за рахунок її проведення в інших ЗВО, з якими
співпрацює ЛНУ.

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

Набуттю соціальних навичок (soft skills), що є важливими в майбутній комунікативній та педагогічній діяльності
аспірантів, відповідають загальні компетентності ЗК03, ЗК05 та фахові компетентності СК02, СК04, СК07, які
досягаються за допомогою вивчення таких ОК, як «Науковий семінар», «Англійська мова за професійним
спрямуванням», проходження педагогічної практики. ЕГ було встановлено, що здобувачі вищої освіти на ОНП
«Економіка» можуть отримати соціальні навички в процесі навчання також за рахунок використання викладачами
таких методів навчання, як: тренінги, публічні презентації та виступи тощо. Розвитку у аспірантів навичок soft skills
також сприяє: залучення аспірантів до публічних виступів (апробації) результатів їх наукового дослідження на
науково-практичних конференціях, семінарах (засвідчено на Зустрічі 2 Саловським Б. О., Тихою О. І., Васильківим
Б. Л.); участь аспірантів у інноваційних проектах, що розробляються та реалізуються ЗВО разом із його партнерами
на регіональному рівні (Проєкт регіонального розвитку, що реалізовувався у 2018-2020 рр. за підтримки ЄС
«Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ЗВО і ЗПТО прикордонного регіону: соціальне
партнерство, державне і регіональне замовлення»); міжнародна академічна мобільність аспірантів (Саловський О.
Б. - Програма обміну студентами та аспірантами з Альбертським університетом (м. Едмонтон, Канада), вересень-
грудень 2018 р.) Під час зустрічі 1 з менеджментом ЗВО було з’ясовано, що політика ЛНУ спрямована на підготовку
всебічно розвинених, як ефективних публічних управлінців та науково-педагогічних працівників, фахівців.

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

Професійний стандарт (дає змогу присвоїти певну професійну кваліфікацію) 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.

Аналіз НП ОНП 2016, 2017, 2019 рр. дав змогу ЕГ зробити висновок про те, що загальний фонд навчального часу,
згідно ОНП та НП цих років, становить 40 кредитів (1200 год.), з яких обсяг аудиторних занять становить 540 год.
(45%); обсяг самостійної роботи здобувачів становить 660 год. (55%), що відповідає вимогам МОН України та
Положенню про організацію освітнього процесу ЛНУ (п. 4.6) (https://bit.ly/3fpoReA). В ОНП 2020 р. загальний фонд
навчального часу становить 43 кредити (1290 год.), з яких обсяг аудиторних занять становить 198 год. (15,3%); обсяг
самостійної роботи здобувачів становить 1092 год. (84,4%), що не відповідає рекомендаціям МОН України та
вищезазначеному положенню ЛНУ, а тому визначається недостатньою кількістю аудиторного навантаження для
формування ПРН ОНП. За розглядом структури та змісту НП ОНП, ЕГ пересвідчилась, що в НП ОНП 2020 р. не
конкретизується тижневе навантаження ні за окремими ОК, ні за циклами ОК, ні загалом за ОНП. ЕГ також
відмічено, що максимальне тижневе аудиторне навантаження для аспірантів ЛНУ, в т.ч. і аспірантів цієї ОНП, не
визначено ні Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНУ, ні іншими нормативними документами, що
мають визначати особливості організації освітнього процесу саме здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
в ЛНУ. Під час зустрічей 1, 2, 7 було підтверджено, що питання з’ясування завантаженості здобувачів на ОНП
включене до змісту анкет опитування аспірантів. На зустрічі 2 здобувачі вищої освіти наголосили на тому, що їх
фактичне навантаження не є надмірним.

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.

Підготовка здобувачів вищої освіти за цією ОНП за дуальною формою освіти не здійснюється.
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Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

В ОНП враховано чотири складових, що передбачають набуття аспірантом компетентностей відповідно до
Національної рамки кваліфікацій: 1) здобуття глибинних знань із спеціальності, за якою аспірант проводить
дослідження; 2) оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями; 3) набуття універсальних
навичок дослідника; 4) здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів
своєї наукової роботи іноземною мовою. Педагогічна практика реально забезпечує отримання здобувачами вищої
освіти базового досвіду викладання, комунікацій зі студентами та з кафедрою, на якій проходить практика. Сучасна
інформаційна підтримка освітнього процесу в ЗВО забезпечує здобувачів вищої освіти інформацією про зміст
освітніх компонентів ОНП (силабуси всіх ОК ОНП є доступними на сайті ЗВО).

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

Слабкі сторони та недоліки: В «Матриці відповідності програмних компетентностей компонентам ОНП» та
«Матриці забезпечення ПРН відповідними компонентами ОНП» відображено відповідності по вибіркових ОК ОНП.
У відповідних нормативних документах ЛНУ регламентація щодо мінімальної кількості обсягу кредитів, що
відводяться на окремі ОК ОП різних рівнів вищої освіти (в т.ч. і третього рівня) відсутня. Базою проходження
педагогічної практики є лише кафедри ЛНУ, за якими закріплені аспіранти. Рекомендації: В «Матриці відповідності
програмних компетентностей компонентам ОНП» та «Матриці забезпечення ПРН відповідними компонентами
ОНП» відобразити відповідності лише за обов’язковими ОК ОНП. Внести до відповідних нормативних документів
ЛНУ регламентацію щодо мінімальної кількості обсягу кредитів, що відводяться на окремі ОК ОП різних рівнів
вищої освіти (в т.ч. і третього рівня). Розширення бази проходження педагогічної практики за рахунок її проведення
в інших ЗВО, з якими співпрацює ЛНУ.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОНП «Економіка» узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 та частково
узгоджена за підкритерієм 2.1, 2.2, 2.5 Зважаючи на наведені сильні сторони у контексті Критерію 2 та недоліки, що
не є суттєвими, ЕГ дійшла висновку, що ОНП відповідає рівню «В», а наведені рекомендації підвищать якість ОНП.

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

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

Правила прийому до ЛНУ розміщені на офіційному сайті ЗВО та доступні для ознайомлення всім зацікавленим
сторонам (bit.ly/34l5hd5). Правила прийому загалом є чіткими та зрозумілими, діє чотирибальна система
оцінювання для трьох вступних випробувань (спеціальність, філософія, іноземна мова) та реферату / відгуку на
наукові праці. Поряд з цим в правилах прийому відсутня інформація щодо особливостей формування рейтингу, а
саме відсутня формула розрахунку та дані про вагові коефіцієнти. Згідно опублікованих правил прийому враховано
можливість звільнення від складання вступного випробування з іноземної мови та умов наявності сертифікату
TOEFL, International English Language Testing System, Cambridge Assessment English. Встановлений чіткий опис
переваг для вступників при зарахуванні, які діють у випадку рівного сумарного рейтингу за результатами вступних
випробувань на ОНП, що орієнтовані на освітні та наукові здобутки вступників відповідно до особливостей
встановленої кваліфікації за ОНП, та не містять дискримінаційних положень за чинним законодавством. В ході
зустрічі зі здобувачами вищої освіти (Зустріч 2) було підтверджено проведення співбесід при вступі, що
передбачають визначення рівня готовності вступників до освітньо-наукової діяльності та коло дослідницьких
інтересів. В.о. зав. відділу аспірантури і докторантури – Литвинович Н. З. (Зустріч 3) було уточнено інформацію
щодо організаційних моментів - дати проведення співбесід регламентуються відповідним наказом ЗВО, проводяться
на рівні кафедр, за якими орієнтовано будуть закріплені майбутні здобувачі вищої освіти. Розклад вступних
випробувань доступний для вступників на офіційному сайті ЗВО (https://bit.ly/3upYUj9). Аспіранти ознайомлені з
можливістю перегляду правил прийому на сайті, проте відзначають відкритість інших джерел інформації – через
безпосередню комунікацію з відділом аспірантури і докторантури, деканатом економічного факультету та їх
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науковими керівниками, які з студентських лав сприяють розвитку їх дослідницьких інтересів (Зустріч 2). Згідно
Правил прийому, за результатами вступних випробувань та на підставі сформованого рейтингу вступників,
ухвалюється рішення про зарахування на рівні приймальної комісії до аспірантури, оформляється відповідним
протоколом, та далі наказом. Поряд з цим, дані документи відсутні на офіційному сайті приймальної комісії та
відділу аспірантури і докторантури ЗВО, інформація фактично надається в телефонному або очному режимі
відділом аспірантури і докторантури (Зустріч 2).

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

Загалом правила прийому на навчання за ОНП враховують особливості самої ОНП. Згідно правил прийому на
початковому етапі для вступників передбачено проходження співбесіди на рівні окремих структурних підрозділів,
що забезпечують підготовку на ОНП, на якій визначається науковий потенціал та рівень готовності до навчання на
ОНП, розглядаються наукові праці та реферат з урахуванням висновку майбутнього наукового керівника. За
результатами співбесіди формується рішення про допуск до вступних випробувань майбутніх здобувачів. Для
прийому на навчання на ОНП розроблені та розміщені програми вступних випробувань за спеціальністю, а також з
філософії та іноземної мови на офіційному сайті ЗВО (bit.ly/34l5hd5), поряд з цим для ОНП відсутнє посилання на
програму вступного випробування з іноземної мови в розділі відділу аспірантури і докторантури ЛНУ (посилання
надане в відомостях самооцінювання (bit.ly/2RPwou3) є неактивним). В ході Зустрічі 3 в.о. зав. відділу аспірантури і
докторантури Литвинович Н. З. відзначено, що оприлюднення програм вступних випробувань має здійснюватися
на офіційних сайтах прийомної комісії аспірантури та факультетах ЗВО. Вступні випробування проводяться у
письмовій формі за білетами, що містять описові питання та тестові завдання. У програмах вступних випробувань
розміщені перелік питань та рекомендована література. Програма вступного іспиту до аспірантури із спеціальності
051 ”Економіка” складається із змістових модулів “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Національна економіка”,
“Оптимізаційні методи і моделі в економіці”, “Статистика”, що цілком узгоджуються з переліком дисциплін НП
ОНП. В програмі вступних випробувань за спеціальністю відсутній перелік тестових завдань В.о. зав. відділу
аспірантури і докторантури Литвинович Н. З. (Зустріч 3) було зазначено про щорічний перегляд програми вступних
випробувань, які розглядаються на рівні кафедр, а далі затверджуються на рівні Вчених рад факультетів, до складу
яких в обов’язковому порядку входять представники студентського самоврядування, аспіранти мають можливість
бути залученими до процесу перегляду випробувань на рівні засідань кафедр, за якими закріплені, що в подальшому
фіксується в протоколах засідань, затверджений варіант програм розміщується на сайті ЗВО (інформація надана в.о.
декана Михайлишиним Р. В. на Резервній зустрічі).

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

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, регламентуються
Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНУ (https://bit.ly/3i9kPZN), Тимчасовим положенням про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ від 2018 р.
(https://bit.ly/3yIACVa), Тимчасовим положенням про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої
освіти у ЛНУ від 2016 р. (https://bit.ly/3fRfRxE), Положенням про визнання та перезарахування результатів
навчання учасників академічної мобільності у ЛНУ від 2019 р. (https://bit.ly/3flxIxU). Визнання наукових ступенів
регламентується Положенням про порядок визнання у ЛНУ. здобутих в іноземних ЗВО наукових ступенів
(https://bit.ly/3oY0Ez6). Окремі документи щодо визнання результатів навчання знаходяться у вільному доступі на
офіційному сайті ЗВО (https://bit.ly/34mHbyA). В ході Зустрічі 2, здобувачами було зазначено про можливість
одержання інформації про визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, у відділі аспірантури і
докторантури, а також деканаті економічного факультету. Перелічені положення враховують алгоритм погодження
індивідуального навчального плану академічної мобільності на рівні факультетів та процедуру визнання результатів
навчання навчання, отриманих в інших ЗВО. На економічному факультеті ЛНУ є координатор академічної
мобільності, заступник декана Буняк В. Б., який здійснює організаційний супровід аспірантів від подачі документів
до проходження програм академічної мобільності та визнання результатів навчання за ними (інформація надана в
ході Резервної зустрічі та Зустрічі 2). З програмами академічної мобільності також можна ознайомитися на
офіційному сайті ЗВО (https://bit.ly/2QVN8zz). Фактично застосування вказаних правил щодо визнання результатів
навчання, отриманих в інших ЗВО на ОНП підготовки доктора філософії за спеціальністю 051 “Економіка” не було
(визначено в ході Зустрічі 2 та Резервної зустрічі).

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.

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, здобувачами на ОНП регламентується
Положенням про порядок визнання у ЛНУ результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті
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(https://bit.ly/3fmph5t). Процедура визнання результатів навчання, які отримані у неформальній освіті, передбачає
їх врахування на рівні ОК, включає подачу заяви на ім’я ректора та матеріалів, що засвідчують отримані результати
навчання, з подальшим розглядом їх на предметних комісіях на рівні факультету, проведенні підсумкового
контролю для здобувача вищої освіти. Поряд з цим, в положенні відсутні пункти, що стосуються визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, в межах окремих розділів, завдань дисциплін. В ході
зустрічі зі здобувачами (Зустріч 2) було визначено, що вони заохочуються до неформальної освіти, наукового
стажування у закордонних наукових установах та ЗВО, програмах академічної мобільності. Аспірант Саловський О.
Б. стажувався за кордоном в Університеті Альберти, Канадський Інститут Українських Студій (Канада, вересень-
грудень 2018 р.). Однак в ЗВО прикладів визнання результатів неформальної освіти не було, що підтверджено на
зустрічах з аспірантами та менеджментом ЗВО (Зустрічі 2, 3.)

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Проведення співбесід при вступі на ОНП, які передбачають визначення рівня готовності вступників до освітньо-
наукової діяльності та коло дослідницьких інтересів майбутніх здобувачів вищої освіти.

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

Слабкі сторони, недоліки: Відсутня формула розрахунку рейтингового балу вступників, на основі якого приймається
рішення про зарахування на навчання, в правилах прийому до аспірантури. Не оприлюднені рейтингові списки
вступників та накази про їх зарахування на офіційному сайті ЗВО. Відсутня програма вступного випробування з
іноземної мови на офіційному сайті ЗВО для перегляду потенційними здобувачами вищої освіти на ОНП. Відсутній
перелік тестових завдань в програмі вступного іспиту із спеціальності для вступників до аспірантури у 2020-2021
н.р. (галузь знань 05 – “Соціальні і поведінкові науки” спеціальність 051 ”Економіка”). Рекомендації: Надати
формулу розрахунку рейтингового балу вступників, на основі якого приймається рішення про зарахування на
навчання, в правилах прийому до аспірантури. Оприлюднювати рейтингові списки вступників та накази про їх
зарахування на офіційному сайті ЗВО. Надати програму вступного випробування з іноземної мови на офіційному
сайті ЗВО для перегляду програми потенційними здобувачами вищої освіти на ОНП. Включити перелік тестових
завдань в програму вступного іспиту із спеціальності для вступників до аспірантури у 2020-2021 н.р. (галузь знань
05 – “Соціальні і поведінкові науки” спеціальність 051 ”Економіка”).

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОНП «Економіка» узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 3.3, 3.4 та частково узгоджена за
підкритеріями 3.1, 3.2. Зважаючи на наведені сильні сторони у контексті Критерію 3 та недоліки, що не є суттєвими,
ЕГ дійшла висновку, що ОНП відповідає рівню «В», а наведені рекомендації підвищать якість ОНП.

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.

Форми освітнього процесу регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу
(https://bit.ly/3ywuS0w) і Тимчасовим положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти
доктора філософії у ЛНУ (https://bit.ly/3fKU37c). Навчання здійснюється за очною (денна, вечірня) і заочною
формами, основними формами освітнього процесу визначено навчальні заняття, самостійну роботу, науковий
семінар, контрольні заходи і педагогічну практику. На основі аналізу робочих програм навчальних дисциплін,
силабусів, таблиці 3 відомостей з самооцінювання, а також інформації, що була отримана під час зустрічі з
академічним персоналом та науковими керівниками (Зустріч 4), ЕГ з’ясувала, що при викладанні навчальних
дисциплін застосовуються різноманітні методи навчання (дебати, техніки опрацювання дискусійних питань,
ситуативне моделювання, науково-пошукові, метод усного опитування, метод проектів і презентацій, виконання
індивідуальних науково-дослідних завдань, методи генерування інноваційних ідей, методи міждисциплінарних
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досліджень, комунікативні методи мовного навчання), які спрямовані на розвиток у здобувачів soft skills та hard
skills. Для здобувачів вищої освіти методи навчання представлені у силабусах навчальних дисциплін, які розміщено
на сайті економічного факультету (https://bit.ly/3fetXug). Під час зустрічі із академічним персоналом доц. Добуляк
Л. П. відзначила, що в період пандемії COVID-19 частина занять проводяться з використанням платформи ZOOM
(Зустріч 4). Здобувачі вищої освіти (Рудковська Н. А., Тиха О. І.) визначили, що навчальні заняття проводяться із
використанням декількох платформ: ОК «Іноземна мова за фаховим спрямуванням» (Microsoft Teams), ОК
«Філософія» (Google Classroom), ОК “Науковий семінар” (ZOOM), активно використовується корпоративна
електронна пошта, введено у практику представлення методичних матеріалів на відповідних платформах в
електронного вигляді (Зустріч 2). Надані ЕГ результати опитування аспірантів (05.02.2020 р.) визначають, що 60 %
опитуваних на питання стосовно методів проведення навчальних занять відповіли, що вони повністю їх
влаштовують, 40 % опитуваних – радше влаштовують (звіт за результатами опитування аспірантів 05.02.2020 р.
надано ЕГ за додатковим запитом). Методи навчання викладачі обирають, виходячи із особливостей навчальних
дисциплін, цілей і завдань їх вивчення, а також враховуючи досяжність ПРН. Під час Зустрічі 2 ЕГ з’ясовано, що
студентоцентрований підхід до навчання реалізується при виборі тем дисертаційних досліджень, формуванні
індивідуального плану здобувача та власної освітньої траєкторії через вибір навчальних дисциплін вибіркової
частини, тем індивідуальних науково-дослідницьких завдань, обговоренням дискусійних питань під час аудиторних
занять, залученням до обговорення ОНП та окремих її освітні компонент.

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).

Інформація щодо цілей, змісту, ПРН, критеріїв і порядку оцінювання представлена у робочих програмах
навчальних дисциплін, які розміщено на сайті економічного факультету у розділі «Аспірантура, докторантура»
(https://bit.ly/3fetXug). В робочих програмах висвітлені мета і завдання вивчення навчальної дисципліни, змістове
наповнення та структура, методи навчання та контролю. Але в значній кількості робочих програм дисциплін не
представлене методичне забезпечення або його представлено у вигляді посилання на програму і робочу програму
(«Науковий семінар», «Педагогічна практика», «Філософія економічних систем», «Історія економічних учень ІІІ»,
«Методи прогнозування в економіці», «Статистичні методи в соціально-економічних дослідженнях»,
«Мікроекономіка ІІІ», «Макроекономіка ІІІ», «Національна економік ІІІ»). Поряд із робочими програмами у ЗВО
існує практика розробки силабусів навчальних дисциплін, наявні Методичні рекомендації з порядку розроблення
силабусу начальних дисциплін (https://bit.ly/3ywuS0w). Силабуси навчальних дисциплін також представлені на
сайті економічного факультету. Однак, з певних навчальних дисциплін відсутні робочі програми і подано лише
силабуси («Філософія», «Іноземна мова за фаховим спрямування», «Педагогіка вищої школи», «Методологія
підготовки наукової публікації», «Підготовка науково-інноваційного проекту», «Інформаційні технології та
програмування», «Інтелектуальна власність і трансфер технологій»). На момент акредитації наявні силабуси і
робочі програми дисциплін було розміщено на сайті Економічного факультету у квітні-травні 2021 р., про що
свідчить дата завантаження, яка прослідковується при відкритті цих документів. Здобувачі вищої освіти визначили,
що основним джерелом інформації щодо ОК для них є силабуси (Зустріч 2). Під час зустрічей із здобувачам і
академічним персоналом ЕГ було з’ясовано, що інформація щодо цілей, ПРН, критеріїв та порядку оцінювання
доводиться до здобувачів викладачами на першому занятті (Зустрічі 2, 4). Аспіранти зазначили, що методичні
матеріали на даний момент при проведенні занять в дистанційному режимі розміщуються викладачами лише на тих
он-лайн платформах, на яких проходять заняття (Google Classroom, Microsoft Teams) (Зустріч 2).

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

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП відбувається шляхом систематичного залучення
здобувачів вищої освіти до участі в науково-дослідних темах кафедр і ЗВО та інших наукових проєктів, дотичних до
теми їх досліджень: «Ринкові та інституційні механізми розвитку господарської системи України» (Саловський О.
Б.), «Макроекономічне середовище розвитку бізнесу в Україні» (Рудковська Н. А., Остафійчук С. П.), «Моделювання
стратегії сталого розвитку соціально-економічних систем» (Слюз А. Я., Монастирський М. А.), «Державне
регулювання структурних змін в системі формування національної економіки сталого розвитку» (Васильків Б. Л.,
Тиха О. І.), «Фінансовий бізнес України в умовах поглиблення євроінтеграції» (Дубик О. І.) (інформація була надана
ЕГ за додатковим запитом). Аспірантка Тиха О. І. зазначила, що приймала участь у Проєкті регіонального розвитку
за підтримки ЄС «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ЗВО і ЗПТО прикордонного
регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення» (Зустріч 2). Поєднанню навчання і досліджень
сприяє виконання індивідуальних дослідницьких завдань з навчальних дисциплін, використання інноваційних,
заснованих на дослідницькій роботі, методів навчання (методи генерування інноваційних ідей, техніки
опрацювання дискусійних питань, методи міждисциплінарних досліджень), а також наявність ОК «Науковий
семінар», яка спрямована на розуміння методів та методології наукових досліджень. Результати наукової роботи
здобувачів регулярно публікуються у фахових виданнях України, а також у міжнародних виданнях: Саловський О. Б.
(Комплексна оцінка розвитку інституцій національної економіки: порівняльний аналіз країн Центральної та Східної
Європи. European Journal of Economics and Management), Тиха О. І. (Держава в системі соціальної безпеки в україні:
інституційний аспект. Міжнародний науковий журнал «World Science»), проходять апробацію на міжнародних та
всеукраїнських науково-практичних конференціях (інформація була надана ЕГ за додатковим запитом). Інформація
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про наукові заходи розміщується на сайті економічного факультету (https://bit.ly/2RARblg) і сайті науково-дослідної
частини (https://bit.ly/3hPmCTy).

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

Методичними рекомендаціями щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх
програм (https://bit.ly/3ywuS0w) визначено, що моніторинг освітніх програм здійснюється на локальному
(гарантом, членами робочої групи ОНП із залученням здобувачів вищої освіти і роботодавців) і
загальноуніверситетському (Центр забезпечення якості освіти) рівнях. Результати моніторингу є підставою для
внесення змін до ОНП. Підставою для внесення змін так же виступають пропозиції здобувачів вищої освіти,
роботодавців та інших стейкхолдерів. Останнє оновлення ОНП та її ОК відбувалося у 2020 р. До складу нормативних
ОК було включено ОК «Інновації та підприємництво», було введено ОК «Статистичні методи у соціально-
економічних дослідженнях», в якій враховано потреби здобувачів вищої освіти ОНП, про що зазначалося під час
зустрічі з академічних персоналом (Зустріч 4). ЕГ з’ясовано, що проф. Грабинською І. В., на основі сучасних трендів
в економічній науці, було оновлено зміст навчальної дисципліни «Історія економічних учень ІІІ») (Зустріч 4). На
основі власних наукових досліджень у сфері розвитку людського потенціалу проф. Стефанишин О. В. істотно
оновила зміст навчальної дисципліни «Актуальні проблеми аналітичної та прикладної економіки», про що свідчать
представлені у відкритому доступі робочі програми дисципліни та інформація отримана під час зустрічі із гарантом
(Організаційна зустріч). Виходячи із принципу академічної свободи викладачі самостійно визначають, які саме
наукові здобутки та сучасні практики використовувати при оновленні освітніх компонент та включати до їх
інформаційного і змістового наповнення.

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

Процеси інтернаціоналізації діяльності в ЗВО реалізуються шляхом залучення аспірантів та НПП до участі у
міжнародних програмах мобільності, стажуваннях, наукових заходах, переставленні наукових здобутків у
міжнародних наукових виданнях, у тому числі у включених до НМБ Scopus і Web of Science. Інформація щодо
міжнародних проєктів, грантів, програм міжнародної академічної мобільності розміщена на сайті відділу
міжнародних зв’язків (https://bit.ly/2SgNtwZ). Відбір аспірантів та НПП для участі в міжнародних програмах
мобільності (за програмою Еразмус+ КА1 – індивідуальна навчальна кредитна мобільність) здійснюється за
певними критеріям, які визначені Наказом Ректора № 0-145 від 06.12.2017 р. (https://bit.ly/3yF4UrN). Для
здобувачів вищої освіти основними критеріями є академічна успішність, рівень знань іноземної мови, академічний
профіль, якість плану навчання або дослідження. Стосовно НПП такими критеріями визначено академічний
профіль, рівень знань іноземної мови, доцільність та мотивація, план викладання або стажування. Також викладачі і
здобувачі можуть приймати участь в інших міжнародних програмах і проектах за власною ініціативою
(https://bit.ly/3fMzo2k). В ЗВО наявна вагома база міжнародних партнерів, якими укладено договори про співпрацю
(https://bit.ly/3vllye3). Під час зустрічі з гарантом і академічним персоналом, ЕГ було з’ясовано, що за ОНП
здійснюється активна співпраця з Вюрцбурзьким університетом (Німеччина) (Організаційна зустріч, Зустріч 4).
Аспірантка Рудковська Н. А. планує бути учасницею Міжнародної літньої школи зазначеного університету (липень
2021 р.). Аспірант Саловський О. Б. приймав участь в програмі обміну студентами та аспірантами з Альбертським
університетом (м. Едмонтон, Канада). Здобувачі вищої освіти підтвердили інформацію щодо своєї участі в
міжнародних програмах і проєктах (Зустріч 2). Про активну участь у процесах інтернаціоналізації свідчать участь
викладачів у міжнародних стажуваннях і підвищеннях кваліфікації: Грабинська І. В. (Міжнародне науково-освітнє
стажування «Стратегії розумної спеціалізації. Естонський досвід», 2020 р.), Добуляк Л. П. (Жешувський Університет
(Польща, м. Жешув, 2019 р.), Гринькевич О. С., Кічурчак М. В. (ворк-шоп «DAAD DIES Webinar Series «Creating
Impact with Science Marketing», 2020 р., Universitat Wurzburg)). Викладачі залучаються і приймають участь у
різноманітних міжнародних заходах і проєктах: Гринів Л. С. (міжнародні наукові програми: Friedrich Ebert Stiftung
«Scenario Group» - Ukraine 2027, Austria, 2019 р.), Буняк В. Б. (українсько-баварський конгрес вищої освіти, 2018 р.,
м. Німеччина) (Зустрічі 3, 4). ЗВО забезпечує усім учасникам освітнього процесу вільний доступ до міжнародних
НМБ Scopus і Web of Science. Отримана ЕГ інформація свідчить про активний розвиток процесів інтернаціоналізації
в ЗВО та активна залучення здобувачів і викладачів ЗВО до них.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Застосування сучасних інноваційних методів навчання (техніки опрацювання дискусійних питань, ситуативне
моделювання, метод проектів і презентацій, методи генерування інноваційних ідей), які спрямовуються на розвиток
креативного мислення і базуються на новітніх розробках в галузі. Залучення здобувачів вищої освіти та викладачів
до програм міжнародної академічної мобільності. Участь здобувачів вищої освіти в спільних науково-дослідних
проєктах і програмах ЗВО та різних науково-дослідних та підприємницьких структур.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Слабкі сторони, недоліки: Відсутні на офіційному сайті ЗВО завдання та методичні рекомендації для виконання
індивідуальних завдань та матеріали для виконання самостійної роботи ОК ОНП . Рекомендації: Оприлюднити на
офіційному сайті ЗВО завдання та методичні рекомендації для виконання індивідуальних завдань та матеріали для
виконання самостійної роботи ОК ОНП.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОНП «Економіка» узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 та частково узгоджена
за підкритерієм 4.2. Зважаючи на наведені сильні сторони у контексті Критерію 4 та недоліки, що не є суттєвими, ЕГ
дійшла висновку, що ОНП відповідає рівню «В», а наведені рекомендації підвищать якість ОНП.

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.

Форми контрольних заходів, які визначені Тимчасовим положення про організацію освітнього процесу здобувачів
вищої освіти доктора філософії у ЛНУ (https://bit.ly/3fKU37c) та Положенням про контроль та оцінювання
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ (https://bit.ly/3ywuS0w), передбачають поточний (у т. ч.
модульний) і підсумковий контроль у вигляді екзамену або заліку. Критерії оцінювання подано у силабусах і
робочих програмах навчальних дисциплін, які представлено на сайті економічного факультету
(https://bit.ly/3fetXug). В силабусах навчальних дисциплін визначено об’єкти контролю знань, критерії оцінювання
письмових робіт, очікування щодо дотримання академічної доброчесності, політика виставлення балів, перелік
питань, що виносяться на підсумковий контроль і охоплюють зміст програми дисципліни. Однак, у ряді силабусів
(ОК «Філософія», «Інновації та підприємництво») визначено лише розподіл балів за видами навчальних завдань.
Критерії і порядок оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти на першому занятті із дисципліни (Зустріч 4).
Відповіді аспірантів (Тиха О. І., Слюз А. Я.) продемонстрували їх обізнаність із формами контролю та критеріями
оцінювання. Аспіранти підкреслили, що основну інформацію вони отримують із силабусів і на перших заняттях від
викладачів (Зустріч 2). Реалізація ОНП передбачає поточну атестацію виконання аспірантами навчальної складової
та індивідуального плану наукової роботи, яка проводиться раз на рік, наприкінці навчального року. Аспіранти
(Васильків Б. Л., Тиха О. І., Саловський О. Б.) констатували, що за підсумками навчального року, вони проходять
поточну атестацію: роблять доповідь щодо виконання навчальної та наукової складової згідно їх індивідуального
плану, висвітлюють отримані за підзвітний період наукові здобутки і публікації, на засіданнях кафедри (Зустріч 2).
Поточну атестацію проводить науковий керівник і кафедра, що фіксується в індивідуальному плані роботи
здобувача вищої освіти та затверджується на засіданні Вченої ради факультету. Питання форм поточного контролю,
контролю знань на іспитах, критеріїв оцінювання, забезпечення доведення їх до відома обговорювалися із
аспірантами під час фокус-групової дискусії (квітень 2021 р.) (Звіт за результатами фокус-групової дискусії щодо
якості ОНП (PhD) «Економіка» Економічного факультету було надано ЕГ на додатковий запит). В ЗВО проводиться
опитування здобувачів вищої освіти щодо реалізації ОНП. Результати опитування свідчать про те, що аспіранти
підтвердили відповідність визначених на початку семестру критеріїв оцінюванням з фактичним оцінюванням по
завершенні курсів (звіт за результатами опитування аспірантів 05.02.2020 р. надано ЕГ за додатковим запитом). За
результатами опитування (05.02.2020 р.), 80 % опитуваних стосовно критеріїв оцінювання знань поточної та
підсумкової успішності, доведення їх до відома відповіли, що їх повністю влаштовує наявна практика.

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

На момент проведення акредитації Стандарт вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем не затверджено.
Підсумкова форма атестації здобувачів визначені у Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://bit.ly/3fKU37c) і в ОНП як публічний захист
кваліфікаційної (дисертаційної) роботи. Передбачена поточна атестація, яка проводиться раз на рік, наприкінці
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навчального року, і передбачає звітування здобувачів на засіданнях кафедри з результатів виконання
індивідуального плану. Атестацію здійснює науковий керівник і кафедра, результати якої затверджуються Вченою
радою економічного факультету. Визначені форми атестації (поточна і підсумкова) відповідають особливостям
реалізації ОНП на третьому (освітньо-науковому) рівні і загалом сприяють досягненню заявлених ПРН.

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.

Організацію планування і проведення контрольних заходів визначено у п.5 Тимчасового положення про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://bit.ly/3fKU37c) та
Положенні про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ, Тимчасовим порядком
організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням
дистанційних технологій у ЛНУ (https://bit.ly/3ywuS0w). Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти та
процедура проведення контрольних заходів є чіткими і зрозумілими та дозволяють загалом визначити рівень
досяжності ПРН, що підтверджено на Зустрічах 2, 4. Згідно Тимчасового положення про організацію освітнього
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії реалізація індивідуального навчального плану аспіранта
здійснюється у період часу, що не перевищує термін навчання. У разі часткового невиконання семестрового
навчального плану аспіранту надається можливість перенести його виконання на інший період часу, який не
перевищує термін навчання. В ЗВО діє Положення про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої
освіти, створено загальноуніверситетську комісію для апеляції результатів контрольних заходів на третьому
(освітньо-науковому) рівні, яке передбачає порядок подання апеляційних заяв, їх розгляду, ухвалення рішень
(https://bit.ly/3ywuS0w). Усі НПП ЗВО підписують Декларацію про дотримання академічної доброчесності
працівником ЛНУ, в якій визначено недопущення необ’єктивного оцінювання (https://bit.ly/3wG3wUb). Здобувач
Тиха О. І. відзначила, що аспіранти проінформовані про те, що у разі оскарження результатів контрольних заходів,
для забезпечення об’єктивності оцінювання розгляд питання відбувається без участі викладачів, оцінка яких
оскаржується (Зустріч 2). ЕГ не мала можливості з’ясувати дієвість даних процедур, оскільки аспіранти та
представники відділу аспірантури і докторантури зазначили, що повторного проходження контрольних заходів або
оскарження результатів оцінювання за даною ОНП не відбувалося (Зустрічі 2, 3). На зустрічі із представниками
аспірантури і докторантури було з’ясовано, що при реалізації ОНП були випадки перенесення аспірантами
контрольних заходів на наступний семестр за дозволом відділу аспірантури та докторантури та проректора з
наукової роботи (Зустріч 3). Для врегулювання питань конфлікту інтересів, забезпечення вирішення конфліктів в
ЗВО діє Комісія з питань етики та професійної діяльності ЛНУ. Згідно Положення про комісію з питань етики та
професійної діяльності (https://bit.ly/2R7Pg6U) серед її повноважень визначено забезпечення вирішення
конфліктів, які виникають в освітньому середовище та пов’язані з корупційними проявами та конфліктами
інтересів. ЕГ була надана інформація, що випадків не об’єктивного оцінювання або ситуацій, які спричинили
конфлікт інтересів, за даною ОНП не було зафіксовано (Зустрічі 2, 3).

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 ЗВО послідовно реалізується політика дотримання академічної доброчесності через розробку власної нормативної
бази і впровадження процедур дотримання академічної доброчесності, які відображено у Кодексі академічної
доброчесності ЛНУ, Положенні про забезпечення академічної доброчесності (https://bit.ly/3wG3wUb). НПП і
здобувачі вищої освіти підписують Декларацію про дотримання академічної доброчесності, зразок якої
представлено на сайті ЗВО (https://bit.ly/3wG3wUb). Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти було підтверджено,
що вони обізнані з нормативною базою щодо питань академічної доброчесності, процедурою перевірки наукових
робіт на наявність плагіату, мають можливість подати свої наукові публікації на перевірку через відповідальних за
дану роботу на кафедрах і факультеті. У якості підтвердження за додатковим запитом ЕГ було надано звіти з
перевірки на наявність ознак плагіату наукових публікацій аспірантів Остафійчука С. П. (08.02.2021 р.), Рудковської
Н. (05.02.2021р.), Тихої О. І. (08.05.2021р.). Перевірка на наявність плагіату здійснюється за допомогою програми
Unicheck. В Положенні про забезпечення академічної доброчесності визначено порядок апеляції у разі незгоди
автора із результатами перевірки на наявність плагіату, види академічної відповідальності НПП і здобувачів вищої
освіти за порушення академічної доброчесності. В ЗВО створена Комісія з питань етики та професійної діяльності,
до повноважень якої відноситься розгляд апеляцій та питань щодо порушень академічної доброчесності
(https://bit.ly/3hOpP5x). Питання академічної доброчесності розкриваються у силабусах і робочих програмах, в яких
зазначені вимоги до її дотримання і нетолерантність до її порушення (https://bit.ly/3fetXug). Аналіз силабусів
показав, що питання академічної доброчесності розкриваються в темах ОК «Науковий семінар». Аспіранти
зазначили (Рудковська Н. А.), що в рамках вивчення ОК «Філософія» їм пропонується пройти он-лайн курс, який
присвячено питанням академічної доброчесності (Зустріч 2). В ЗВО наявна база захищених кваліфікаційних
(дисертаційних) робіт (захищених у ЛНУ та інших ЗВО), формуванням якої займається науково-дослідна частина
(https://bit.ly/3fdKjmJ). Оскільки на момент проведення акредитації захисту не відбувалося, кваліфікаційні
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(дисертаційні) роботи даної ОНП в базі не представлені. Під час зустрічі голова Наукового товариства студентів,
аспірантів і молодих учених Лопачак М. М. і член Економічного наукового клубу економічного факультету Говрі В.
В. також підтвердили обізнаність здобувачів з питаннями академічної доброчесності, зазначивши, що політика ЗВО
щодо даного питання є дієвою (Зустріч 5).

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

В ЗВО освітнє середовище сприяє дотриманню векторів політики академічної доброчесності, що невід’ємною
складовою освітнього процесу.

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

Слабкі сторони, недоліки: Зміст критерії оцінювання досягнення здобувачами вищої освіти ПРН ОК не деталізовані
в силабусах і робочих програмах навчальних дисциплін ОНП. Рекомендації: Деталізувати зміст критеріїв
оцінювання досягнення здобувачами вищої освіти ПРН ОК в силабусах і робочих програмах навчальних дисциплін
ОНП.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОНП «Економіка» узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 5.2, 5.3, 5.4 та частково узгоджена за
підкритерієм 5.1. Зважаючи на наведені сильні сторони у контексті Критерію 5 та недоліки, що не є суттєвими, ЕГ
дійшла висновку, що ОНП відповідає рівню «В», а наведені рекомендації підвищать якість ОНП.

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.

Під час проведення експертизи ЕГ визначила високий професійний рівень викладачів, що працюють за ОНП.
Професійна відповідність НПП щодо забезпечення реалізації ОНП підтверджується наявністю фахової освіти,
наукових ступенів та вчених звань за спеціальністю, проходженням міжнародних стажувань та підвищень
кваліфікації (Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОНП, документи на додатковий запит, Організаційна
зустріч, Зустріч 4). До викладання ОК ОНП залучено викладачів, які мають наукові ступені докторів та кандидатів
наук. Так, обов'язкові ОК викладають: д-р екон. наук, проф. Стефаншин О. В. («Актуальні проблеми аналітичної та
прикладної економіки»), д-р екон. наук, проф. Гринів Л. С. («Науковий семінар», «Національна економіка ІІІ»), д-р
філол. наук, проф. Яхонтова Т. В., д-р пед. наук, проф. Морська Л. І. («Іноземна мова»), д-р філос. наук, проф.
Синиця А. С. («Філософія»), канд. екон. наук, доц. Осідач О. П. “Інновації та підприємництва”. Серед 24 викладачів,
яких залучено до реалізації ОНП, 14 викладачів мають науковий ступінь доктора наук та/ або вчене звання
професора, що становить понад 58 % від загальної кількості. Відповідність викладачів ОК ОНП також
підтверджується наявністю у них наукових публікацій, тематика яких відповідає змісту конкретних ОК. На основі
аналізу профілей викладачів у Google Scholar та їх публікацій, що представлені у відкритому доступі, ЕГ визначила,
що викладачі ОНП мають публікації у виданнях, які входять до НМБ Scopus і Web of Science (Добуляк Л.П.,
Лагоцький Т. Я., Гринькевич О. С., Ватаманюк О. З., Морська Л. І., Демчишак Н. Б., Кічурчак М. В., Панчишин С.
М.). Ряд викладачів пройшли міжнародні стажування та підвищення кваліфікації: Грабинська І. В (Міжнародне
науково-освітнє стажування «Стратегії розумної спеціалізації. Естонський досвід »), Гринькевич О. С., Буняк В. Б.,
Кічурчак М. В. (ворк-шоп «DAAD DIES Webinar Series «Creating Impact with Science Marketing», Вюрцбурзький
університет (Німеччина), про що зазначалося під час зустрічей із членами робочої групи розробки та оновлення
ОНП та академічним персоналом (Зустрічі 3, 4). Проф. Грабинська І. В. приймала участь у розробці проєкту
стандарт вищої освіти України третього рівня (ступінь доктора філософії) за спеціальністю 051 “Економіка”. Проф.
Матковський С. О. є членом секції статистики науково-методичної комісії з економіки та підприємництва МОН
України, що також підтверджує відповідність навчальним дисциплінам, що викладаються на ОНП (Зустрічі 3, 4).
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2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Процес конкурсного добору викладачів в ЗВО регламентується Порядком проведення конкурсного відбору на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ЛНУ (https://bit.ly/3oMmSUO). Зазначений порядок
відповідає чинним вимогам Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» та визначає наявність відповідних
наукових ступенів, вчених звань, вищої та/або освіти другого (магістерського) рівня, процедуру проведення і
порядок визнання результатів конкурсу. Прозорість проведення конкурсного відбору забезпечується обов’язковим
розміщенням інформації про нього на офіційному сайті ЗВО (на момент проведення акредитації в ЗВО було
оголошено конкурс на заміщення вакантних посад, у тому числі викладачів кафедр, що забезпечують дану ОНП
https://bit.ly/3fkwdjn). Відповідний рівень професіоналізму претендентів на вакантні місця забезпечується шляхом
проведення попереднього обговорення в їх присутності кандидатур трудовим колективом кафедри. Результати
обговорення на кафедрі затверджуються таємним голосуванням і передаються конкурсній комісії факультету. В ЗВО
визначено рекомендаційні критерії, які висуваються до претендентів на заміщення вакантних посад (протокол
Вченої ради № 89/10 від 28.10.2020 р., який було надано на додатковий запит), основними з яких визначено
кількість публікацій у різних виданнях, підручників, навчальних посібників, робота над дисертаціями, інші
додаткові показники (членство в редколегіях, керівництво бюджетними, госпдоговірними НДР, читання курсів
іноземною мовою та інше). З претендентом, який відповідає всім критеріям, рекомендовано укладати контракт на
максимальний термін – 5 років; з претендентами, які не досягли усіх показників, визначених критеріями, – на
термін від 1 до 4 років. Обрання на посади доцент відбувається таємним голосування на Вченій раді факультету,
завідувача кафедри, професора – таємним голосування на Вченій раді ЗВО. Начальник відділу кадрів Дзіковська М.
І. наголосила на чіткому дотриманні процедур конкурсного відбору, обов’язкового забезпечення їх прозорості та
відкритості (Зустріч 7). ЕГ мала можливість впевнитися в тому, що декан Економічного факультету, завідувачі
кафедр, НПП обізнані із існуючими процедурами конкурсного відбору (Резервна зустріч). В ЗВО проводиться
щорічне оцінювання НПП, на основі якого складаються відповідні рейтинги. Результати оцінювання також
враховуються при обранні на вакантні посади. Однак, на момент проведення акредитації на офіційному сайті ЗВО
були представлені результати рейтингування НПП лише за 2019 р. (https://bit.ly/2Ti9Um1).

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

У ЗВО наявні договори та меморандуми про співпрацю щодо реалізації ОНП, зокрема: Головним управлінням
статистики у Львівській області, Державною установою «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього
Національної академії наук України», Департаментом економічної політики ЛОДА, Львівським обласним
об’єднанням роботодавців, ТОВ «YouControl» (https://bit.ly/3fetXug). Під час Зустрічі 6, роботодавцями було
відмічено про їх готовність надавати свої площадки для проведення досліджень, реалізації спільних проектів,
індивідуальних кейсів зі здобувачами вищої освіти. Директор НДЦ «Демос» Садова У. Я. відзначила участь
викладачів і здобувачів вищої освіти у реалізації проектів в рамках секторальної підтримки ЄС, зокрема Проєкту
регіонального розвитку «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ВНЗ і ПТНЗ
прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення» (2018-2020 рр.). Роботодавці та
інші стейкголдери залучаються до проведення круглих столів, конференцій, обговорень, індивідуальних
консультацій за потребами здобувачів вищої освіти (Зустріч 6).

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

Залучення роботодавців до проведення аудиторних занять на ОНП не відбувається, що підтвердили роботодавці
(Зустрічі 6) та здобувачі вищої освіти (Зустріч 2). Основною практикою залучення роботодавців до реалізації ОНП є
проведення відкритих семінарів та вебінар, на які запрошують здобувачів вищої освіти: семінар «Людські навички
майбутнього або кого шукають роботодавці» (компанія SoftServe); вебінар «Економічна аналітика підприємств за
допомогою YouControl» (компанія YouControl), вебінари із представниками компанії PwC, а також надання
індивідуальних консультацій за темами дисертаційних досліджень (Зустрічі 4, 6).

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

Професійному розвитку викладачів сприяють їх залучення до міжнародних науково-дослідницьких програм, участь
у проєктах, що реалізуються на замовлення державних органів влади і місцевого самоврядування, у грантовій
тематиці в рамках проєктів Erasmus+, реалізація практичного досвіду, який отримано під час проходження
підвищення кваліфікації та стажувань. Порядок проходження підвищення кваліфікації регламентується
Положенням про підвищення кваліфікації педагогічними і науково-педагогічними працівниками ЛНУ
(https://bit.ly/3ywuS0w), в якому зазначені особливості підвищення кваліфікації в ЗВО, визнання результатів, їх
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фінансування. Підвищення кваліфікації може здійснюватися як за планом на відповідний рік, який представлено у
відкритому доступі (https://bit.ly/3un8K5q), так і поза планом. Викладачі, які задіяні в реалізації ОНП, приймають
участь у міжнародних програмах мобільності, проходять стажування за кордоном: Грабинська І. В. (Міжнародне
науково-освітнє стажування «Стратегії розумної спеціалізації. Естонський досвід», 2020-2021 р.), Гринькевич О. С.,
Кічурчак М. В. (ворк-шоп «DAAD DIES Webinar Series «Creating Impact with Science Marketing», 2020 р., Universitat
Wurzburg), а також інших міжнародних заходах, що спрямовані на підвищення рівня їх професіоналізму. Ряд
викладачів мають досвід викладання у закордонних ЗВО (Організаційна зустріч, Зустрічі 3, 4). В ЛНУ існують власні
програми підвищення кваліфікації НПП, до яких залучаються викладачі ОНП: Крупка І. М. (онлайн-курс
«Вдосконалення викладацької майстерності», 2020-2021рр.), Дацків Н. І. (Центр мережевих технологій та IT-
підтримки, 2019 р.), Лагоцький Т. Я. (Центр мережевих технологій та IT- підтримки, 2021 р.) (Зустріч 4).
Професійному розвитку і підвищенню викладацької майстерності сприяє активне залучення НПП до програм
академічної мобільності, тематика яких присвячена питанням розвитку освітньої діяльності, застосування сучасних
технологій викладання: Гринів Л. С. (переможець конкурсу Міжнародної програми «Visiting Professor», 2020,
University of Foggia, Italy); Герцюк Д. Д. (Еразмус+ Проект «Improving Teacher Education for Applied Learning in the
Field of Vocational Education», 2016- 2018); Гринькевич О. С. (міжнародний проєкт «Інноваційний університет та
лідерство»), Буняк В. Б. (Українсько-баварський конгрес вищої освіти, 2018 р., м. Вюрцбург, Німеччина). Під час
зустрічі з академічним персоналом ЕГ з’ясувала, що викладачі також підвищують свою кваліфікацію в провідних
компаніях України (Зустріч 4).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Стимулювання розвитку викладацької майстерності у ЗВО регламентується внутрішньою нормативною базою:
Статут ЛНУ (https://bit.ly/3hUBG2k), яким зазначено встановлення власних форм матеріального, морального й
іншого заохочення для учасників освітнього процесу та інших категорій працівників; Колективний договір ЛНУ
(https://bit.ly/3wG3wUb), яким передбачено можливість встановлення надбавок і доплат, преміювання авторів
підручників та навчальних посібників, преміювання працівників, докторантів, аспірантів за наукові здобутки,
публікації, впровадження, використання інноваційних технологій у навчальному процесі; Положення про
преміювання працівників, аспірантів і студентів за наукові здобутки (https://bit.ly/3bSXkjG), яке визначає порядок
матеріального заохочення за наукові здобутки: напр. преміювання наукового керівника і здобувача за захист
докторської та кандидатської дисертації, за опубліковану монографію у провідному видавництві, за публікацію
статті у виданні, що індексується у НМБ Scopus і Web of Science; Положення про Мотиваційний фонд ЛНУ
(https://bit.ly/3bSXkjG), в якому передбачено, окрім зазначених вище премій за наукові здобутки, преміювання
працівників за високі досягнення у праці, впровадження нових методів і форм навчання, англомовних навчальних
курсів, можливість оплати участі у конференціях. Менеджментом ЗВО також було відмічено, що в ЛНУ наявна
практика матеріального заохочення, стимулювання НПП і здобувачів вищої освіти за наукові здобутки, зокрема
преміювання наукового керівника та аспіранта за захист дисертаційної роботи, преміювання за публікації у
виданнях, які включено до НМБ Scopus і Web of Science (Зустріч 1). На стимулювання викладацької майстерності
спрямовано Положення про преміювання науково-педагогічних працівників за використання інноваційних
технологій в навчальному процесі (https://bit.ly/3bSXkjG), в якому констатовано, що преміювання відбувається на
конкурсній основі, право брати участь у конкурсі на здобуття представники НПП, які активно використовують
цифрові технології (Мооdlе, створення навчальних відео, тестування в режимі онлайн, розробку електронних
навчальних посібників та он-лайн курсів на відкритих платформах) в навчальному процесі.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Наявність потужного викладацького складу, який активно за у реалізації наукових та прикладних програм на
замовлення державних органів влади, міжнародних організацій. Участь викладацького складу у міжнародних
програмах мобільності та міжнародних стажуваннях і проєктах.

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

Слабкі сторони, недоліки: Практика залучення роботодавців до проведення аудиторних занять під час реалізації
ОНП відсутня. Рекомендації: Запровадити практику залучення роботодавців до проведення навчальних занять
(лекцій, практичних занять, наукових семінарів).

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОНП «Економіка» узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 6.1, 6.2, 6.5, 6.6 та частково узгоджена
за підкритеріями 6.3, 6.4. Зважаючи на наведені сильні сторони у контексті Критерію 6 та недоліки, що не є
суттєвими, ЕГ дійшла висновку, що ОНП відповідає рівню «В», а наведені рекомендації підвищать якість ОНП.

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.

Фінансові та матеріально-технічні ресурси ЛНУ, а також навчально-методичне забезпечення, дозволяють досягти
визначених цілей та ПРН ОНП, про що свідчать розміщені на сайті ЗВО відео-ролики (https://bit.ly/3fTu6SK),
онлайн відео-огляд матеріально-технічної бази, інтерв’ювання фокус груп (Зустрічі 1. 2, 3, 4). Так, зі слів гаранта
ОНП, в.о. декана економічного факультету фінансування реалізації ОНП здійснюється за всіма поточними
потребами та перспективними напрямами розвитку (Зустріч 1, Резервна зустріч). Загалом ЛНУ повністю
забезпечений якісними навчальними площами, достатньою кількістю аудиторій, навчально-виховних, спортивних
споруд, які обладнані сучасним технічним оснащенням. Серед об’єктів інфраструктури є 16 навчальних корпусів.
Навчання на ОНП проводиться в Головному корпусі ЛНУ та корпусі економічного факультету, які мають в наявності
достатній аудиторний фонд, щоб надавати якісні освітні послуги. Заняття та наукові заходи проводяться у сучасних
навчальних аудиторіях, оснащених комп'ютерами, мобільними мультимедійними пристроями. Меблів та
комп'ютерів у відповідних аудиторіях достатньо. В ЗВО функціонує багатофондова Наукова бібліотека ЛНУ,
бібліотечний фонд якої становлять більше 3,5 мільйонів книг (https://lnulibrary.lviv.ua/). Є окрема бібліотека
економічного факультету з фондом близько 20 тис. книг, в ній такі представлені підписні періодичні видання:
Економіка України, Регіональна економіка, Фінанси України. Також в ЗВО наявний електронний ресурс бібліотеки
«Електронний репозитарій Dspace» (https://bit.ly/3hZtIVF), за допомогою якого аспіранти можуть переглянути
список періодичної літератури, отримати літературу, яка знаходиться в «Електронному каталозі»
(https://nuwm.edu.ua/MySql/), є можливість електронного замовлення необхідної для провадження наукової
складової ОНП літератури. Провадження освітньої діяльності на ОНП є повною мірою забезпеченим наявними
підручниками, навчальними посібниками, монографіями, навчально-методичним забезпеченням і спеціалізованою
періодикою. Про активне використання фондів бібліотеки, Електронного репозитарію Dspace підтвердили
аспіранти та НПП (Зустрічі 2 і 4). Навчально-методичне забезпечення дає можливість досягати визначених ОНП
цілей та ПРН завдяки його постійному оновленню. Для реалізації освітнього процесу на ОНП, використовуються
комп’ютерні класи, які оснащені сучасною ком’ютерною технікою, що своєю чергою, забезпечена ліцензованою
програмою Microsoft Office, за допомогою окремих програм якої здійснюється збір і обробка масиву даних для
проведення аспірантами емпіричних досліджень. На території ЗВО доступний безкоштовний Wi-Fi (підтверджено
на зустрічах 1, 2, 4). Проживання аспірантів забезпечене ЗВО в гуртожитку економічного факультету, в якому
створені всі умови для комфортного проживання аспірантів, а також проведення самостійної роботи щодо
підготовки до занять, виконання завдань із СРС (на зустрічі 2 здобувачами вищої освіти аспірантів, що проживають
у гуртожитку не було).

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.

У ЛНУ забезпечено безоплатний доступ як науково-педагогічних працівників, так і здобувачів вищої освіти ОНП до
всіх елементів інфраструктури та інформаційних ресурсів ЗВО, у тому числі користування бібліотекою,
електронними та паперовими ресурсами, вільний доступ Wi-Fi, що, в ході інтерв’ювання, було підтверджено
менеджментом ЗВО, здобувачами вищої освіти, їх науковими керівниками та НПП, що входить до групи
забезпечення реалізації ОНП (Зустрічі 1, 2, 3, 4). З метою проведення своїх досліджень, здобувачі вищої освіти ОНП
мають безоплатну можливість роботи в ком’ютерних класах. Результати своєї наукової роботи аспіранти на
безоплатній основі можуть опубліковувати в наукових журналах ЛНУ: Вісник Львівського університету. Серія
економічна (https://bit.ly/2R9akKF); Формування ринкової економіки в Україні (https://bit.ly/3c7ITZ4).

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.

На підставі відео-огляду навчальних аудиторій, комп’ютерних класів, бібліотек та інших приміщень, ЕГ зроблено
висновок, що освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. В ЗВО дотримуються
норм техніки безпеки, на всіх поверхах є план-схеми евакуації, вогнегасники та інше необхідне обладнання, про яке
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поінформовані здобувачі вищої освіти, що підтверджено ними під час інтерв’ювання (Зустрічі 2 і 5). Зустріч зі
здобувачами вищої освіти на ОНП засвідчила про задоволеність аспірантів освітнім середовищем, які звертали увагу
на те, що в ЛНУ сформований сприятливий морально-психологічний клімат, умови навчання забезпечують
можливості для задоволення їх потреб та інтересів. До потреб аспірантів дослухається менеджмент ЗВО, працівники
відділу аспірантури і докторантури, деканат економічного факультету, наукові керівники. Інтерв’ювання різних
фокус-груп (Зустрічі 1, 2, 3, 4, 5, 7) дозволили ЕГ констатувати високий рівень взаємоповаги між менеджментом
ЗВО, НПП та здобувачами вищої освіти. З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами
практичної психології, захисту психічного здоров’я усіх його учасників, а також гуманізації стосунків у студентських
та викладацьких колективах в ЗВО функціонує Психологічна служба ЛНУ, яка була створена у 2010 р.
(https://bit.ly/2RQQGDD). Її основними формами роботи є: індивідуальні психологічні консультації; пізнавальні
зустрічі на психологічну тематику; соціально-психологічні тренінги; тестування особистісних якостей; співпраця з
порадниками академічних груп; проведення актуальних психологічних досліджень; телефон довіри; навчально-
просвітницька робота із студентами-майбутніми психологами. На період карантину Психологічна служба працює в
режимі онлайн, про що зазначила представник цієї служби Мочаліна Ю.І під час Зустрічі 7. Здобувачі вищої освіти
зазначили, що у них не було потреб звернення до Психологічної служби (Зустріч 2 і 5). При цьому в ЗВО значна
увага приділяється налагодженню соціальних зв’язків між усіма учасниками освітнього процесу, з цією метою
проводяться науково-пізнавальні заходи, які позитивно впливають на психологічну атмосферу серед аспірантів. В
контексті вищезазначеного, ЕГ дійшла висновків, що освітнє середовище ЛНУ, зорієнтовано на потреби та інтереси
здобувачів вищої освіти.

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

В ЛНУ на достатньому рівні забезпечується освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна
підтримка здобувачів вищої освіти. Освітня підтримка здійснюється через доступ до навчальних матеріалів, які
розміщені на сайті ЗВО. Організаційна підтримка аспірантів здійснюється через тісну комунікацію з ними відділу
аспірантури та докторантури, деканату економічного факультету, кафедр, за якими закріплені аспіранти. Вся
необхідна для навчання аспірантів та здійснення ними наукової діяльності інформація (оголошення, розклади
занять тощо) висвітлюється на сайтах відділу аспірантури та докторантури (https://bit.ly/3vuwRkf) та економічного
факультету (https://bit.ly/3uuKrTk). Крім того, будь-яку інформацію або консультацію викладачі, які забезпечують
ОНП та наукові керівники надають здобувачам як за графіком, так і за необхідності (усно, телефоном, електронною
поштою тощо). В ЛНУ проводяться культурно-масові заходи: спортивні змагання за участю студентів та аспірантів,
НПП. Під час інтерв’ювання здобувачів вищої освіти ОНП (Зустріч 2) ЕГ було з’ясовано, що в умовах карантину їх
навчання здійснюється через використання дистанційних технологій. Так, Рудковська Н. А. зазначила, що ОК
«Іноземна мова за фаховим спрямуванням» викладається за допомогою Microsoft Teams, ОК «Філософія» - Google
Classroom (Зустріч 2). Загалом аспірантами було зазначено про повну задоволеність якістю освітньої, організаційної,
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, яка забезпечується в ЛНУ.

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

ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами, що було
підтверджено під час зустрічей ЕГ із менеджментом ЛНУ, здобувачами вищої освіти, гарантом ОНП (під час відео-
огляду, Резервна зустріч, Зустрічі 1, 2, 4). З відео-огляду матеріально-технічної бази ЛНУ та оприлюднених на сайті
ЗВО відео-роликів про ЛНУ підтверджується доступність навчальних приміщень та створення відповідних умов для
реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами, що навчаються на ОНП. Головний корпус
ЛНУ оснащено пандусами (стаціонарними та пересувними), ліфтом. Для доступу до аудиторій і лабораторій в
Університеті є мобільний сходовий підйомник PTR-130, який, у разі потреби, придатний для переміщення у
необхідний корпус. Додатково питання супроводу (надання допомоги) осіб з особливими потребамиН
регламентуються Порядком супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення у ЛНУ (https://bit.ly/2Tl0u9f). При вході до корпусу економічного факультету пандусів немає. Однак, зі
слів в.о. декана економічного факультету Михайлишина Р.В., сьогодні розглядаються можливості встановлення
таких пандусів, що наразі є складним процесом, так як корпус знаходиться в історичній частині міста. Також
відмічено, що на ОНП «Економіка» аспірантів з особливими освітніми потребами наразі немає, однак, якщо такі
здобувачі вищої освіти почнуть навчання на ОНП, то їх навчання буде здійснюватись саме у головному корпусі ЛНУ,
де всі умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами є.

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.

З метою врегулювання конфліктних ситуацій в ЗВО функціонує постійно діюча Комісія з питань етики та
професійної діяльності ЛНУ, порядок роботи якої, компетенції та строки повноважень регламентуються
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Положенням про Комісію з питань етики та професійної діяльності ЛНУ (https://bit.ly/3yThrYX), згідно якого, до
завдань Комісії віднесено забезпечення вирішення конфліктних ситуацій, які виникають в освітньому середовищі,
пов’язаних з корупційними проявами, із будь-якими проявами гендерного насильства, дискримінації чи домагань у
різних проявах. Однак, нормативних документів, які регламентують питання політики та процедури вирішення
конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо) в
ЛНУ немає. При виникненні конфліктної ситуації, учасник освітнього процесу може звернутися з письмовою
заявою на ім’я ректора, яка подається в електронному чи паперовому вигляді. Звернення в електронному вигляді
може бути надіслане в електронну приймальну ЗВО. Після надходження та реєстрації заяви визначається дата, час
та місце проведення засідання комісії. Рішення комісії щодо заявленого порушення приймається шляхом таємного
голосування. Якщо конфліктну ситуацію вдалось врегулювати за взаємною згодою сторін, конфлікт вважається
вирішеним неформально і врегульованим. Порядок вирішення конфліктних ситуацій здійснюється на декількох
рівнях: університетському (на рівні ректора, проректорів) комісією з питань етики та професійної діяльності ЛНУ;
факультетському (на рівні декана та заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків);
кафедральному (на рівні завідувача кафедри). Всі учасники освітнього процесу під час відповідних зустрічей
(Зустрічі 1, 2, 3, 4, 5) зазначили, що конфліктних ситуацій під час реалізації ОНП не виникало. Здобувачі вищої
освіти висловили високий ступінь довіри викладачам та керівництву ЗВО, з якими вони вирішують поточні питання,
пов’язані з організацією освітнього процесу.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

ЛНУ має можливість забезпечення швидкого та дієвого вирішення освітніх, соціальних та інформаційних потреб
учасників освітнього процесу завдяки наявним матеріально-технічним ресурсам, розвиненій у відповідності до
сучасних вимог, інфраструктурі ЗВО. Усі учасники освітнього процесу мають можливість вільно користуватися
чисельними електронними та паперовими бібліотечними фондами, базами даних, електронним ресурсом бібліотеки
«Електронний репозитарій Dspace». Питання супроводу (надання допомоги) особам із додатковими потребами в
ЗВО додатково регламентуються Порядком супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення у ЛНУ.

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

Слабкі сторони, недоліки: Немає належного оснащення корпусу економічного факультету, в якому проходить
освітній процес з реалізації ОНП, немає належного оснащення щодо забезпечення умов для реалізації права на
освіту особами з особливими освітніми потребами, що можуть навчатися на ОНП. В ЗВО немає нормативних
документів (положень), що регламентують застосування заходів щодо виявлення та попередження конфліктних
ситуацій, алгоритм дій у зв'язку із встановленням конфліктних ситуацій та способи їх врегулювання. Рекомендації:
Здійснити оснащення корпусу економічного факультету, в якому проходить освітній процес з реалізації ОНП, щодо
забезпечення умов для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами, що можуть навчатися
на ОНП. Розробити відповідні нормативні документи (положення), що будуть регламентувати застосування заходів
щодо виявлення та попередження конфліктних ситуацій, алгоритм дій у зв'язку із встановленням конфліктних
ситуацій та способи їх врегулювання.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОНП «Економіка» узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 та частково узгоджена
за підкритеріями 7.5, 7.6. Зважаючи на наведені сильні сторони у контексті Критерію 8 та недоліки, що не є
суттєвими, ЕГ дійшла висновку, що ОНП відповідає рівню «В», а наведені рекомендації підвищать якість ОНП.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.
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Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП ЛНУ регламентуються
Методичними рекомендаціями щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх
програм у ЛНУ від 2020 р. (https://bit.ly/3bRQRp5), Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості
освіти у ЛНУ від 2019 р. (https://bit.ly/3p4tVIE), Положенням про Центр забезпечення якості освіти ЛНУ від 2019 р.
(https://bit.ly/3yAD2Fj). Система розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП включає
загальноуніверситетський та факультетський рівень. Робочим органом Вченої ради ЗВО, що є відповідальним за
організацію, забезпечення та контроль системи внутрішнього забезпечення якості освіти є Комісія з навчально-
методичної роботи. Факультетський рівень реалізується Вченою радою факультету, деканом, його заступниками,
завідувачами кафедрами та НПП, навчально-методичною комісією. Університетський рівень здійснюється
ректором, проректорами, Вченою радою ЗВО, Центром забезпечення якості освіти. Факультетський рівень
організації та контролю за якістю вищої освіти реалізується відповідною Вченою радою, деканом, його
заступниками, завідувачами кафедрами та НПП. Під час Зустрічей 2, 4, 6 ЕГ було встановлено факти залучення їх до
процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП з дотриманням встановлених в
ЛНУ вимог через опитування та участь у розширених засіданнях робочих груп ОНП. Важливу роль в забезпеченні
моніторингу задоволеності аспірантів якістю освітнього процесу відіграє Центр забезпечення якості освіти, який
проводить періодичне опитування аспірантів: анкетування в письмовому вигляді - в докарантинний період,
опитування через сервіс Google в онлайн режимі – в період карантинних обмежень (підтверджуючі документи
надано за додатковим запитом). В ході Зустрічей 1, 7 керівником Центру забезпечення якості освіти Іваночко І. Б.
зазначено, що опитування здійснюється в двох напрямках: загальний аналіз забезпечення якості освітнього процесу
на ОНП; аналіз якості, змісту та викладання окремих ОК, що розробляються для різних фокус-груп, які враховують
специфіку ОНП та репрезентативність вибірки здобувачів вищої освіти. Кожне з опитувань в обов’язковому порядку
надаються деканату факультету та гаранту ОНП. Перегляд і оновлення ОНП відбувалися у 2017, 2019 та 2020 рр.
Причиною перегляду ОНП 2020 стали зміни у вітчизняному законодавстві. При перегляді враховано пропозиції
різних груп стейкхолдерів щодо зміни переліку та змісту ОК.

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 ході зустрічей 3, 7 визначено, що здобувачі вищої освіти безпосередньо та через Наукове товариство студентів,
аспірантів, докторантів і молодих учених факультету із власними інтересами та практичним досвідом діяльності
залучені до перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості. Центром забезпечення якості освіти
систематично проводяться опитування здобувачів і роботодавців, які дозволяють отримати об’єктивну оцінку якості
ОНП (Зустрічі 1, 2, 6). У квітні 2021 р. Центром забезпечення якості освіти було проведено фокус-групову дискусію
щодо якості ОНП «Економіка» зі здобувачами вищої освіти, що навчаються на ОНП. В звіті за результатами
зазначено про декілька блоків, за якими здійснювався аналіз: 1) організація ОНП загалом, 2) матеріальне
забезпечення, 3) навчання в умовах карантину, 4) практика, 5) атмосфера та психологічний клімат, 6) академічна
доброчесність та корупція, 7) перспектива працевлаштування та наукової діяльності 8) рекомендації. Результати
дискусії засвідчили, що очікування аспірантів щодо навчання на ОНП є виправданими, а рівень задоволеності
якістю освітнього процесу - високий. Здійснене опитування аспірантів ОНП від 05.02.2020 р., де прослідковується
аналогічна тенденція (надані матеріали за додатковим запитом). В ході зустрічі зі здобувачами та представниками
Наукового товариства (Зустрічі 3, 5) визначено, що з ними проводиться роз’яснювальна робота, яка спрямована на
формування взаємних партнерських стосунків і відчуття причетності до забезпечення якості освітнього процесу в
ЗВО. Здобувачами та представниками наукового товариства (Зустрічі 3, 5) було відзначено можливість подачі
пропозицій про удосконалення якості освітнього процесу на засіданнях кафедр, а також через звернення до
деканату економічного факультету. Здобувачка Тиха О. І. подавала пропозиції щодо включення до циклу вибіркових
ОК ОНП курсу «Статистичні методи у соціально економічних дослідженнях». Поряд з цим, в ході резервної участі
в.о. декана Михайлишиним Р. В. було зазначено про те, що до складу Вченої ради факультету жоден аспірант не
входить, є лише представники студентського самоврядування.

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

Роботодавці залучені до процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості через їх
участь у розширених засіданнях робочих груп розробки та реалізації ОНП та інших заходах, що було озвучено ними
в ході зустрічі 6 та підтверджено документами, наданими на додатковий запит ЕГ. 01.03.2021 р. відбулася робоча
зустріч розробників і викладачів ОНП 051 “Економіка” з представниками стейкголдерів, а саме – виконавчим
директором Львівського обласного об’єднання організацій роботодавців, членом Науково-технічної ради Західного
наукового центру НАН України, к.т.н. Яворським М. С., де відбулось обговорення спільних освітньо-наукових та
інноваційних проєктів, які розробляються у співпраці з аспірантами, викладачами, випускниками ОНП 051
«Економіка» в ЛНУ, питання кооперації у реалізації спільних освітніх, наукових і просвітницьких завданнях,
пропозиції результатів наукових досліджень і розробок аспірантів і НПП економічного факультету ЛНУ
(https://bit.ly/3vxNUBL). Також за його рекомендацією ОК «Інновації та підприємництво» перенесено з циклу
вибіркових ОК до нормативних. В ході зустрічі 7 начальник відділу кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом
Сновидович І. Г. розповіла про сформовану в ЗВО базу роботодавців, яка складається з даних, що надаються
кафедрами та факультетами. ЗВО здійснено розробку анкет опитування роботодавців щодо різних аспектів змісту та
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реалізації ОНП, якості освітнього процесу в ЛНУ. Однак, підтвердження участі роботодавці в анкетуванні ЕГ не
отримала (Зустріч 6).

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

Оскільки випуску за ОНП ще не було, тому інформація щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування
випускників ОНП відсутня. Відділом кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом заплановано створювати базу із
першим випуском здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (Зустріч 7). На сьогодні в ЗВО існує практика
відслідкування кар’єрного шляху випускників спеціальності, яка здійснюється через безпосереднє спілкування цих
випускників із їх науковими керівниками, проведення їх опитування. В ході зустрічі 7 було визначено, що відділ
розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ забезпечує організацію таких заходів,
як: Дні кар’єри ЄС, Форуми кар’єри, Кар’єрні марафони «Майстерня кар'єри» та інші заходи і тренінги, до яких
залучаються роботодавці та випускники. Такі заходи несуть загальноуніверситетський характер.

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

Враховуючи форми забезпечення якості ОНП, можна зазначити, що в цілому система забезпечення якості
забезпечує реагування на виявлені недоліки в ОНП та освітній діяльності. У лютому 2020 р. Центром забезпечення
якості освіти було проведено опитування аспірантів, за результатами якого було виявлено пропозиції здобувачів
оновити перелік вибіркових ОК ОНП, удосконалити забезпечення практичної підготовки ОНП (Зустрічі 2, 7).
Висловлені пропозиції під час опитування були враховані у процесі оновлення ОНП та розробки НП у 2020 р. (ОК
«Інновації та підприємництво» перенесено з циклу вибіркових ОК до нормативних; до циклу вибіркових ОК ОНП
введено ОК «Статистичні методи у соціально-економічних дослідженнях»). Академічний персонал залучений до
перегляду змісту ОНП через обговорення на засіданнях кафедр, де періодично розглядаються та затверджуються
силабуси, робочі програми нормативних і вибіркових ОК. Викладачами вносились зміни до змісту ОК, окремі з них
були наповнені новою тематикою лекцій тощо (ОК «Методологія підготовки наукової публікації» оновлено за
рахунок теми, яка присвячена особливостям підготовки публікацій у виданнях, що індексуються у Scopus і WoS; ОК
«Актуальні проблеми аналітичної та прикладної економіки» доповнено темами «Інтелектуальна інфраструктура
збагачення інноваційного людського потенціалу суспільства», «Інтелектуальна безпека як складова економічної
безпеки України», «Інноваційні форми та сфери застосування людського потенціалу у циркулярній та інклюзивній
національній економіці»; ОК «Методи прогнозування в економіці» доповнено темою «Модель клітинного автомату
для прогнозування часових рядів»).

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

Дана ОНП підлягає первинній акредитації, тому для неї відсутні результати зовнішнього забезпечення якості вищої
освіти. Однак, в.о. декана економічного факультету Михайлишин Р.В. зазначив, що за наданими зауваженнями та
пропозиціями, сформульованими під час попередніх акредитацій було звернуто увагу на поліпшення умов для
здобувачів із особливими освітніми потребами, удосконалення процедур, що регламентовані Порядком супроводу
(надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, у випадку необхідності здобувач
має право звернутися в телефонному режимі для супроводу, за наявності осіб з такими потребами розклад занять та
аудиторне розміщення має бути адаптованим відповідно до потреб (Огляд матеріально-технічної бази, що
використовується під час реалізації ОНП). Фактично така практика відсутня, проте дані пропозиції з акредитацій
інших ОП були враховані для удосконалення діяльності в цілому по ЗВО. В ході зустрічі з менеджментом ЗВО було
відзначено оновлення процедур щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх
програм у ЛНУ (Зустріч 1).

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

ЛНУ є спільнотою, яка формує високоосвічену особистість, носія інтелектуального й інноваційного потенціалу, який
дотримується соціальної відповідальності, активно впливає на майбутнє українського суспільства і держави, що
сформовано місією ЗВО. В ЗВО органічно поєднується освітній процес і наукова діяльність шляхом інтеграції
пріоритетних наукових напрямів у всі види освітньої та дослідницької діяльності. Розвиток академічних традицій,
демократичних засад організації діяльності ЛНУ, утвердження національно-культурну ідентичності, сприяння
громадянській активності та відповідальності всіх учасників освітнього процесу є невід’ємною складовою
стратегічного розвитку ЗВО. Під час зустрічей 1, 4, ЕГ було встановлено, що система внутрішнього забезпечення
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якості освіти в ЛНУ передбачає факультетський та університетський рівень, залучення відповідальних за цей
напрям роботи підрозділів: університетський рівень організації та контролю здійснюється ректором, проректорами,
Вченою радою ЛНУ, а також Центром забезпечення якості освіти; факультетський рівень організації та контролю за
якістю вищої освіти реалізується Вченою радою факультету, деканом, його заступниками, завідувачами кафедрами
та науково-педагогічними працівниками, навчально-методичною комісією. Всі учасники освітнього процесу (НПП;
здобувачі вищої освіти, адміністрація ЗВО) розуміють цінності та необхідність підвищення культури якості освіти,
якості освітньої діяльності й залучені до процесу внутрішнього забезпечення якості ОНП на кожному з її етапів
(формування, затвердження, перегляд, оновлення). В ході зустрічей 2, 5, 7 відзначено тісну взаємодію між
здобувачами вищої освіти та адміністративним персоналом, можливість відкритого діалогу на рівні кафедр,
факультету. Академічна спільнота долучається до поточних та підсумкових атестацій аспірантів, що проходять на
відповідних розширених засіданнях кафедр та вченої ради економічного факультету (Зустрічі 2, 4). В ході зустрічей
зі здобувачами вищої школи та представниками Наукового товариства студентів. аспірантів та молодих вчених, було
відзначено вагому роль наукових керівників, які є взірцем для наслідування, підтримують їх дослідницькі інтереси
та сприяють їх професійному зростанню.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сформована база анкетування за різними напрямами оцінки якості освітнього процесу, змісту та реалізації ОНП для
визначених фокус-груп стейкголдерів.

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

Слабкі сторони, недоліки: Незалучення до роботи Вченої ради економічного факультету здобувачів третього рівня
вищої освіти. Низька активність роботодавців у анкетуванні, яке проводиться ЗВО з оцінки якості освітнього процесу
та професійних компетентностей випускників ОНП. Рекомендації: Залучати до роботи Вченої ради економічного
факультету здобувачів третього рівня вищої освіти. Активізувати роботодавців щодо їх участі в анкетуванні ЗВО з
оцінки якості освітнього процесу та професійних компетентностей випускників ОНП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОНП «Економіка» узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 та частково
узгоджена за підкритеріями 8.2, 8.3. Зважаючи на наведені сильні сторони у контексті Критерію 8 та недоліки, що
не є суттєвими, ЕГ дійшла висновку, що ОНП відповідає рівню «В», а наведені рекомендації підвищать якість ОНП.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

1. Визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в ЛНУ регламентовані Статутом (https://bit.ly/34jbSEU),
Правилами внутрішнього розпорядку (https://bit.ly/3vBKONm) Положенням про організацію освітнього процесу
(https://bit.ly/34on4jC), Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії у ЛНУ (https://bit.ly/3yIACVa), Положенням про апеляцію результатів контрольних
заходів здобувачів вищої освіти ЛНУ (https://bit.ly/2RWhqCy) та іншими нормативними документами
(https://bit.ly/3ftFfef), що відображають в повній мірі права та обов’язки аспірантів. Окремо надана інформація про
умови прийому та навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти на сайті відділу аспірантури і
докторантури (https://bit.ly/34l5hd5), а також частина нормативних документів щодо визнання результатів
навчання розміщена в розділі документів на головному сайті ЗВО (https://bit.ly/3ftFfef). Опитування студентів,
викладачів, аспірантів, випускників та роботодавців проводиться згідно Положення про організацію опитувань
студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу (https://bit.ly/3ywuS0w).
Оцінювання роботи викладачів регулюється Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів
наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників» (https://bit.ly/3wHgy3L). Всі учасники освітнього
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процесу мають можливість відкритого доступу до зазначених документів на офіційному сайті ЗВО. Так, під час
зустрічі 2 здобувачами вищої освіти було відзначено про вільний доступ через офіційний сайт ЗВО до нормативних
документів, які регулюють права та обов’язки, та зрозумілість описаних там процедур, які значною мірою
висвітлюються науково-педагогічними працівниками під час проведення занять та деканатом економічного
факультету. ЕГ отримала підтвердження, що здобувачі вищої освіти послідовно дотримуються встановлених правил
в освітньому процесі, у випадку необхідності мають чітке розуміння щодо процедури вирішення питань освітньої та
наукової складової. Академічний персонал відзначив відкритість відносин між учасниками освітнього процесу, що
створює сприятливе освітнє середовище (Зустріч 4). В ході резервної зустрічі викладачами було акцентовано увагу
на прозорості порядку проведення конкурсного відбору НПП на посади в ЗВО та на їх обізнаності з ними.

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

На сайті ЗВО розміщено проєкт ОНП (2020 р.) підготовки докторів філософії (PhD) за спеціальністю 051
«Економіка» для громадського обговорення (https://bit.ly/3yHq1cX), загальна інформація про тих, хто прийняли
участь в обговоренні, та протокол розширеного засідання робочої групи з розробки проєкту ОНП та групи
забезпечення програми із залученими стейкголдерами (https://bit.ly/3hWzpne). Обговорення проєкту ОНП
здійснювалося в два етапи: спочатку пропозиції подавалися гаранту ОНП через його електронну скиньку, далі
проводилося розширене засідання робочої групи ОНП, на якому заслуховувалися отримані пропозиції та
приймалося рішення щодо їх врахування. ЗВО забезпечує процедуру оприлюднення проєкту ОНП відповідно до
діючих норм забезпечення якості вищої освіти в Україні. В ході зустрічей 1,7 співробітниками Центру забезпечення
якості освіти було відзначено запровадження порядку розгляду проєкту оновленої ОНП в 2020 р., який включає
оприлюднення інформації про розгляд на офіційному сайті ЛНУ із метою одержання зауважень та пропозиції
заінтересованих сторін через форму зворотнього зв’язку з гарантом ОНП. Всі зауваження та пропозиції в
подальшому розглядаються на розширених засіданнях робочої групи із стейголдерами, зокрема, аспірантка Тиха О.
І. в ході бесіди відзначила свою участь у такому засіданні в червні 2020 р. (Зустріч 2). Однак, в процесі громадського
обговорення робочою групою з розробки проєкту ОНП не було сформовано таблиці пропозицій різних груп
стейкголдерів щодо підвищення якості ОНП.

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.

Забезпечення інформації про ОНП передбачається Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості
освіти в ЛНУ (https://bit.ly/3p4tVIE). На офіційному сайті ЗВО розміщені всі версії ОНП (2016, 2017, 2019, 2020 р.р.),
а також точна та достовірна інформація щодо НП, силабусів та робочих програм навчальних дисциплін
(https://bit.ly/3fMFBLF). В ході зустрічі зі здобувачами вищої освіти було визначено, що вони проінформовані про
розміщення ОНП, НП, силабусів, робочих програм навчальних дисциплін та мають вільний доступ до них (Зустріч
2). Обсяг оприлюдненої на сайті інформації є достатнім для обґрунтованого ОНП потенційними вступниками та
розуміння цілей та змісту підготовки аспірантів роботодавцями.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Наявна практика відкритого громадського обговорення зовнішніми стейкголдерами проєкту ОНП через розміщену
на офіційному сайті ЗВО форму зворотнього зв’язку. Практика проведення розширених засідань робочих груп
розробки проєкту ОНП та групи забезпечення із залученими стейкголдерами щодо питань удосконалення ОНП.

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

Слабкі сторони, недоліки: Відсутня практика формування таблиць отриманих та врахованих пропозицій різних груп
стейкголдерів щодо підвищення якості ОНП. Рекомендації: Запровадити практику формування та оприлюднення
таблиць отриманих та врахованих пропозицій різних груп стейкголдерів щодо підвищення якості ОНП.

Рівень відповідності Критерію 9.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОНП «Економіка» узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 9.1, 9.3 та частково узгоджена за
підкритерієм 9.2. Зважаючи на наведені сильні сторони у контексті Критерію 9 та недоліки, що не є суттєвими, ЕГ
дійшла висновку, що ОНП відповідає рівню «В», а наведені рекомендації підвищать якість ОНП.

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.

ОК ОНП (обов'язкові та вибіркові) відповідають науковим інтересам аспірантів спеціальності 051 «Економіка», з
якої виконуються їх дисертації, а також забезпечують методологічні, дослідницькі, викладацькі та мовні компетенції
(ОКN301, V121, V122, V212; ОКN102, V222; ОКN302, V211, V221; ОКN401). Однак, наукові інтереси здобувачів вищої
освіти ОНП більшою мірою забезпечуються саме обраними ними вибірковими ОК («Міжнародна економіка ІІІ»;
«Статистичне моделювання соціально-економічних процесів»; «Національна економіка ІІІ»; «Державне
прогнозування розвитку людського капіталу») повною мірою відповідають темам їх дисертацій: (2017 р. вступу) -
Саловський О.Б. «Інституційний аналіз еволюції економічної системи України»; (2018 р. вступу) – Тиха О.І.
«Соціальний захист населення в системі економічної безпеки України»; ((2019 р. вступу) - Васильків Б.Л.
«Організаційно-інституційне забезпечення розвитку сектору ІКТ в національній економіці України»; Остафійчук
С.П. «Державне регулювання монополізованих ринків в економіці України»; (2020 р. вступу) – Слюз А.Я.
«Математичне моделювання оцінки ризиків в управлінні підприємством»; Рудковська Н.А. «Політико-економічний
аналіз монополізаці йних процесів в економіці України»; Дубик О.І. «Державне регулювання банківського бізнесу в
умовах цифровізації економіки України». Загалом, ОНП зорієнтована на підготовку професійно-компетентного
орієнтованого науковця і викладача з високим рівнем педагогічної грамотності, як важливої складової його
професійної культури в питаннях вищої освіти із властивим глибоким розумінням загальних принципів та методів,
застосування їх у власних наукових дослідженнях у сфері економіки й у викладацькій практиці.

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

В ЗВО сформовано ряд наукових шкіл та напрямків досліджень, в межах яких здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти («Регулювання єврорегіональної економіки України в умовах глобалізації» (керівник – проф. Михасюк
І. Р.), наукова школа економіко-математичного моделювання (керівник – проф. Вовк В. М.), «Моделювання сталого
розвитку економіки України із застосуванням інструментарію фізичної економії» (керівник – проф. Гринів Л. С.),
«Розвиток людського інтелектуального потенціалу» (керівник – проф. Стефанишин О. В.), «Становлення фінансової
системи України» (керівник – проф. Крупка М. І.) (https://bit.ly/3fgeyJQ). Аналіз таблиці відповідності напрямів
досліджень аспірантів та їх наукових керівників, профілей наукових керівників у Google Scholar та їх публікацій, що
представлені у відкритому доступі, продемонстрував відповідність тем дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти
напрямам досліджень і науковим інтересам їх керівників (таблиця була надана ЕГ на додатковий запит). Усі
здобувачі вищої освіти мають публікації за темами досліджень, у тому числі спільні публікації з науковими
керівниками (Рудковська Н. А. (наук. керівник Моряк Т. П.), Остафійчук С. П. (наук. керівник Островерх П. І.),
Монастирський М. А. (наук. керівник Вовк П. М.), Дубик О. І. (наук. керівник Реверчук С. К.) (документи за
додатковим запитом). Під час зустрічей із здобувачами вищої освіти та науковими керівниками, ЕГ було
встановлено, що аспіранти самостійного на засадах академічної свободи обирають тему дисертаційного
дослідження, яка потім узгоджується із науковим керівником (Зустрічі 2, 3). Інформація, що була надана ЗВО за
додатковим запитом ЕГ, продемонструвала наявність можливостей створення спеціалізованих рад для захисту за
програмою PhD. Загалом, ЕГ визначає наявність у ЗВО вагомого наукового потенціалу на ОНП, що сприяє
підготовці здобувачів вищої освіти і виконанню дисертаційних досліджень.

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 ЛНУ створено організаційні та матеріальні можливості для проведення і апробації результатів наукових
досліджень здобувачів третього рівня вищої освіти, а саме: використання комп’ютерних аудиторій з ліцензійним
програмним забезпеченням (Огляд матеріально-технічної бази), доступ до міжнародної електронної наукової бази
(Зустріч 2, 7), залучення науковців міжнародного рівня та практиків (Зустріч 6, Відкрита зустріч) тощо. Інформація
щодо міжнародних проєктів, грантів, програм міжнародної академічної мобільності розміщена на сайті відділу

Сторінка 26



міжнародних зв’язків (https://bit.ly/2SgNtwZ). Щорічно в ЛНУ проводиться Міжнародна науково практичні
конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми функціонування господарської системи
України», в рамках якої здобувачі вищої освіти представляють проблематику індивідуального дисертаційного
проєкту. Здобувачі вищої освіти зазначили, що мають можливості прийняття участі науково-практичних
конференціях та опублікування результатів наукових досліджень у журналах інших ЗВО України та зарубіжжя,
інформацію отримують від наукових керівників, з сайту ЗВО (Саловський О.Б.: (2018) ІV міжнародна науково-
практична конференція «Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан
та перспективи»: Одеський національний університет імені Мечникова; (2020) Міжнародна науково-практична
конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2020. Сучасні виклики для економіки».
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; публікація в European Journal of Economics and
Managemen; Тиха О. І. (2018) International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise:
Conference Proceedings, Le Mans, France); публікації (2019) в Міжнародному науковому журналі «Інтернаука». Серія:
«Економічні науки», Міжнародному науковому журналі «World Science») (Зустріч 2, документи надані ЕГ на
додатковий запит).

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.

Забезпечення залучення здобувачів вищої освіти до міжнародної академічної спільноти відбувається через участь
ЗВО у міжнародних програмах (Еразмус+, Fulbright, Mevlana). Інформування про міжнародні проєкти та програми,
можливість участі в них здійснюється через сторінку відділу міжнародних зв’язків ЗВО (https://bit.ly/34mdgH2).
Організацію процесів академічної мобільності регламентує Положення про порядок реалізації міжнародних
проєктів, грантів та договорів (https://bit.ly/3fL0d6Y), організаційний супровід здобувачів вищої освіти на
економічному факультеті здійснює координатор академічної мобільності заступник декана Буняк В. Б. (інформація
надана в ході Резервної зустрічі та Зустрічі 2). Аспірант Саловський О. Б. у 2018 р. був учасником програми обміну
ЛНУ з Альбертським університетом (Канада), який отримав стипендію імені Богдана і Наталії Големби (Зустріч 1, 2,
підтверджуючі документи про проходження програми надано на додатковий запит ЕГ). Згідно зі Стратегією
розвитку Львівського університету на період 2021-2025 рр. (https://bit.ly/2R1bCrb) одним із пріорітетних завдань є
збільшення кількості учасників програм міжнародної академічної мобільності. Так, запланована участь Рудковської
Н. А. у Міжнародній літній школі 16-21 липня 2021 року у рамках співпраці ЛНУ та Вюрцбурзького університету
(Німеччина) (Зустріч 2). ЗВО є організатором міжнародних заходів, серед яких щорічна Міжнародна наукові та
науково практичні конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми функціонування
господарської системи України», Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми становлення
інформаційної економіки в Україні» (2019 р.), під час яких аспіранти ОНП мають можливість апробувати результати
своїх досліджень, а також публікувати їхні результати. Програми і матеріали доповідей цих конференцій розміщені
у вільному доступі на сайті економічного факультету (https://bit.ly/2RPyWID). Аспіранти також приймають участь у
міжнародних конференціях на базі інших вітчизняних та закордонних ЗВО (Саловський О. Б. прийняв участь в 2
конференціях, Рудковська Н. А. - 1,Остафійчук С. П. - 1, Дубик О. І. -1, Монастирський М. А. -1, Тиха О. І. - 1)
(інформація надана на додатковий запит ЕГ) . Аспіранти мають можливість публікації та публікують результати
своїх досліджень в фахових виданнях ЗВО («Вісник Львівського університету. Серія економічна», «Формування
ринкової економіки в Україні» (економічні науки), Саловський О. Б. , Тиха О. І. також мають публікації в
закордонних виданнях.

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

В процесі реалізації ОНП здобувачі вищої освіти активно залучаються до участі в науково-дослідницьких проєктах і
програмах, які відповідають напрямкам їх наукових досліджень («Ринкові та інституційні механізми розвитку
господарської системи України», номер держреєстрації 0114U000872 (Саловський О. Б.) «Макроекономічне
середовище розвитку бізнесу в Україні» номер держреєстрації 0118U000597 (Саловський О. Б, Рудковська Н. А.,
Остафійчук С. П.), «Моделювання стратегії сталого розвитку соціально-економічних систем», номер держреєстрації
0120U101794 (Слюз А. Я., Монастирський М. А.), «Державне регулювання структурних змін в системі формування
національної економіки сталого розвитку», номер держреєстрації 0116U001678 (Тиха О. І.), «Фінансовий бізнес
України в умовах поглиблення євроінтеграції», номер держреєстрації: 0120U101793 (Дубик О. І.) (інформація була
надана ЕГ за додатковим запитом). Наукові керівники також активно залучені до виконання НДР, частина з них є
науковими керівниками держбюджетних науково-дослідницьких тем, що виконуються у ЗВО, у том числі тих, до
виконання яких залучено здобувачів вищої освіти ОНП : «Моделювання стратегії сталого розвитку соціально-
економічних систем» (проф. Вовк В. М.) «Фінансовий бізнес України в умовах поглиблення євроінтеграції» (проф.
Реверчук С. К.), «Макроекономічне середовище розвитку бізнесу в Україні» (проф. Островерх П. І.)
(https://bit.ly/3fgeyJQ). Ряд наукових керівників були залучені до виконання проєкту регіонального розвитку за
підтримки ЄС «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ЗВО і ЗПТО прикордонного регіону:
соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення» (2018-2020 р.) (Зустріч 6). Усі наукові керівники мають
значну кількість наукових публікацій у фахових і закордонних видання, у тому числі у тих, що індексуються у НМБ
Scopus і Web of Science (Ватаманюк О. З., Кічурчак М. В., Реверчук С. К.). Професори Ватамаюк О. З., Островерх П. І.,
Вовк В. М., Стефанишин О. В. є членами редколегій фахових видань України з економіки («Вісник Львівського
університету. Серія економічна», «Формування ринкової економіки в Україні» (економічні науки), «Формування
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ринкової економіки в Україні» (економічні науки), Збірник наукових праць “Економічна теорія і право”
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого).

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.

Дотримання академічної доброчесності в ЗВО регламентується Положенням про забезпечення академічної
доброчесності у ЛНУ (https://bit.ly/34txqyB). ЗВО наявний Кодекс академічної доброчесності, а також Декларація
про його дотримання працівниками та здобувачами вищої освіти ЛНУ (https://bit.ly/2QZ09bs), з якими ознайомлені
наукові керівники та аспіранти ОНП. На економічному факультеті є відповідальна особа (заступник декана Буняк В.
Б), яка забезпечує технічну перевірку робіт на наявність плагіату у підрозділах, також згідно нормативних
документів в перевірці робіт на наявність плагіату відповідають завідувачі кафедр. Під час спілкування з
представниками академічного персоналу та здобувачами вищої освіти (Зустрічі 2, 4) було зазначено, що на
економічному факультеті, для перевірки наукових праць аспірантів та їх наукових керівників (монографій, наукових
статей, дисертацій) на наявність плагіату, використовується платформа Unicheck. На додатковий запит ЕГ було
надано довідки про результати перевірки робіт аспірантів Тихої О. І., Рудковської Н. А. та Остафійчука С. П.. на
наявність плагіату за допомогою програми Unicheck. Випадків вчинення порушення академічної доброчесності з
боку наукових керівників чи аспірантів ОНП не було виявлено. Водночас, в ЗВО передбачені заходи, механізми і
процедури щодо реагування на прояви академічної недоброчесності. Згідно з п. 7.2. Положення про забезпечення
академічної доброчесності у ЛНУ, яким визначаються основні види академічної відповідальності наукових, науково-
педагогічних, педагогічних працівників передбачається в т.ч. позбавлення права брати участь у роботі визначених
законом органів чи займати визначені законом посади, що тягне за собою зміну наукового керівника аспіранта в
разі порушення керівником академічної доброчесності. В ЗВО діє Комісія з питань етики та професійної діяльності
(https://bit.ly/3ujVj6k), яка реалізує пункти положення.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Участь здобувачів вищої освіти ОНП у міжнародних науково-практичних конференціях, які організовуються ЛНУ та
іншими вітчизняними та закордонними ЗВО Аспіранти мають вільний доступ до перевірки їх наукових праць на
наявність плагіату. Усі аспіранти та їх наукові керівники залучені до виконання НДР, тематика яких відповідає
напрямам їх наукових досліджень Наявність визнаних в Україні та за її межами наукових шкіл, фундатори яких є
науковими керівниками аспірантів ОНП.

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

Слабкі сторони, недоліки: Наукові інтереси здобувачів вищої освіти ОНП більшою мірою забезпечуються не
обов'язковими, а обраними ними вибірковими ОК. Низька активність здобувачів вищої освіти ОНП у освітніх
проєктах, які доступні в рамках співпраці із зарубіжними ЗВО (на підставі договорів про співпрацю), можливість
участі у яких надає ЛНУ. Рекомендації: Посилити зміст ОНП в частині обов'язкових ОК щодо забезпечення
наукових інтересів здобувачів вищої освіти ОНП. Активізувати здобувачів вищої освіти ОНП щодо участі у освітніх
проєктах, які доступні в рамках співпраці за договорами із зарубіжними ЗВО, які пропонує ЛНУ.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОНП «Економіка» узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 10.2, 10.3, 10.5, 10.6 та частково
узгоджена за підкритеріями 10.1 і 10.4. Зважаючи на наведені сильні сторони у контексті Критерію 10 та недоліки,
що не є суттєвими, ЕГ дійшла висновку, що ОНП відповідає рівню «В», а наведені рекомендації підвищать якість
ОНП.
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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 B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Дані про залучення аспірантів
ОНП до НДР.pdf

Jo2pR3HpBqA0AU1vgoa+ibdHvSSyO4+1wcrZ7eNL
DTg=

Додаток Звіт за результатами фокус-
групової дискусії щодо якості

ОНП.pdf

/m/VvIPPd+9DqoK/xCU3l4AKgAYlrfQqhpbh84uIn
MY=

Додаток Звіт про результати
анкетування аспірантів.pdf

b7wAUKbo9WYt9YX97LNRmJBmKg6BSYjTFDm+Z
95nEv8=

Додаток Індивідуальний план
аспірантаВасильківа.pdf

gPI0BDGxYrG7F5B8gsn7KOrv7YBPP8r3PTpniyQqPi
8=

Додаток Критерії обрання НПП на
посади.pdf

GMAUAVeyWwcCQmZCyep4mEJmRde4Fkbnft+MO
UUhUb8=

Додаток Протокол 2 розширеного
засідання із

jb4xU9XLcIV/od7vXinPvsg+IiYnf3SfB3xWz+6ywAY
=
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стейкголдерами.pdf

Додаток Протокол 1 розширеного
засідання із

стейкголдерами.pdf

HtN971KFI/VHSetiBl15WrHrBzmNhOaFWsNbbGS
WEL8=

Додаток Таблиця 1 Інформація щодо
оцінювання спроможності
створення у ЗВО разових

спеціалізованих вчених рад.pdf

RKSptowZQdKI6jt0EMUBazu7qGN1Ba/aL71odwazZ
i8=

Додаток Таблиця 2 ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО
ВІДПОВІДНОСТІ НАПРЯМІВ

ДОСЛІДЖЕНЬ АСПІРАНТІВ.pdf

A8f4UbrbFj+IaFF3R/LffkY8Yc3jWvExXTHnkruWd+
w=

Додаток Запрошення аспіранта
Саловського до участі в

програмі обміну.pdf

F2Fdy2rmUxGjcenCma+NeR8MusWt7vneWLabSVC
Vt6I=

***

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

Квасницька Раїса Степанівна

Члени експертної групи

Пушкар Тетяна Андріївна

Костенко Інна Сергіївна
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