
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 17633 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

ГЕР - галузева експертна рада

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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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

19.12.2022 р. Справа № 1182/АС-22

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 07 "Управління та
адміністрування" у складі:

Бардась Артем Володимирович – головуючий,

Андрусяк Наталія Олександрівна,

Шуляр Роман Віталійович,

Шалімова Наталія Станіславівна,

Омельченко Наталія Володимирівна,

Мельник Віктор Миколайович,

Люта Ольга Василівна,

Левченко Ярослава Сергіївна,

Затонацька Тетяна Георгіївна,

Загірняк Денис Михайлович,

Боєнко Олена Юріївна,

за участі запрошених осіб:

відсутні,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 17633

Назва ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 11, Проти – 0

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

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні
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 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ГЕР підтримує висновки ЕГ щодо відповідності мети ОП стратегії та місії ЛНУ імені Івана Франка.

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

Наведені у звіті ЕГ приклади співпраці із зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами підтверджують урахування
позицій та потреб зацікавлених сторін.

1.3 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

Наведені ЕГ факти та докази доводять. конкурентоспроможність ОП2020, підтверджують врахування тенденцій
розвитку спеціальності, та орієнтацію на створення, забезпечення ефективного функціонування і розвиток
підприємств малого та середнього бізнесу на регіональному ринку.

1.4 Освітня програма дає можливість 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 мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

ГЕР погоджується із висновком ЕГ стосовно відповідності ОП2020 СВО 076 та орієнтації на підприємництво у малому
та середньому бізнесі

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР
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2.1 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)

Проведений аналіз ОП2020 та навчального плану і співставлення їх з вимогами стандарту вищої освіти за
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для другого (магістерського) рівня підтверджує
висновок ЕГ та відповідність ОП2020 щодо навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти та
зазначеного стандарту.

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

ГЕР погоджується із проведеним аналізом та зауваженнями ЕГ щодо недостатньо повного охоплення обов’язковими
компонентами набуття програмних компетентностей та досягнення ПРН. Пропоновані закладом вибіркові
компоненти, доповнюють обов’язкові, однак наявний ризик не вибору певних дисциплін вільного вибору не може
забезпечити можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Тому ГЕР підтримує
рекомендацію ЕГ розширити перелік обов’язкових дисциплін професійної підготовки, але з дотриманням 25%
вибіркової складової. Структурно-логічна схема в ОП2020 потребує перегляду та уточнення: � наявна
невідповідність у переліку обов’язкових ОК передбачених ОП2020: В ОП2020 наявна ОК «Економічне управління в
бізнес-структурах», у структурно-логічній схемі ОК «Економічне управління бізнесом»; � вибіркові ОК не можуть
бути основою для обов’язкових, тому їх не доцільно поєднувати відповідними зв’язками з обов’язковими ОК.
Можливо доречно взагалі вибіркові ОК не відображати у структурно-логічній схемі та матрицях відповідності. За
таких умов зручно розподілити обов’язкові ОК за семестрами і поєднати відповідними зв’язками. При цьому чітко
буде видно, які обов’язкові ОК є пререквізитами, а які постреквізитами. ГЕР з повагою до автономії закладу
рекомендує розглянути питання про перенесення виконання курсової роботи у 2 чи 3 семестрі. Такий підхід не буде
вимагати звуження тематики курсових робіт. В Матриці відповідності програмних компетентностей компонентам
освітньої програми відсутня інтегральна компетентність. Матриці 4 та 5 не узгоджені між собою у відповідності до
пунктів 6 та 7 Розділу 1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність” ОП 2020 та вимог СВО 076 (Розділи ІV. Перелік компетентностей випускника та V Нормативний зміст
підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання). В ОП2020 не відображені
«Вимоги до кваліфікаційної роботи» згідно СВО 076 В НП2020 у циклі професійної та практичної підготовки не
виокремлено час на захист кваліфікаційної роботи, який наявний у графіку навчального процесу (два тижні, тобто 3
кредити). Шифри ОК у НП2020 та ОП2020 не узгоджені В ОП2020 відсутній розділ «Вимоги до наявності системи
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти».

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

ГЕР погоджується з ЕГ щодо відповідності предметній області спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність».

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

Підтримуючи позитивний висновок ЕГ щодо наявності вільного вибору здобувачів вибіркових дисциплін ГЕР
констатує, що формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами
вищої освіти навчальних дисциплін в ЛНУ імені Івана Франка здійснюється в обсязі, передбаченому законодавством
та за процедурою визначеною внутрішніми нормативними документами університету. Наявна позитивна динаміка у
розширенні можливостей вибору дисциплін здобувачами вищої освіти ЛНУ імені Івана Франка. Необхідне
роз’яснення, яким чином можна забезпечити обрання дисциплін вільного вибору здобувачами вищої освіти ОП2020
у 1 семестрі, якщо згідно НП2020 навчальний процес починається з 1 тижня вересня?

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

Ознайомлення з силабусами та методичними рекомендаціями до проходження виробничої та виробничої
(переддипломної) практик підтверджує, що ОП2020 забезпечує достатню практичну підготовку для подальшої
професійної діяльності. Разом з тим, ГЕР, з повагою до автономії ЗВО, констатує: - не зрозуміло навіщо обов’язковою
складовою звітів з практики повинна бути Інструкція з охорони праці; - наведені у силабусах переліки літератури
потребують оновлення джерел з обмеженням до 5 років та суттєвого скорочення; - потребує перегляд пререквізитів
виробничих практик з прив’язкою до ОК ОП2020; у силабусах та методичних рекомендаціях до проходження практик
відсутнє зазначення програмних компетентностей та ПРН відповідно до ОП2020.

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

ЕГ у своєму звіті доводить можливість формування соціальних навичок ОП2020 та підкреслює потребу у розвитку
комунікативних навичок здобувачів з чим ГЕР погоджується.

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

Професійний стандарт зі спеціальності відсутній.
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2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

ГЕР повністю погоджується з доведеним ЕГ аналізом ОП2020 та окремих ОК, який підтверджує відповідність
фактичного навантаження здобувачів необхідного для досягнення цілей та результатів навчання.

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Дуальна форма освіти за цією ОП не застосовується.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

ГЕР погоджується із висновком ЕГ.

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

Аналіз Програми фахового вступного випробування зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» засвідчив що випробування відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу
професійної підготовки: “Економіка підприємства”, “Стратегія бізнесу”, “Проектний аналіз”, “Планування та контроль
у підприємницькій діяльності”, а також навчальних дисциплін загальноекономічної підготовки (економічна теорія):
“Основи економічної науки”, “Макроекономіка” та “Мікроекономіка”, як додаткового випробування. Разом з тим у
Програмі фахового вступного випробовування з економічної теорії у переліку ОП зі спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зазначена ОП «Підприємництво та біржова діяльність», а не
ОП2020 яка акредитується.

3.3 Визначено 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 яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

ГЕР погоджується із висновками та рекомендаціями ЕГ стосовно доцільності підвищення зацікавленості здобувачів
вищої освіти ЛНУ імені Івана Франка в академічній мобільності. Опитувань ЕГ у фокус-групах підтвердили
поінформованість здобувачів вищої освіти щодо таких можливостей.

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

ГЕР підтримує зауваження та рекомендації ЕГ стосовно удосконалення процедури визнання результатів
неформальної освіти отриманих, розповсюдивши цю практику не тільки на обов’язкові, а й на вибіркові дисципліни
та передбачити можливість зарахування цих результатів у розрізі окремих тем в межах однієї дисциплін.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР
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4.1 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

ГЕР підтримує висновок ЕГ стосовно відповідності форм та методів навчання і викладання вимогам студенто-
центрованого підходу та принципам академічної свободи.

4.2 Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих
освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб)

За результатами вивчення наданих університетом силабусів (таблиця 2 звіту про СО ЗВО) ГЕР підтверджує, що вони
містять необхідну інформацію щодо цілей, змісту, програмних результатів навчання, порядку та критеріїв
оцінювання та розроблені відповідно до Методичних рекомендацій порядку розробки силабусу навчальної
дисципліни у ЛНУ ім. Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_syllabus.pdf) Загалом
погоджуючись з висновком ЕГ стосовно своєчасності надання здобувачам вищої освіти доступної і зрозумілої
інформації щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах
окремих освітніх компонентів ГЕР звертає увагу на такі змістовні невідповідності розроблених силабусів: - розділ
«Література» не містить актуальну літературу останніх 5 років випуску; відсутнє методичне забезпечення ОК
розроблене провідним викладачем (ОК1, ОК3, ОК7, ОК8, ОК11 тощо) та науковий доробок автора силабусу дотичний
до ОК (ОК2, ОК8, ОК11 тощо); відсутні іноземні джерела (ОК11 тощо); наявні не чинні нормативні документи (ОК 1,
ОК 7 тощо); - розділ «Очікувані результати» містять конкретизовані програмні компетентності (ПК) та ПРН не
узгоджені між собою відповідно до вимог СВО 076; відсутній зв'язок між ПК та ПРН, що відображені в силабусах та
ОП2020 для конкретного ОК (в ОП20200 порушений взаємозв’язок між ПК та ПРН у Матрицях 4 та 5); - у розділі
«Пререквізити» наведені ОК не пов’язані з ОП2020, не передбачені структурно-логічною схемою ОП2020 і містять
перелік ОК, які не вивчаються на цій ОП; - розділ «Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної
діяльності) потребує доопрацювання з чітко виокремленими тільки такими видами навчальної діяльності, які
підлягають оцінюванню для конкретного ОК, уникаючи узагальнень, або взаємовиключень (як то, «підсумковий
тестовий контроль (іспит)» і одночасно «Підсумковий контроль знань відбувається під час іспиту у вигляді
комплексних контрольних робіт (ККР), які включають два теоретичні питання і тестові завдання» ОК 3; ОК 8 або «…
підсумковий тестовий контроль (екзамен)….. і одночасно «Підсумковий контроль знань відбувається під час екзамену
у вигляді комплексних контрольних робіт (ККР), які включають теоретичні питання, задачі і тести» ОК 4).
Позначення кількості балів за певний вид навчальної діяльності не може слугувати критерієм оцінювання (ОК 11)
тощо; у розділі «Схема курсу» наявні лекції розраховані на 1 та 3 академ. год (ОК2) та практичні на 1 академ. год (ОК
3) тощо.

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

ЕГ засвідчила не достатній рівень залучення здобувачів за ОП2020 до проведення досліджень через відсутність у
здобувачів публікацій за темою кваліфікаційної роботи з чим ГЕР погоджується і пропонує розглянути можливість
передбачити обов’язкову складову у вигляді публікації за темою кваліфікаційного дослідження не тільки на рівні
оцінки у 100 – 90 балів. Здобувачі ОП2020 зі спеціальності 076 беруть участь у засіданнях наукових гуртків, роботі
наукових конференцій тощо на рівні факультету та Університету, однак, на рівні кафедри така робота ще не
проводиться, що теж містить в собі прихований потенціал пожвавлення наукової активності здобувачів ОП 2020.

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

Оновлення змісту освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у підприємництві, торгівлі та біржовій
діяльності, перш за все, відображається у переліку літератури (яка відповідно до вимог університету повинна бути
видана за останні 5 років), а також у змісті навчально-методичного забезпечення. ГЕР звертає увагу на необхідність
використання сучасних редакцій Міжнародних стандартів управління якістю ISO 9000:2000 та ISO 9001:2000 та
використання останньої версії цих стандартів ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення і
словник термінів (ISO 9000:2015, IDT) та ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю.
Вимоги ОК7). Відсутність фахових публікацій, пов’язаних із профілем ОК, який забезпечує провідний викладач, або
обмеження наукової активності тільки публікацією тез не може вважатися позитивною практикою.

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

ЕГ підтвердила відсутність достатнього взаємозв'язку навчання, викладання та наукових досліджень з
інтернаціоналізацією діяльності кафедри економіки та недостатній рівень знань англійської мови. Разом з тим,
викладачі активно долучаються до забезпечення достатнього рівня інтернаціоналізації педагогічної діяльності.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)
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Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

За результатами аналізу силабусів ОК ГЕР засвідчує, що не зважаючи на наявність відповідного розділу «Критерії
оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)» та його наповнення, загальним недоліком є
відсутність чітких критеріїв оцінювання за окремими видами робіт. А тому, з повагою до автономії ЗВО, ГЕР
пропонується переглянути наповнення цього розділу, чітко виокремити тільки ті види навчальної діяльності, які
підлягають оцінюванню для конкретної ОК, уникаючи узагальнень, або взаємовиключень (наприклад, «підсумковий
тестовий контроль (іспит)» і одночасно «Підсумковий контроль знань відбувається під час іспиту у вигляді
комплексних контрольних робіт (ККР), які включають два теоретичні питання і тестові завдання» ОК 3; ОК 8 або «…
підсумковий тестовий контроль (екзамен)….. і одночасно «Підсумковий контроль знань відбувається під час екзамену
у вигляді комплексних контрольних робіт (ККР), які включають теоретичні питання , задачі і тести» ОК 4).
Позначення кількості балів за певний вид навчальної діяльності не може слугувати критерієм оцінювання за нього
(ОК 11) тощо.

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

ЕГ засвідчила відповідність форми атестації (кваліфікаційна робота магістра) стандарту вищої освіти. Разом з тим,
ГЕР відзначає, що Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної (магістерської)
роботи рецензовані тільки представниками освітянської спільноти. Для підсилення практичного спрямування
кваліфікаційних робіт та забезпечення виконання робіт на замовлення підприємницьких структур, з подальшим
впровадженням їх результатів у практичну діяльність підприємств, передбачити рецензування Методичних
рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи потенційними
роботодавцями. Окрім цього, ГЕР звертає увагу на те, що Методичні рекомендації до виконання, оформлення та
захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи не містять: - переліку програмних компетентностей та ПРН відповідно
до ОП2020; - програму, яка використовується для перевірки роботи на плагіат; вимогу щодо розміщення публікації
(тези або стаття) здобувачів за досліджуваною темою у вигляді додатку.

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

ЕГ відзначила наявність в ЛНУ імені Івана Франка у внутрішніх нормативних документах правил проведення
контрольних заходів, процедури запобігання та врегулювання конфліктів, правила повторного проходження
контрольних заходів, порядку й процедур оскарження результатів контрольних заходів.

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники 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

ЕГ навела приклади роботи ЗВО в напрямку вдосконалення процедури дотримання академічної доброчесності. ГЕР
підтримує пропозицію ЕГ стосовно запровадження обов’язкової централізованої перевірки на плагіат не тільки
кваліфікаційних робіт, а й курсових та наукових робіт здобувачів та НПП.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

6.1 Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання

ЕГ підтвердила, що академічна та професійна кваліфікація не всіх викладачів дозволяє забезпечити досягнення цілей
ОП2020 та ПРН, зокрема, за останні 5 років відсутній взаємозв’язок наукової діяльності доц. Сухай О. Є. з ОК, яку
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вона викладає. Академічна та професійна активність викладача Осідач О.П. відповідає ОК, які вона забезпечує, однак,
є проблеми з відповідністю Ліцензійним вимогам (наявна відповідність тільки 4 та 12 вимозі), що потребує
активізації публікаційної активності. ГЕР звертає увагу на наявну практику публікацій монографій та навчальних
посібників, які доцільно включати до списку рекомендованої літератури з відповідних дисциплін. Однак, ця робота
теж потребує відповідного пожвавлення (3 монографії та 1 посібник за останні 5 років).

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

ЕГ підтвердила прозорість конкурсного добору викладачів і звернула свою увагу на відсутність вимог щодо виконання
Ліцензійних умов під час його проведення.

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

ЕГ під час роботи у фокус групах підтвердила факти залучення роботодавців до реалізації освітнього процесу. Разом з
тим, залишається не реалізованою можливість більш тісної співпраці з різними роботодавцями та залученням їх до
організації та реалізації освітнього процесу у межах підписаних договорів про співробітництво.

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

ЕГ навела факти залучення професіоналів, експертів галузі до аудиторних занять. Разом з тим ГЕР підтримує
висновок ЕГ стосовно недостатнього рівня залучення представників бізнесу та роботодавців.

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

ЕГ підтвердила наявність підтримки фахового розвитку викладачів через систему заходів різного характеру
(міжнародного стажування, підвищення викладацької майстерності, залученням до професійних асоціацій тощо).

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Розвиток викладацької майстерності забезпечується через систему власних курсів ЛНУ імені Івана Франка. ЕГ
констатувала, що в університеті діє система заохочення та фінансового стимулювання наукової діяльності, однак, з
об’єктивних причин вона зараз тимчасово призупинена.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

7.1 Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення освітньої програми гарантують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання

ЕГ наведено факти достатнього рівня матеріально-технічного забезпечення ОП2020, які гарантують досягнення
визначених ОП2020 цілей та ПРН.

7.2 Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або
наукової діяльності в межах освітньої програми

ЕГ під час зустрічей зі здобувачами вищої освіти та НПП встановлено, що доступ до інфраструктури університету та
інформаційних ресурсів необхідних для навчання, викладацької та/або наукової діяльності здійснюється безоплатно.

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

ЕГ навела докази того, що в ЛНУ імені Івана Франка створене освітнє середовище, яке є безпечним для життя та
здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються на ОП2020 й дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

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

ЕГ підтвердила, що в ЛНУ імені Івана Франка створені належні умови для забезпечення освітньої, організаційної,
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП2020
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
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7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

ЕГ засвідчила, що в імені Івана Франка створені достатні умови для реалізації права на освіту осіб з особливими
освітніми потребами.

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

ЕГ підтверджено наявність чітких та зрозумілих для всіх учасників освітнього процесу політик і процедур вирішення
конфліктних ситуацій в ЛНУ імені Івана Франка.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ЕГ наведено достатньо доказів наявності у ЛНУ імені Івана Франка нормативних актів, які визначають процедури
розроблення, затвердження, моніторингу і періодичного перегляду ОП. ГЕР підтверджує важливість процедури
моніторингу ОП через опитування стейкхолдерів.

8.2 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

ЕГ наведеними прикладами довела залученність здобувачів до процесів перегляду ОП2020.

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

ЕГ представила факти залучення роботодавців до процесів перегляду ОП2020 та співпрацю з ними в контексті
отримання пропозицій щодо удосконалення ОП2020.

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

ГЕР підтримує рекомендації ЕГ стосовно потреби у посилення зв’язку кафедри з випускниками ОП з метою збирання,
аналізу та врахування інформації щодо їх кар’єрного росту.

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

ГЕР відзначає наявність Системи забезпечення якості освіти в ЛНУ імені Івана Франка, яка регулюється відповідними
нормативно-правовими документами університету. Разом з тим, звертає увагу проектної групи на більш уважне
врахування вимог СВО 076 та потреби у встановленні відповідності між компетентностями, результатами навчання та
ОК ОП2020.

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

ОП акредитується вперше і немає можливості взяти до уваги попередні пропозиції та рекомендації. Разом з тим, ГЕР
вважає позитивним врахування рекомендацій, які були зроблені експертами при розгляді інших ОП в ЛНУ імені
Івана Франка.

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

ЕГ наведено докази наявності формування культури якості в ЗВО, зокрема, через залучення учасників академічної
спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності, постійному розвитку даної ОП та
освітньої діяльності за ОП.
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Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ГЕР підтримує ЕГ щодо наявності прозорої, чіткої, нормативно закріпленої системи документів, що регламентують
права учасників освітнього процесу та розміщені у вільному доступі на сайті ЗВО

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

ГЕР підтверджує наявність розміщеного проекту ОП 2023 на сайті університету з метою отримання зауважень та
пропозиції від зацікавлених сторін щодо її удосконалення та сподівається, що у оприлюдненому проекті ОП 2023
будуть також враховані рекомендації ЕГ та ГЕР за результатами проведеної акредитаційної експертизи.

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті 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

Аналіз сайту дозволяє підтвердити висновок ЕГ щодо оприлюднення необхідної інформації про ОП в обсязі,
достатньому для інформування всіх зацікавлених сторін.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

10.1 Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності в закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю

не застосовується

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються
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не застосовується

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1. З метою подальшого удосконалення ОП2020 розширювати перелік іноземних освітніх програм, досвід яких може
бути використаний для покращення ОП2020, враховуючи існуючий потенціал ЛНУ імені Івана Франка в сфері
міжнародного співробітництва. 2. Особливу увагу слід приділити посиленню популяризації ОП2020 та проведенню
роботи щодо роз’яснення її переваг серед здобувачів, що навчаються на цій ОП2020.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1.До рецензування ОП2020 доцільно залучати зовнішніх стейкхолдерів (потенційних роботодавців); 2.Переглянути та
уточнити структурно-логічну схему ОП 2020. 3.До Матриці 4 додати інтегральну компетентність. 4.Переглянути
Матриці 4 та 5 на відповідність програмних компетентностей програмним результатам навчання згідно вимог СВО
076 (Розділи ІV. Перелік компетентностей випускника та V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,
сформульований у термінах результатів навчання). 5.Для узгодження програмних компетентностей та ПРН
передбачених ОП2020 пропонується «ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт»
включити до переліку програмних компетентностей з урахуванням того, що вона була помилково поміщена як
додаткова до наукової ОП. Разом з тим, в ОП2020 наявний ПРН 6. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для
забезпечення якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність», який досягається за рахунок набуття відповідної
компетентності. 6.Вилучити з матриць 4 та 5 вибіркову дисципліну вільного вибору загальної підготовки «ВБ1».
7.Матриці 4 та 5 потребують узгодження між собою у відповідності до пунктів 6 та 7 Розділу 1. Профіль освітньої
програми зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОП2020 та вимог СВО 076 (Розділи
ІV. Перелік компетентностей випускника та V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,
сформульований у термінах результатів навчання). 8.В ОП відобразити «Вимоги до кваліфікаційної роботи» згідно
вимог СВО 076 . 9.У НП 2020: � у циклі професійної та практичної підготовки передбачити виокремлення часу на
захист кваліфікаційної роботи, який передбачений графіком навчального процесу (два тижні, тобто 3 кредити); -
узгодити шифри ОК у НП та ОП. 10.Рецензування методичних рекомендацій до проходження практик бажано
здійснювати зовнішніми стейкхолдерами дотичними до баз практики. 11.Актуалізувати переліки літератури в
методичних рекомендаціях до проходження практик. 12.У силабусах та методичних рекомендаціях до проходження
практик зазначити пререквізити та пост реквізити відповідно до структурно-логічної схеми ОП2020, а також
програмних компетентностей та ПРН відповідно до ОП2020

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1.Рекомендовано оптимізувати розміщення інформації щодо роботи приймальної комісії. 2.Внести уточнення до
назви ОП зазначеної у Програмі фахового вступного випробовування з економічної теорії. 3.Розпочати роботу з
поетапного впровадження академічної мобільності починаючи із внутрішньої, в межах Україні, з подальшим
розгортанням цієї практики на міжнародний рівень. 4.Забезпечити формування бази даних ОП подібного профілю за
кордоном та популяризацію ОП2020 серед здобувачів інших ОП та розкриття її потенціалу стосовно
працевлаштування, як у регіональному, так і всеукраїнському аспекті.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
ГЕР підтримуючи пропозиції ЕГ стосовно необхідності впровадження у навчальний процес прикладних
комп’ютерних програм, зосередження всіх навчальних матеріалів в системі MOODLE та розширення географії
публікацій здобувачів вищої освіти ОП 2020 спеціальності 076 ГЕР акцентує увагу на потребі: � ввести обов’язковою
складовою для допуску здобувача до захисту кваліфікаційної роботи публікацію за темою кваліфікаційного
дослідження не тільки на рівні 100 – 90 балів. Копію публікації слід розміщувати у вигляді додатку до кваліфікаційної
роботи. Такий підхід забезпечить дослідницьку активність здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана Франка, які в
межах вивчення окремих дисциплін виконують групові та індивідуальні науково-дослідні проекти; � забезпечити
проведення кафедральних наукових заходів з максимальним залученням здобувачів ОП 2020 спеціальності 076, перш
за все, освітнього рівня «магістр»; � збільшити кількість наукових публікацій у фахових виданнях відповідно до
профілю дисциплін провідних викладачів; � продовжити роботу з оновлення змісту навчальних курсів розробкою
навчально-методичних праць у вигляді навчальних посібників та монографій; � передбачити підвищення рівня
інтернаціоналізації наукової діяльності викладачів шляхом участі у грантових наукових програмах, сумісних
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дослідженнях із закордонними вченими; � забезпечити отримання сертифікатів на знання англійської мови на рівні
не нижче В2, що може суттєво вплинути на розширення наукових контактів із закордонними колегами.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
ГЕР підтримує рекомендації ЕГ та пропонує, в подальшому, під час оновлення та удосконалення Методичних
рекомендацій до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи: � передбачити їх
рецензування потенційними роботодавцями; � зазначити перелік програмних компетентностей та ПРН відповідно
до ОП2020; � зазначити програму «StrikePlagiarism.com», яка використовується для перевірки роботи на плагіат; �
передбачити обов’язковою складовою кваліфікаційної (магістерської) роботи публікацію (тези або стаття) здобувачів
за досліджуваною темою. Переглянути тематику курсових робіт з урахуванням семестру в якому вона передбачена в
ОП2020 та НП2020 (1 семестр) та відповідно ОК, які передують її виконанню або перенести її виконання у 2 чи 3
семестр. У Методичних рекомендаціях до виконання, оформлення та захисту курсової роботи відобразити не тільки
програмні компетентності, а й ПРН передбачені ОП2020.

Критерій 6. Людські ресурси
1. Рекомендовано провідним викладача забезпечити взаємозв’язок наукової діяльності зі змістом ОК, які вони
викладають; пожвавити публікаційну активність у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань
України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Scienc; а також звернути особливу увагу на відповідність
вимогам визначеним Ліцензійними умовами. 2. Передбачити під час конкурсного добору викладачів дотримання
вимог Ліцензійних вимог у визначених законодавством обсягах. 3. Посилити співпрацю з різними роботодавцями й
залучати їх до організації та реалізації освітнього процесу та аудиторних занять у межах підписаних договорів про
співробітництво. 4. ГЕР підтримує рекомендації ЕГ стосовно удосконалення мовної підготовки викладачів та
пожвавлення міжнародної публікаційної активності.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
ГЕР підтримує рекомендацію ЕГ щодо зосередження навчально-методичного забезпечення на одній із платформ і
забезпечення повноцінного наповнення ОК, що забезпечить зручне користування означеними матеріалами
здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана Франка

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Розробити заходи щодо посилення зв’язку кафедри із випускниками. 2. Приділити особливу увагу проведенню
анкетувань здобувачів та роботодавців з обов’язковим зворотнім зв’язком. 2. Рекомендовано оновити інформацію
щодо випускників та запровадити заходи із забезпечення підтримки відповідної інформації в актуальному стані. 3.
Рекомендовано продовжити роботу з опрацювання результатів акредитацій інших ОП (зауважень, пропозицій,
сильних сторін, позитивних практик) з метою їх подальшого аналізу та врахуванню при удосконаленні даної ОП.

Критерій 9. Прозорість та публічність
1. ГЕР підтримує рекомендації ЕГ і звертає увагу на необхідність: актуалізації всієї наявної на сайті інформації;
розробки зручної форми оприлюднення узагальненої інформації у вигляді пропозицій та коригувань ОП від всіх
зацікавлених сторін; забезпечення чіткого структурування наявної на сайті інформації

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.
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Головуючий на засіданні ГЕР

БАРДАСЬ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
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