
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Луганський національний аграрний університет

Освітня програма 48084 Менеджмент

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 073 Менеджмент

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Луганський національний аграрний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 48084

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 073 Менеджмент

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Кустріч Лілія Олександрівна, Нежид Юлія Степанівна, Бухаріна
Людмила Михайлівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 19.05.2021 р. – 21.05.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://cutt.ly/tnikcYJ

Програма візиту експертної групи https://cutt.ly/DnikQS8

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

Луганський національний аграрний університет має на меті досягнення високого рівня якості освіти відповідно до
стандартів і рекомендацій щодо її забезпечення у Європейському просторі вищої освіти. Університет імплементував
багато прогресивних змін за останній час, які суттєво підвищили рівень відповідності таким стандартам. Особливої
уваги заслуговує процес виявлення та врахування регіонального аспекту та потреб стейкхолдерів, популяризація
академічної доброчесності. Освітньо-наукова програма «Менеджмент» є надзвичайно актуальною для сучасного
ринку освітніх послуг регіону. Розвиток та удосконалення ОНП базуються на сучасних наукових досягненнях у галузі
управління та адміністрування із врахуванням особливостей підготовки фахівців для територій Луганської та
Донецької областей в контексті перспективного відновлення ресурсного потенціалу фахівців управлінських
спеціальностей. За метою, структурою та змістом програма загалом є цілісною і дозволяє учасникам освітнього
процесу отримати необхідні загальні та фахові компетентності, а також досягти визначених програмних результатів
навчання. Програма гармонійно узгоджується із місією та загальною стратегією розвитку ЛНАУ. ЗВО активно
оновлює матеріально-технічну базу із залученням зовнішнього фінансування, що створює достатні умови для
здійснення освітньо-наукової діяльності та сприятливого освітнього середовища. Існує достатня відповідність
якісному рівню організації таких освітніх процесів: проектування цілей ОП; розробка структури та змісту ОП;
формування доступу до ОП; організація навчання і викладання за ОП; контроль знань, оцінювання здобувачів
вищої освіти та академічна доброчесність; забезпечення ОП людськими ресурсами; розробка і впровадження
системи внутрішнього забезпечення якості ОП; створення прозорих та публічних процедур для якісного
функціонування програми; створення умов для забезпечення повноцінної освітньої та наукової підготовки
аспіранта; поступове нарощення критичної маси наукового потенціалу для якісної наукової роботи аспірантів. А,
отже, за усіма процесами ОНП на сьогоднішній день має загальну відповідність. Зауваження щодо них мають
несуттєвий характер. Крім того, консультаційне оцінювання ОНП засвідчило існування певних резервів для
удосконалення як самої програми, так і процесу її реалізації. Врахування рекомендацій експертної групи дозволить
покращити можливості та перспективи успішного функціонування цієї освітньо-наукової програми у майбутньому.
Загалом ОНП має амбітні цілі та потенційні можливості для успішного розвитку.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Відповідність ОНП «Менеджмент» місії та стратегії розвитку університету. Урахування на ОНП інтересів та позицій
різних стейкхолдерів, вимог ринку праці та регіонального контексту. Кожна дисципліна ОНП формує у здобувачів
певні соціальні навички. Правила прийому на навчання за ОНП є зрозумілими, оприлюднені на сайті ЗВО та
враховують особливості даної ОНП. Використання поряд з традиційними інтерактивних методів навчання,
відповідність форм та методів навчання вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи;
належний рівень поінформованості та залученості здобувачів вищої освіти до освітнього процесу через
використання платформи Moodle, Office-365, ресурсу Teams. ЗВО проводить активну політику, щодо популяризації
академічної доброчесності. Наявна відповідність академічної кваліфікації викладачів, які беруть участь у реалізації
ОНП, щодо фаховості викладання навчальних дисциплін. Різнопланова співпраця з роботодавцями. Участь ЗВО в
реалізації грантових програм ЄС та США дозволяє залучити зовнішнє фінансування для оновлення матеріально-
технічної бази ЗВО. Наявність публікацій аспірантів в авторитетних міжнародних виданнях (Web of Science).
Наукові керівники беруть активну участь у науково- дослідних проєктах. Усі наукові керівники мають оприлюднені
результати власних досліджень у фахових періодичних виданнях, в тому числі міжнародних. ЛНАУ забезпечує
достатні організаційні та матеріально-технічні можливості для проведення та апробації наукових досліджень
відповідно до тематики аспірантів, певні можливості щодо долучення аспірантів до міжнародної академічної
спільноти, перспективи участі в академічній мобільності та закордонних стажуваннях.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Доцільно переглянути характеристику ОНП «Менеджмент» у контексті відображення фокусу та особливостей
програми підготовки докторів філософії з акцентом на об’єктах менеджменту в аграрній сфері. Варто уточнити
термін дії ОНП. Рекомендовано розширити форми виявлення та урахування потреб здобувачів вищої освіти і
потенційних роботодавців при формуванні ПРН освітньо-наукової програми. Варто посилити забезпечення набуття
навичок розробки та реалізації наукових проєктів у сфері менеджменту та/або складання пропозицій щодо
фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності, через доповнення змісту освітніх
компонент ОК06, ОК07 складовими відповідної тематики. Доцільно врахувати особливості механізму формування
переліку вибіркових ОК за ОНП та процедури здійснення вибору вибіркових ОК здобувачами третього рівня вищої
освіти в локальному нормативному документі ЗВО. Посилити активність залучення здобувачів до програм
академічної мобільності та сприяти в більшій мірі їх прагненню до самоосвіти. Доцільно передбачити в
нормативних документах ЗВО яку кількість кредитів, варто відносити на РН отриманих у неформальній освіті для
здобувачів третього (освітньо-наукового рівня). Рекомендовано розробити і впровадити окремі форми
індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи аспіранта, що сприяло б кращій
організації освітньої складової та наукової роботи. Доповнити розділ «Рекомендовані джерела інформації» робочих
програм науковими працями НПП та іноземною літературою. Активізувати напрями інтернаціоналізації шляхом
участі аспірантів та НПП за ОНП в міжнародній академічній або науковій співпраці. Підвищити рівень
оперативності формування аналітичної звітності за підсумками опитування стейкхолдерів і реагування на
результати їх опитування. Підвищити рівень дослідницького досвіду за рахунок публікацій НПП у рейтингових
міжнародних виданнях, в тому числі міжнародних наукометричних базах Scopus, WoS, що сприятиме підвищенню
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спроможності ЗВО до створення разових спеціалізованих вчених рад у найближчий час. Рекомендовано підвищити
активність щодо залучення наукових керівників та аспірантів до виконання господарських договорів, конкурсних
наукових (інноваційних) проєктів, що фінансуються із державного бюджету, спеціалізованих дослідницьких
міжнародних проєктів.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Загальна мета ОНП «Менеджмент» визначена чітко та орієнтована на підготовку висококваліфікованих,
конкурентоспроможних фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми наукової,
освітньої та практичної діяльності у сфері менеджменту, на засадах глибокого переосмислення наявних та створення
нових цілісних знань та професійної практики, як у процесі навчання, так і в процесі науково-практичних пошуків.
В профілі ОНП визначено також її унікальність (розділи «Основний фокус ОП та її спеціалізація», «Особливості
ОП»). ЗВО пов’язує унікальність та особливість ОНП у можливостях застосування економічного та організаційно-
управлінського підходів, що забезпечує цілісність фахової підготовки викладача-дослідника, у високому рівні
набуття мовної компетентності, у спрямуванні освітнього складника на формування навичок інноваційного
викладання та проведення досліджень тощо. Мета ОНП узгоджується із місією університету, яка окреслена в
Стратегії розвитку ЛНАУ на 2020-2025 рр. (в новій редакції) - «передавати накопичені знання та інструменти
застосування цих знань, відкривати (набувати) нових знань і зберігати організовану структуру знань з метою
служіння суспільству, розвитку національної економіки і сучасної цивілізації» (https://cutt.ly/2b5awEw) та з візією
університету – «формування сучасного освітнього середовища з підготовки фахівців з аграрних спеціальностей та
формування людського капіталу для Донецької та Луганської областей». Крім того, мета ОНП відповідає основним
напрямам і завданнями освітньої діяльності, що сформульовані у розділі І Статуту ЗВО (https://cutt.ly/Qb5antX). Під
час інтерв’ювання представників топ-менеджменту університету, НПП, допоміжних служб було з’ясовано, що
відкриття даної ОНП було обумовлене не лише соціально-економічною доцільністю, але і викликами, що
сформувалися на територіях Луганської та Донецької областей та необхідністю реалізації завдань, визначених у
Стратегії розвитку університету. Разом з тим, варто було б зазначити в основному фокусі та спеціалізації ОНП та/або
в особливостях програми, галузеву (аграрний сектор) спрямованість, відповідно до візії ЛНАУ та, враховуючи
галузевий профіль університету і тематичну зосередженість науково-дослідної роботи ЗВО. Крім того, декларування
як елемента особливості програми, можливості участі здобувачів за ОНП у науково-дослідній роботі кафедри
менеджменту, права, статистики та економічного аналізу ЛНАУ, не передбачає певної особливості, а є базовим
складником навчання через дослідження на третьому рівні вищої освіти.

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

Цілі ОНП «Менеджмент» та ПРН загалом визначаються із урахуванням позицій та потреб різних стейкголдерів. Це
підтвердило інтерв’ювання аспірантів, представників академічної спільноти та потенційних роботодавців. До уваги
бралися пропозиції директора Луганського відділу фонду підтримки фермерських господарств; консультанта
проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України», к.е.н., експерта з економічних питань Р. Маркова, який
закцентував увагу на формуванні індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів та використанні інформаційних
технологій та рекомендував зосередитись переважно, на аграрному секторі економіки Сходу України, що дозволить
опанувати фокус освітньо-наукової програми; директора Агентства регіонального розвитку Луганської області А.
Зінченко, який запропонував додати в розділ «Характеристика» ОНП її орієнтацію на економіко-математичне
моделювання та підприємства АПК; керівника відділу аналізу та звітності ТОВ «Перша чарівна скриня (м. Київ),
к.е.н., доцента, Т. Соломатіної, яка запропонувала взяти до уваги під час навчання та науково-практичних пошуків і
експериментів, розробку методології і проведення досліджень, здійснення інновацій в економічній, соціальній, та
інформаційній сферах суспільства. На зустрічі з ЕГ представники роботодавців та здобувачі підтвердили власну
участь у круглому столі, який відбувся 14.05.2020 (https://cutt.ly/qb5s7l7), де обговорювалися питання щодо
підготовки докторів філософії та громадського обговорення освітніх програм за спеціальностями Економічного
факультету ЛНАУ. Це зафіксовано в системі діловодства кафедри менеджменту, права, статистики та економічного
аналізу ЛНАУ, (Пр. засідання КС № 6 від 14.05.2020р.), та наданий доступ до відеоматеріалів зустрічі у відповіді на
запит ЕГ. Інтереси стейкголдерів виявляються, в тому числі, і через рецензування ОНП представниками академічної
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спільноти, а саме: ПДАА, СНУ імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк), ХНЕУ імені Семена Кузнеця. Проте,
зауважимо, що певні рецензії відзначаються невеликим ступенем критичного аналізу, не містять зауважень та
пропозицій щодо дизайну та реалізації ОНП. Проект затвердженої актуальної ОНП (2020р.) перебував на
громадському обговоренні, з можливістю надання пропозицій, (https://cutt.ly/Zb6wAiX), що вказує на поступовий
процес інституціоналізації механізму залучення стейкґолдерів до оновлення змісту ОП в ЛНАУ, проте звіт про
результати анкетування стейкголдерів на сайті не оприлюднений. Разом з тим, на сайті ЛНАУ оприлюднено
таблицю зведених підсумків громадського обговорення ОНП протягом 13.04.-13.05.2020 (https://cutt.ly/ub6GjN1).
Таким чином, цілі ОП та ПРН певною мірою враховують окремі позиції та потреби зацікавлених сторін, частково
цей процес набуває характер інституційного механізму. Разом з тим, виявлення та урахування потреб таких
стейкголдерів, як здобувачі вищої освіти та потенційні роботодавці, при визначенні ПРН за ОНП, має ще достатні
резерви для удосконалення.

3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Потенційно випускник такої ОНП є затребуваним на ринку праці дослідником, викладачем чи консультантом.
Процес визначення цілей та програмних результатів навчання за ОНП загалом враховує особливості розвитку
сучасного менеджменту як науки та сфери академічної діяльності. ОНП розвиває перспективи підготовки фахівців з
менеджменту з урахуванням особливостей функціонування сучасних підприємств та націлена на відновлення
ресурсного потенціалу управлінців у Східному регіоні України. Цьому сприяє періодичне проведення спільних
заходів із потенційними роботодавцями. Сучасні тенденції розвитку менеджменту досліджуються і в наукових
працях викладачів програми, і під час виконання науково-дослідної роботи кафедри. Важливо зазначити, що
тематичні напрями наукових досліджень за ОНП враховують тенденції розвитку спеціальності. Констатуємо, що
наукова складова ОНП «Менеджмент» узгоджується зі світовим класифікаційним стандартом, зокрема у контексті
категорії «Business, Management and Accounting». Галузевий контекст освітньої складової ОНП загалом
орієнтований на особливості галузі знань 07 «Управління та адміністрування», врахована специфіка формування
компетентностей відповідного фахівця цієї галузі, методи, технології та інструменти навчання знайшли своє
відображення у змісті освітньої складової ОНП. Регіональний контекст врахований в повному обсязі при співпраці зі
стейкхолдерами Донецької та Луганської областей. Практики впровадження аналогічних вітчизняних ОНП також
брались до уваги, зокрема у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, Державному університеті
«Одеська політехніка», Одеському державному аграрному університеті. В інтерв’ю гарант зауважив, що в зазначених
ОНП наданні переваги загальнонауковим і мовним освітнім компонентам, що було також враховано в ОНП
«Менеджмент». Крім того, вивчався досвід релевантної за змістом іноземної освітньої програми Doctoral study
programme «Agrarian and Regional Economics» (https://cutt.ly/NnhN4C0), Латвійського сільськогосподарського
університету (м. Єлгава, Латвія, https://cutt.ly/mnhSneH), зокрема досліджувались питання щодо кількості
вибіркових дисциплін, їхньої тематики, обсягу освітніх компонентів, етичної складової у підготовці аспірантів.
Разом з тим, є резерв для поглиблення використання досвіду інших аналогічних іноземних ОНП, з урахуванням
можливостей ЗВО щодо перспектив участі у програмах міжнародної співпраці, про які було повідомлено під час
візиту ЕГ.

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 України для спеціальності 073 «Менеджмент» за третім (освітньо-науковим) рівнем на
момент подання звіту про самооцінювання відсутній. Під час оновлення ОНП у 2019 р., був врахований проєкт
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування для
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, розміщений на офіційному сайті МОН України., крім того, до
уваги бралися вимоги Національної рамки кваліфікацій. ЕГ констатує, що ПРН узгоджуються з її дескрипторами та
відповідають 9 рівню в редакції Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки
кваліфікацій» від 12.06.2019 № 509, а також повністю узгоджуються з 8 рівнем Національної рамки кваліфікацій в
редакції Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від
25.06.2020 № 519. Рекомендовано внести корективи в ОНП щодо рівня Національної рамки кваліфікацій,
врахувавши останні зміни в нормативних документах. У програмі зокрема враховані необхідні дескриптори НРК, які
характеризують знання, уміння/навички, комунікацію, відповідальність та автономність випускника PhD-програми:
знання (концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності) – ПРН
1, ПРН 9; уміння (спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері
професійної діяльності, науки та/або інновацій; започаткування, планування, реалізація та коригування
послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності;
критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей досягається за рахунок реалізації – ПРН 2, ПРН 5,
ПРН 7, ПРН 11; комунікація (вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з
колегами, широкою науковою спільнотою; використання академічної української та іноземної мови у професійній
діяльності та дослідженнях) – ПРН 6, ПРН 8; автономність і відповідальність (демонстрація значної авторитетності,
інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність; здатність до безперервного
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саморозвитку та самовдосконалення) – ПРН 3, ПРН 4, ПРН 10. Досягнення ПРН пов’язане із відповідними
освітніми компонентами ОНП «Менеджмент».

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Відповідність ОНП «Менеджмент» місії та стратегії розвитку університету. Урахування на ОНП інтересів та позицій
різних стейкхолдерів. Врахування при вдосконаленні ОНП тенденцій розвитку спеціальності, галузі «Управління та
адміністрування», а також вимог ринку праці та регіонального контексту.

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

Слабкі сторони: в описі основного фокусу ОНП, її спеціалізації та особливостей програми не акцентовано увагу на
конкретизації галузевої (аграрний сектор) спрямованості, що обумовлено галузевим профілем університету,
тематичною зосередженістю науково-дослідної роботи ЗВО та відповідає візії ЛНАУ. Некоректність у визначенні
рівня відповідності НРК України в профілі ОНП. Рекомендації: доповнити та уточнити в описі основного фокусу
ОНП, її спеціалізації та/або в особливостях програми, галузеву (аграрний сектор) спрямованість для відображення
контексту науково-дослідної роботи ЗВО в рамках галузевого профілю університету, а також, відповідно до візії
ЛНАУ. Внести корективи в ОНП щодо рівня Національної рамки кваліфікацій, врахувавши останні зміни в
нормативних документах.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП «Менеджмент» має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками підкритеріїв 1.1-1.4 та
відповідає Критерію 1: цілі ОНП взаємозв’язані з місією та стратегією університету; ОНП спроєктована відповідно до
запитів зовнішніх і внутрішніх стейкголдерів та враховує тенденції розвитку спеціальності, контекст галузі знань 07
«Управління та адміністрування», регіональний контекст, досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм;
ОНП дозволяє досягти програмних результатів навчання, які відповідають проєкту стандарту вищої освіти та 8
рівню НРК. Зазначені недоліки не є суттєвими та не знижують якості реалізації освітньо-наукового процесу за 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 освітньої складової ОНП «Менеджмент» відповідає вимогам законодавства для третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти. Загальний обсяг освітніх компонентів ОНП 2017 р. становить 42 кредити ЄКТС, 2020 р. – 46
кредитів ЄКТС, що для всіх аспірантів, які навчаються за освітньою програмою, відповідає нормам Закону України
«Про вищу освіту» (ст.5, п.6) і Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук у закладах вищої освіти (наукових установах) (п.26). Термін підготовки доктора філософії за ОНП відповідає
нормативним чотирьом рокам (п.8 Порядку) і загалом становить 208 тижнів (52 тижні на рік). Термін навчання за
освітньою складовою протягом періоду існування ОНП залишався незмінним і становив три семестри. В ОНП 2020
р. обсяг обов’язкових ОК складає 34 кредити ЄКТС або 74%, обсяг ОК за вибором здобувачів – 12 кредитів або 26%.
Таке співвідношення відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» (ст.62, п.15). В ОНП 2020 р. враховано
всі чотири складові, що передбачають набуття здобувачем компетентностей відповідно до 8 рівня НРК та проєкту
стандарту вищої освіти, за якими обсяг у кредитах є достатнім та відповідає вимогам п.27 Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, (Постанова КМУ № 261 від 23.03.2016 р.). Для
здобуття глибинних знань із спеціальності, за якою аспірант проводить дослідження, передбачено 22 кредити, 10 з
яких забезпечують обов’язкові ОК: ОК04 «Методологія і методи наукових досліджень» і ОК07 «Дослідження
операцій в економіці та менеджменті в менеджменті», 12 кредитів – ОК вільного вибору. Для оволодіння
загальнонауковими (філософськими) компетентностями передбачено 6 кредитів, які забезпечує обов’язкова ОК1
«Філософія». Для набуття універсальних навичок дослідника виділено 12 кредитів, які забезпечують обов’язкові ОК:
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ОК03 «Організація навчального процесу у вищій школі», ОК06 «Організація підготовки дисертаційної роботи», ОК5
«Педагогічна практика». Для здобуттям аспірантами мовних компетентностей, достатніх для представлення та
обговорення результатів своєї наукової роботи англійською мовою передбачено 6 кредитів, які забезпечує
обов’язкова ОК02 «Наукова іноземна мова».

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 освітньої складової ОНП «Менеджмент» (2020 р.) чітко структурований за двома групами ОК: обов’язкові та
вибіркові. Групу обов’язкових компонент сформовано із дисциплін професійної, науково-теоретичної, науково-
практичної та мовної підготовки. Група вибіркових компонент передбачає вибір чотирьох ОК професійної
підготовки із переліку дисциплін, що представлено на сайті ЛНАУ у розділі «Студенту. Вибіркові дисципліни»
(https://cutt.ly/vb6AOkd). Усі програмні результати навчання досягаються обов’язковими освітніми компонентами
ОНП. Навчальний план (затверджений Вченою радою ЛНАУ, протокол №11 від 30.06.2020), розроблений
відповідно до розділу 2 Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ, в новій редакції від 10.03.2020р.
(https://cutt.ly/Mb6Ftul), відповідає переліку компонент ОНП «Менеджмент» та їх логічній послідовності п. 2 опису
ОНП. Кожен програмний результат охоплений змістом ОНП, підтвердженням цьому є робочі програми навчальних
дисциплін (представлені за посиланням https://cutt.ly/1b6GOto). За результатами аналізу змісту ОНП та робочих
програм навчальних дисциплін, ЕГ пересвідчилась, що освітні компоненти ОНП у сукупності дозволяють досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання, згідно з Матрицею забезпечення програмних результатів
навчання відповідними компонентами ОНП. Разом з тим, варто переглянути Матриці відповідності компонентам та
забезпечення компонентами ОНП з метою доповнення, зокрема щодо ОК03, яка за своїм змістом цілком забезпечує
ЗК1, ЗК2, СК1, СК2, та, відповідно, ПР 01 та ПР 03, проте Матриці (п.5,6., стор. 16, ОНП 2020р.) це не відображають.
Крім того, з метою посилення забезпечення набуття універсальних навичок дослідника, зокрема, в частині
управління науковими проєктами та/або складання пропозицій щодо фінансування наукових досліджень,
реєстрації прав інтелектуальної власності, варто доповнити зміст освітніх компонент які забезпечують досягнення
ПРН04, зокрема, ОК06, ОК07 відповідними тематичними складовими.

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

Проведений аналіз ОНП, навчального плану, робочих програм обов’язкових навчальних дисциплін дає підстави
зробити висновок, що зміст відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності 073 «Менеджмент» та
враховує вимоги стосовно знань, умінь/навичок, комунікацій, які належать до 8 рівня Національної рамки
кваліфікацій. Предметна область спеціальності 073 «Менеджмент» орієнтована на вивчення науково-методичної
бази управління організаціями за невизначеності умов і вимог. Для третього (освітньо-наукового) рівня підготовки
здобувачів вищої освіти це передбачає набуття знань і умінь у сфері менеджменту, що дозволяють розв’язувати
комплексні проблеми з управління організаціями на засадах глибокого переосмислення наявних та створення нових
цілісних знань та/або професійної практики. Предметна область даної ОНП орієнтована на передові концептуальні
та методологічні знання науково-дослідного та професійного характеру в сфері менеджменту. Кожна з обов’язкових
ОК за ОНП забезпечує отримання від 1 до 9 ПРН. Міждисциплінарність освітнього та наукового процесу ОНП
прослідковується через запропонований перелік дисциплін вільного вибору циклу професійної підготовки та
тематику наукових досліджень, у яких чітко прослідковується напрям: «Менеджмент підприємств аграрної галузі»,
що відповідає галузевому профілю ЗВО. Під час інтерв’ювання академічного персоналу та наукових керівників, ЕГ
пересвідчилась, що викладання ОК професійної підготовки і керівництво науковими дослідженнями здобувачів
забезпечується провідними викладачами економічного факультету ЛНАУ, залежно від спрямування дослідної
роботи і обраного здобувачем напряму, що дозволяє забезпечити можливість індивідуальної наукової діяльності
аспірантів на ґрунтовній фаховій теоретичній та методологічній основі. Як здобувачі, так і роботодавці засвідчили,
що дисципліни, які викладалися чи викладаються на ОНП дають змогу сформувати фахівця за спеціальністю
Менеджмент.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти ЛНАУ через індивідуальний вибір
навчальних дисциплін визначено в «Положенні про порядок та умови вибору здобувачами вищої освіти ЛНАУ
дисциплін за вибором» (https://cutt.ly/cb6ZcgC). Проте, зміст розділу 2 «Порядку реалізації права на вибір»
зазначеного Положення не є релевантним для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня. Інформація наведена
у відомостях про самооцінювання ОНП описує механізм вибору в ЛНАУ, який реалізовується на практиці на
першому та другому рівні вищої освіти, натомість вибір ОК на третьому рівні має суттєві особливості. На відміну від
інших рівнів вищої освіти процедури визначення переліку вибіркових дисциплін та вибору на третьому (освітньо-
науковому) рівні відзначаються певною специфікою, а саме, мають, в тому числі, кореспондувати з тематичним
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напрямом дисертаційного дослідження. Проте, ці особливості порядку та умов вибору не відображені в
нормативному документі ЗВО, який регулює це питання в рамках організаційної автономії університету. Під час
інтерв’ю аспіранти, наукові керівники та завідувач Аспірантури підтвердили факти здійснення вибору вибіркових
ОК здобувачами ОНП та опанування вибіркових дисциплін з переліків, які представлено на сайті ЛНАУ (2019-2020
н.р. https://cutt.ly/gb6XB53, 2020-2021н.р. https://cutt.ly/cb6X2XL), з урахуванням їх наукових інтересів. Так, серед
інших, аспірант 2019 року вступу, зауважив про обрання двох вибіркових дисциплін «Екологічний менеджмент» та
«Міжнародний маркетинг», що відповідає ОНП в редакції 2019 р., (проте є відсутніми в переліку цього періоду на
сайті ЛНАУ). В копії заяви (долучена на запит ЕГ) аспіранта 2020р. вступу, зазначено про вибір 4 вибіркових ОК із
чинного переліка вибіркових ОК на 2020-2021 н.р. Аналіз освітньої складової індивідуальних планів здобувачів
(копії долучені на запит ЕГ), дозволяє зробити висновок, що вибір дисциплін загалом підтверджує фахову
підготовку аспірантів відповідно до тематики конкретних наукових досліджень, обрані дисципліни відрізняються за
індивідуальними планами, право вибору навчальних дисциплін з інших рівнів вищої освіти здобувачами
потенційно може бути використане, а отже, забезпечується можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії. Під час зустрічі представники адміністративного персоналу ЗВО зазначили про усвідомлення
необхідності доопрацювання та унормування особливостей порядку та умов вибору здобувачами третього рівні
вищої освіти ЛНАУ дисциплін за вибором та про плани здійснити це у найближчий термін.

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

З метою набуття компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності, ОНП та навчальний план
передбачають практичну підготовку здобувачів (ОК05 Педагогічна практика (ПП) обсягом 6 кредитів ЄКТС (180
годин), тривалістю 4 тижні у 3 семестрі. Практичну підготовку здобувачів вищої освіти за ОНП «Менеджмент»
регулює Положення про практичну підготовку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в ЛНАУ
(http://lnau.in.ua/bijh). Порядок проходження здобувачами ПП регламентується Методичними рекомендаціями
практичної підготовки (педагогічна практика) для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, на
здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент, укладачами яких є викладачі кафедри
менеджменту, права, статистики та економічного аналізу Кочетков О.В., Сафронська І.М., Орлова-Курилова О.В.
Методичні рекомендації були надані гарантом ЕГ для ознайомлення. ПП передбачає виконання аспірантом
навчальної (обсягом 60 годин), методичної та організаційної (обсягом 120 годин) роботи. Формування
компетентностей щодо професійного виконання педагогічної діяльності відбувається поетапно у процесі ПП, що
визначає її зміст, обсяг та спрямованість. ПП складається з трьох етапів: підготовчого, основного та звітного. Для
кожного з них керівником практики формуються конкретні завдання, які вносяться до індивідуального плану ПП
аспіранта. Загальне керівництво та контроль за проходження аспірантом ПП покладається на завідувача кафедри,
за якою закріплений аспірант на час підготовки в аспірантурі ЗВО, а безпосереднє керівництво та контроль за
виконанням плану ПП аспіранта здійснюється науковим керівником аспіранта. У Відомостях про самооцінювання
ОНП в підкритерії 2.7 зазначено, що базою педагогічної практики, як правило є кафедра менеджменту, права,
статистики та економічного аналізу, разом з тим допускається проходження здобувачами педагогічної практики на
споріднених кафедрах економічного факультету, що було підтверджено на зустрічі зі здобувачами, поряд з цим в
підкритерії 6.3 сказано, що ПП здійснюється на базі підприємств та інших суб'єктів господарювання. По
завершенню проходження ПП аспірант має захистити Звіт про проходження ПП на засіданні кафедри. На запит ЕГ
– продемонструвати звіт з проходження педагогічної практики, ЗВО відреагував буквально і гарант ОНП при
зустрічі показав у екран папки зі звітами. Таким чином, практична підготовка здобувачів вищої освіти за ОНП
«Менеджмент» дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності на посаді
викладача.

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

ОНП передбачає набуття здобувачами вищої освіти необхідних соціальних навичок (soft skills), зокрема, навички
критичного мислення, ораторські та комунікативні здібності забезпечуються при викладанні ОК01 Філософія, ОК02
Наукова іноземна мова, ОК03 Організація навчального процесу у вищій школі, ОК05 Педагогічна практика;
створення презентацій результатів досліджень, управління науковими проєктами – ОК04 Методологія і методи
наукових досліджень, ОК06 Організація підготовки дисертаційної роботи, ОК07 Дослідження операцій в економіці
та менеджменті; високий рівень самоорганізації – ОК03 Організація навчального процесу у вищій школі, ОК05
Педагогічна практика, ОК06 Організація підготовки дисертаційної роботи. Основним документом планування свого
часу та управління ним можна вважати індивідуальний план аспіранта (доданий до справи). Навички роботи в
команді забезпечуються під час виконання спільних наукових тем, зокрема, наукової кафедральної теми. Лідерські
якості, уміння формувати власну думку та приймати рішення здобувач набуває під час спілкування з академічною
спільнотою профільної кафедри, особливо при проходженні педагогічної практики. Тобто кожна дисципліна ОНП
формує у здобувачів певні соціальні навички (soft skills).

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

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

Обсяг ОНП «Менеджмент» та окремих освітніх компонентів відображає фактичне навантаження здобувачів, що
визначено навчальним планом. У Відомостях про самооцінювання ОНП зазначено, що аудиторне тижневе
навантаження при підготовці докторів філософії становить, як правило, 18 - 26 год. Теоретичне навчання формують
30 кредитів ЄКТС обов’язкових компонент, 12 кредитів ЄКТС – вибіркової складової, 420 аудиторних годин та 840
годин самостійної роботи. При цьому аналіз навчального плану 2020 р. свідчить, що аудиторне навантаження у
першому семестрі складає 19 год., у другому – 15 год. на тиждень. Теоретичне навчання формують 34 кредити ЄКТС
(74%) обов’язкових компонент, 12 кредитів ЄКТС (26%) – вибіркової складової. Загальний обсяг аудиторних занять
складає 416 год. (30% від загального обсягу освітньої складової ОНП), з них 178 год. лекційних, 238 год. практичних
занять. На самостійну роботу відведено 964 год. (70% від загального обсягу освітньої складової ОНП). Здобувачі
вищої освіти на зустрічі з ЕГ висловили задоволеність таким навантаженням і його відповідність для досягнення
цілей та програмних результатів навчання.

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

Підготовка здобувачів вищої освіти за ОНП «Менеджмент» за дуальною формою освіти в ЛНАУ не здійснюється,
проте ЗВО затверджене Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ЛНАУ (https://bit.ly/34eeG6a) для
поступового запровадження дуальної форми освіти в майбутньому з метою подолання розриву між теорією і
практикою, освітою й виробництвом та для підвищення якості підготовки з урахуванням вимог роботодавців

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОНП «Менеджмент» за структурою та змістом, логікою побудови відповідає вимогам чинного законодавства та
містить складові, що передбачають набуття здобувачами третього (освітньо-наукового) ступеня всіх необхідних
компетентностей. ОНП відповідає предметній області, передбачає практичну підготовку, кожна дисципліна ОНП
формує у здобувачів певні соціальні навички (soft skills).

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

Слабкі сторони та недоліки: невизначений взаємозв'язок в матрицях відповідності між компонентою ОК03,
програмними компетентностями ЗК1, ЗК2, СК1, СК2 та програмними результатами навчання ПРН01, ПРН03.
Кореляція тематики змісту освітніх компонент ОК06, ОК07 в контексті забезпечення набуття ПРН04 має резерв для
вдосконалення. В локальному нормативному документі «Положення про порядок та умови вибору здобувачами
вищої освіти ЛНАУ дисциплін за вибором» не враховано особливості формування переліку вибіркових ОК та
процедури здійснення вибору вибіркових ОК на третьому рівні вищої освіти. Рекомендації: переглянути та уточнити
оформлення матриць відповідності (п.5 та п.6) опису ОНП з метою доповнення позначками про взаємозв'язок ОК03
з програмними компетентностями ЗК1, ЗК2, СК1, СК2 та програмними результатами навчання ПРН01, ПРН03. З
метою посилення забезпечення набуття навичок розробки та реалізації наукових проєктів у сфері менеджменту
та/або складання пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності,
доповнити зміст освітніх компонент ОК06, ОК07 складовими відповідної тематики. Доцільно доповнити та
відобразити в локальних нормативних документах ЗВО особливості формування переліку вибіркових ОК та
процедури здійснення вибору вибіркових ОК здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОНП узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 та 2.8. До того ж, враховуючи
достатній рівень узгодженості за підкритерієм 2.2 та 2.4, з недоліками, що не є суттєвими, голістичний підхід в
оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, готовність ЗВО до удосконалення, вважаємо, що ОНП та освітньо-
наукова діяльність за цією програмою загалом відповідають рівню В Критерію 2.

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

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

Правила прийому до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії оприлюднені на офіційному сайті ЗВО у
вкладці Абітурієнт (https://cutt.ly/fbKqAl1) та у вкладці Аспірантура (https://cutt.ly/gbKqF1N). Інформація є
актуальною, розроблена Приймальною комісією відповідно до Положення про порядок підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії у закладах вищої освіти та Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти
України в 2021 р. Правила є структурованими, чіткими, зрозумілими та не містять дискримінаційних положень.
Крім того, у вкладці Аспірантура розміщено інформацію про перелік вступних випробувань та програми до них,
критерії оцінювання вступних випробувань, перелік документів необхідних для вступу, порядок нарахування
додаткових балів за навчальні/наукові досягнення, вартість навчання та реквізити для оплати. Під час
інтерв’ювання здобувачі вищої освіти підтвердили, що правила прийому на ОНП цілком прозорі, зрозумілі та
публічні.

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

Для вступу на навчання за ОНП «Менеджмент» на конкурсній основі допускаються особи, які здобули ступінь
магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Відповідно до Правил прийому до аспірантури на здобуття
ступеня доктора філософії ЛНАУ (https://cutt.ly/5bBxGXB) на 2021 р. необхідним є складання вступного іспиту зі
спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності); вступного іспиту з
іноземної мови за вибором (англійська, німецька, французька) в обсязі, який відповідає рівню В2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти; вступного іспиту з філософії (в обсязі навчальних програм
закладів вищої освіти ІV рівня акредитації). У разі вступу на дану ОНП для здобуття ступеня доктора філософії з
дипломом магістра або спеціаліста за іншою спеціальністю предметною комісією можуть бути призначені додаткові
вступні випробування. Кожне вступне випробування оцінюється за 100-бальною шкалою. У разі подання
абітурієнтом сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що підтверджує
рівні В2–С2 (IELTS, TOEFL та інші тести за рішенням Приймальної комісії) він зараховується на рівні «відмінно» 95
замість іспиту з іноземної мови. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури Університету
Приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника на основі конкурсного балу. Водночас експертна
група зазначає, що інформація зазначена у Правилах прийому до аспірантури, де конкурсний бал розраховується як
сума результатів вступних іспитів (оцінка за 100 - бальною шкалою) та додаткових балів не збігається з інформацією
наведеною у Критеріях оцінювання фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-наукового рівня доктор
філософії (https://cutt.ly/UbBVXkN), де зазначається, що вступним випробуванням до аспірантури надаються вагові
коефіцієнти, які нормуються одиницею. Під час спілкування у фокус-групах було підтверджено, що конкурсний бал
розраховується відповідно до формули, що наведена в Правилах прийому. ЕГ рекомендує привести у відповідність
інформацію, щодо розрахунку конкурсного балу в Критеріях оцінювання фахового вступного іспиту з менеджменту
відповідно до Правил прийому. Провівши аналіз ОНП «Менеджмент», правил прийому за нею та під час
спілкування зі здобувачами та гарантом експертна група переконалась у тому що, правила прийому цілком
враховують особливості ОНП. Здобувачі підтвердили, що необхідною умовою до вступу є подання реферату з
обґрунтування актуальності майбутнього дослідження. Проте, експертна група відмічає, що програма фахового
вступного іспиту за спеціальністю (https://cutt.ly/8bBbMNy) та додаткового фахового іспиту (https://cutt.ly/jbBb3a2)
не містить переліку питань до іспиту, в списку літератури для підготовки відсутня нормативно-правова література, а
зазначена в рекомендаціях література є дещо застарілою (до 2010 р.).

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності,
знаходяться у вільному доступі на веб-сайті Університету та регламентуються: 1. Положенням про організацію
освітнього процесу в ЛНАУ (у новій редакції) (https://cutt.ly/hbKyfdB), де згідно з п. 1.6 освітній процес в ЛНАУ
базується на принципах активізації мобільності здобувачів освіти і науково-педагогічних кадрів та п. 4.3 де
визначено, що здобувачам освіти, які реалізують право на академічну мобільність протягом навчання, здійснення
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наукової діяльності в іншому ВНЗ (науковій установі) на території України або за її межами гарантується
збереження місця навчання та виплата стипендії. 2. Положенням про порядок реалізації права на академічну
мобільність у ЛНАУ (https://cutt.ly/lbKyOH5), де згідно п. 7.1 зазначено, що визнання результатів навчання
здобувачів вищої освіти та перезарахування відповідних кредитів здійснюється на основі ЄКТС, в п. 8.1 відмічено,
що по завершенню програми академічної мобільності учасник представляє на профільну кафедру: звіт, завізований
куратором програми академічної мобільності ЗВО-партнера, копію документу, що засвідчує результати програми
академічної мобільності (сертифікат, диплом, академічну довідку)., п. 8.2 передбачає якщо здобувач під час
перебування у ЗВО-партнері, не виконав програму навчання, то після повернення до Університету йому може бути
запропоновано індивідуальний графік складання академічної заборгованості, або повторний курс навчання. 3.
Положенням про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці
(https://cutt.ly/GbKurJt), згідно з яким перезарахування НД здійснюється за заявою претендента на підставі
академічної довідки (додатка до документа про вищу освіту, витягу з навчальної картки студента). Перезарахування
дисциплін може здійснюватися за такими варіантами: одноосібне рішення декана факультету чи рішення декана на
підставі висновку експертної комісії відповідної кафедри. Здобувач має право відмовитися від перезарахованих
дисциплін, якщо його не влаштовує отримана раніше оцінка і складати її як академічну різницю або вивчати
повторно. Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО є чіткими, зрозумілими та доступними
для всіх учасників освітнього процесу на офіційному веб-сайті. За результатами аналізу Відомості самооцінювання
та інтерв'ювання з'ясовано, що учасники освітнього процесу інформовані про академічну мобільність, але практики
застосування програми академічної мобільності на даній ОНП не було.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Правила визнання результатів отриманих у неформальній освіті регламентується Положенням про порядок
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті (https://cutt.ly/WbKpCGD),
де визначено, що право на визнання результатів навчання у неформальній або інформальній освіті поширюється на
здобувачів усіх рівнів вищої освіти. Визнання результатів навчання, що здобуті у неформальній/інформальній освіті
поширюється лише на нормативні дисципліни, оскільки вибіркові дисципліни здобувач може обирати самостійно з
широкого переліку. ЕГ вважає, що такий підхід до організації обмежує свободу вибору здобувачів. Для
перезарахування результатів навчання здобувач подає заяву, завірені копії документів (свідоцтва, сертифікати
тощо), опис заходу неформальної освіти, опис змісту та результатів інформальної освіти. Заяву про зарахування
результатів неформальної освіти з НД здобувач вищої освіти подає протягом перших 10 робочих днів від початку
семестру задля того, щоб у випадку відмови у їх зарахуванні він мав можливість пройти підготовку з відповідної
дисципліни у повному обсязі. За наявності сертифікату з іноземної мови на рівні В2 та вище дисципліна «Іноземна
мова» обов’язкової частини навчальних планів усіх спеціальностей усіх рівнів перезараховується з підсумковою
оцінкою «відмінно». Якщо здобувач під час екзамену отримав менше 60 балів, то йому не зараховуються результати
навчання у неформальній або інформальній освіті. Фахова комісія визначає та надає висновок щодо зарахування чи
не зарахування відповідного ОК. У разі негативного висновку комісії щодо визнання результатів
неформальної/інформальної освіти здобувач має право звернутися з заявою про апеляцію до ректора ЛНАУ. У
Відомості СО зазначено, що ЛНАУ може визнати РН здобуті у неформальній освіті в обсязі, що, не перевищує 10%
від загального обсягу кредитів ОНП, але не більше 5 кредитів на рівні доктора філософії. Проте, в п. 4.4. даного
Положення дана норма зазначена для магістерського рівня освіти. У Положенні чітко не окреслено, яку кількість
кредитів передбачено для здобувачів ступеня доктора філософії. Випадків визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті, за даною ОНП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОНП є зрозумілими, містять чітко визначені терміни проведення вступної
кампанії до аспірантури у 2021 р., відповідають нормам законодавства, знаходяться у відкритому доступі на
офіційному сайті університету та враховують особливості даної ОНП. Під час вступу до аспірантури здобувачі мають
надати реферат з обґрунтуванням актуальності майбутнього дослідження. Здобувачам надається можливість
отримати додаткові бали за навчальні/наукові досягнення. В ЗВО чітко регламентований порядок визнання
результатів отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності.

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

Слабкі сторони: інформація, щодо розрахунку конкурсного балу, яка зазначена в Критеріях оцінювання фахового
вступного іспиту з менеджменту не відповідає інформації, яка зазначена в Правилах прийому до аспірантури;
низька активність здобувачів у програмах академічної мобільності; програми вступних випробувань з фахового та
додаткового іспиту не містять переліку питань до іспиту, рекомендують для підготовки застарілу літературу,
відсутня нормативно-правова література; не визначено, яку кількість кредитів дозволено здобувачам третього
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(освітньо-наукового) рівня вищої освіти відносити на визнання результатів навчання отриманих під час
неформальної освіти. Для внутрішнього покращення ОНП ЕГ рекомендує: привести у відповідність інформацію,
щодо розрахунку конкурсного балу в Критеріях оцінювання фахового вступного іспиту з менеджменту відповідно до
Правил прийому; продовжувати заходи з популяризації академічної мобільності, як зовнішньої, так і внутрішньої;
оновити програми вступних випробувань з фахового та додатково іспиту зі спеціальності; передбачити у
нормативних документах, яку кількість кредитів, варто відносити на РН отриманих у неформальній освіті для
здобувачів третього (освітньо-наукового рівня).

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОНП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 3.1, 3.3. Проте ЕГ фіксує
некритичні недоліки за підкритеріями 3.2 та 3.4, пов'язані з неузгодженістю в Критеріях оцінювання вступного
випробування та відсутністю практики зарахування результатів отриманих у неформальній освіті, що обумовлює
встановлення відповідності Критерію 3 на рівні В.

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 та методи навчання і викладання регулюються Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНАУ (у
новій редакції) (http://lnau.in.ua/w3dd). Зустрічі з академічним персоналом і здобувачами вищої освіти підтвердили
достовірність даних, наведених в таблиці 3 додатку Відомостей про самооцінювання ОНП, тобто при викладанні
ОК04 Методологія і методи наукових досліджень в менеджменті, ОК06 Організація підготовки дисертаційної
роботи застосовуються лише традиційні методи навчання (лекції, семінари, практичні заняття, самостійна
аудиторна робота студентів; самостійна позааудиторна робота студентів; консультації), а при викладанні ОК01
Філософія, ОК02 Наукова іноземна мова, ОК03 Організація навчального процесу у вищій школі, ОК05 Педагогічна
практики, ОК07 Дослідження операцій в економіці та менеджменті поряд з традиційними застосовуються ще й
інтерактивні методи навчання, серед яких відкритий мікрофон, шість капелюхів, акваріум, світове кафе, круглий
стіл, відео лекції, презентації, дискусії. При здійсненні освітньої діяльності застосуванню означених методів
навчання сприяє широке використання учасниками освітнього процесу можливостей інформаційних систем
хмарної платформи Office-365, електронного модульного середовища навчального процесу Moodle (ЕГ був наданий
тимчасовий пароль для входу в систему Moodle), електронний репозитарій (https://bit.ly/3oJ8jBj). Інтерв'ювання з
НПП та здобувачами підтверджують, що форми та методи навчання і викладання в цілому сприяють досягненню
заявлених в ОНП цілей та ПРН. Вони засвідчують відповідність навчання і викладання за ОНП вимогам
студентоцентрованого підходу через постійний зворотній зв'язок, що дозволяє НПП коригувати власну стратегію
викладання та обирати оптимальні методи навчання для підвищення рівня задоволеності аспірантів в навчанні.
Відповідність принципам академічної свободи забезпечується через можливість здобувачів як в аудиторії, так і
позаудиторно вільно висловлювати власну точку зору, обмінюватися думками, досвідом, обговорювати проблемні
питання, самостійно здійснювати вибір вибіркових дисциплін, завдань з окремих освітніх компонентів, керівника
дисертаційної роботи, визначатися з тематикою дисертаційних робіт, наукових досліджень, проєктів тощо

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).

Академічний персонал та здобувачі при інтерв'юванні засвідчили, що інформація щодо цілей, змісту та програмних
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів надається
викладачами на початку вивчення кожного освітнього компоненту, перед виконанням конкретних видів робіт, під
час консультацій перед проведенням підсумкових форм контролю, а також з нею можна ознайомитися в
друкованому вигляді (у робочих навчальних програмах, в навчальних посібниках, методичних рекомендаціях до
проведення практичних занять, виконання самостійної роботи), в електронному вигляді через інформаційну
систему хмарної платформи Office-365, ресурс Teams, електронний ресурс навчально-методичного забезпечення
ЛНАУ Moodle (http://edu.lnau.in.ua/), доступ до яких здобувачі мають за індивідуальним логіном і паролем, що
отримується ними на початку навчання і підтримується протягом всього терміну навчання, на вебсайті ЗВО
(https://bit.ly/3ukqqPk). Таким чином, здобувачі вищої освіти за ОНП «Менеджмент» своєчасно і в доступній формі
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отримують інформацію щодо цілей, змісту та ПРН, а також порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих
освітніх компонентів.

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

Підтвердженням поєднання навчання та проведення досліджень під час реалізації ОНП є те, що перелік
обов’язкових ОК складається з дисциплін, які акцентують увагу на науковій складовій підготовки фахівця: «Наукова
іноземна мова», «Методологія і методи наукових досліджень в менеджменті», «Організація підготовки
дисертаційної роботи», «Дослідження операцій в економіці та менеджменті». При викладанні таких дисциплін, як
«Методологія і методи наукових досліджень в менеджменті» (у Відомостях про самооцінювання ОНП зазначено
«Методи наукових економічних досліджень в менеджменті»), «Організація підготовки дисертаційної роботи»
використовуються результати наукових досліджень НПП та здобувачів в рамках кафедральної наукової теми
«Управління ресурсним потенціалом підприємств, спрямоване на формування конкурентних переваг в аграрному
секторі економіки». Поєднання навчання і досліджень реалізується здобувачами через вибір навчальних дисциплін
з вибіркової складової ОНП, які дозволяють здобути компетентності та ПРН у відповідності з тематикою їх
дисертаційних робіт. Дана тематика враховується НПП під час підготовки до лекційних занять, розробки завдань до
практичних, семінарських занять та самостійної роботи. Здобувачі активно беруть участь у факультетському
науковому гуртку «Сучасний маркетинг» (https://bit.ly/3vnnToD), річний план роботи якого на 2020-2021 н.р. був
наданий ЕГ для ознайомлення, щорічній Звітній науково-практичній конференції ЛНАУ, науково-практичній
конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на початку
третього тисячоліття». За результатами роботи конференцій доповіді опубліковуються в електронних виданнях
наукових конференцій, що розміщуються в електронному репозитарії ЗВО (http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/). ЕГ за
результатами інтерв'ювання відмічає взаємодію між здобувачами та їх керівниками дисертаційних робіт в
опублікуванні спільних наукових праць та навчальних посібників (всі з 5 присутніх на зустрічі здобувачів
підтвердили цей факт, при цьому в аспірантки Кривошеєвої В.В. опублікована стаття в міжнародній наукометричній
базі даних WoS). НПП та здобувачам надано безкоштовний доступ до міжнародних наукометричних баз даних
Scopus та WoS. Позитивний вплив на освітній процес і НДР за ОНП має Наукове товариство студентів (слухачів),
аспірантів, докторантів та молодих вчених (НТС(С)АДіМВ) ЛНАУ, діяльність якого регламентується Положенням
про НТС(С)АДіМВ ЛНАУ (https://bit.ly/3fFyoNu). Здобувачі заохочуються до виконання наукових робіт шляхом
нарахування додаткових балів з відповідного ОК. Результати досліджень оформляються у вигляді презентацій,
друкованих наукових робіт, тез доповідей, статей у наукових фахових виданнях. При цьому у здобувачів відсутній
окремий індивідуальний план наукової роботи, що сприяло б кращій організації наукової роботи та забезпечило б
формування її індивідуальної траєкторії (необхідність внесення змін, доповнень тощо) впродовж усього періоду
навчання на ОНП.

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

ЕГ встановлено, що відповідно до Положення про робочу програму навчальної дисципліни у ЛНАУ
(https://bit.ly/2SjxTkm) робочі програми (РП) навчальних дисциплін (НД) підлягають щорічному перегляду,
обговоренню на засіданнях відповідних кафедр і затвердженню в установленому порядку. Оновлення змісту НД
відбувається з урахуванням результатів моніторингу та періодичного перегляду ОНП, зокрема, отриманих від
стейкхолдерів побажань та зауважень; підвищення кваліфікації НПП; результатів їх наукової діяльності. Напрями
інтеграції в економічне середовище ЄС в умовах реалізації Угоди про Асоціацію на матеріалах Віце-президента АЕН
України, зав. відділом проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва ІЕП НАНУ Ляшенка В.І.
дозволили професору Кочеткову О.В. оновити змістовне наповнення та методичний супровід ОК «Методологія і
методи наукових досліджень в менеджменті», зокрема, в темі «Організація наукових досліджень в Україні»
максимально наблизитися до конкретних виробничих умов. У Відомостях про СО зазначено, що після ознайомлення
з матеріалами Інноваційного форуму-2020 (м. Вінниця) доцент Співак С.І. відкрила нові можливості застосування
методів дослідження операцій в наукових дослідженнях розвитку менеджменту для с.-г. підприємств в рамках
змістовного наповнення ОК «Дослідження операцій в економіці та менеджменті», проте згідно з табл. 2 додатку
Відомостей про СО та за результатами зустрічі з НПП дану ОК викладає доцент Мічківський С.М., а розробником РП
виступав колишній викладач ЗВО Кукса І.М. Викладачі ОК02 Наукова іноземна мова Лугова Т.М. та ОК05
Педагогічна практика Мартинець Л.А. не є безпосередніми розробниками РП. З Відомостей про СО у межах
кафедральної науково-дослідної теми ОК «Методологія і методи наукових досліджень в менеджменті», «Організація
наукових досліджень в Україні» (хоча такого ОК не зазначено в ОНП «Менеджмент» 2020), «Педагогічна практика»
були доповнені розділами та відповідними сучасними матеріалами зі спеціальності, проте чим конкретно НПП при
зустрічі з ЕГ не відповіли. Аналіз РП з ОК, що передбачені навчальним планом ОНП, свідчить, що у розділі
«Рекомендовані джерела інформації» майже відсутні наукові праці НПП та іноземна література. Також було б
доцільно доповнити РП розділами «Методичне забезпечення дисципліни», «Зміни до робочої програми на
_____н.р.». У першому навести список навчально-методичних розробок до семінарських (практичних) занять,
самостійної роботи з посиланнями на них в інформаційних системах, що сприятиме покращенню вивчення
здобувачами ОК. Другий має містити інформацію про зміни, внесені до РП ОК у поточному н.р., стосовно уточнень
планів семінарських (практичних) занять, методів навчання, системи контролю та оцінювання знань, переліку
літератури, що дозволить зробити освітній процес більш прозорим і зрозумілим для всіх учасників. Таким чином,
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викладачам ОК за ОНП слід ретельно підійти до щорічного оновлення їх змісту на основі наукових досягнень і
сучасних практик у відповідній галузі.

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

Інтернаціоналізація навчання регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну
мобільність у ЛНАУ (https://bit.ly/3fcsh4m) та зазначеним у Відомостях про самооцінювання Положенням про
порядок перезарахування результатів навчання для учасників програм академічної мобільності ЛНАУ, проте такий
нормативний документ відсутній на сайті ЗВО. ЕГ було надано ряд документів, які підтвердили співпрацю ЛНАУ з
закордонними університетами Республік Польщі (Інститут журналістики та соціальної комунікації Вроцлавського
університету, Institute of European Integration), Білорусі (Білоруський державний аграрний технічний університет),
Болгарії (Економічний університет, Варненський вільний університет ім. Чорноризця Храбра), Литви (Каунаським
університетом ім. Вітовта Великого), Туреччини (Стамбульський університет Сerrahpasa) тощо. Також частково
інформація щодо міжнародної діяльності розміщена на офіційному сайті ЗВО (https://bit.ly/3wtP9BZ). Зустрічі з
фокус-групами здобувачів та НПП підтвердили той факт, що учасники освітнього процесу за ОНП не були залучені
до участі у міжнародних проєктах та програмах академічної мобільності. Гарант ОНП Кочетков О.В. та викладачі
економічного факультету Сафронська І.М., Наголюк А.Є., Кислюк Л.В. беруть участь у міжнародних наукових
конференціях, про що свідчать їх наукові публікації (таблиця 2 додатку Відомостей про самооцінювання ОНП,
надані ЕГ посилання на профілі НПП). Також нині завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та
економічного аналізу Орлова-Курилова О.В. брала участь у закордонних наукових конференціях Німеччина-2017,
Франція-2017 разом зі здобувачем Сергієнком С.С., за результатами яких опубліковано тези доповідей. Усі учасники
освітньо-наукового процесу мають безкоштовний доступ до міжнародних наукометричних баз Scopus та WoS.
Викладачем Мартинець Л.А. опубліковано 2 статті в міжнародній наукометричній базі Scopus. Викладачі Кочетков
О.В., Мартинець Л.А. пройшли підвищення кваліфікації у закордонних ЗВО Республік Литви, Польщі, Білорусі.
Попри наявність підписаних договорів та меморандумів про співпрацю ЛНАУ з іноземними університетами та
організаціями прикладів участі аспірантів та НПП за ОНП «Менеджмент» в академічній або науковій співпраці
немає. ЕГ зазначає потребу активізації та розширення напрямів інтернаціоналізації як шляхом участі здобувачів та
викладачів ЗВО у міжнародних програмах академічної мобільності, так і через співпрацю з закордонними
фахівцями у формі проведення ними занять зі здобувачами безпосередньо в ЗВО або дистанційно. Для
налагодження контактів майбутньої співпраці та нових наукових зв'язків з закордонними партнерами потребує
покращення мовна практика шляхом проведення занять викладачами економічного факультету іноземною мовою.
При цьому слід зауважити, що такі НПП як Орлова-Курилова О.В., Сафронська І.М., Васюренко Л.В., Мартинець
Л.А. та здобувач Сергієнко С.С. уже мають міжнародний сертифікат з іноземної мови рівня B2 (документи долучені
до справи).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Використання поряд з традиційними інтерактивних методів навчання при вивченні навчальних дисциплін, що
передбачені навчальним планом ОНП; відповідність форм та методів навчання вимогам студентоцентрованого
підходу та принципам академічної свободи; належний рівень поінформованості здобувачів вищої освіти стосовно
освітнього процесу через використання внутрішньої системи дистанційного навчання на базі платформи Moodle,
інформаційної системи хмарної платформи Office-365, ресурсу Teams, електронного репозитарію; можливість
здобувачів вищої освіти поєднувати навчання та наукову діяльність; наявність достатньої кількості підписаних
договорів про співпрацю з закордонними та вітчизняними ЗВО та науковими установами.

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

Відсутність у здобувачів окремого індивідуального плану наукової роботи, що сприяло б кращій організації наукової
роботи та забезпечило б формування її індивідуальної траєкторії (необхідність внесення змін, доповнень тощо)
впродовж усього періоду навчання на ОНП; у розділі «Рекомендовані джерела інформації» робочих програм майже
відсутні наукові праці НПП та іноземна література; відсутність участі аспірантів та НПП на ОНП «Менеджмент» в
міжнародній академічній або науковій співпраці. Рекомендації: розробити і впровадити окремі форми
індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи аспіранта; при оновленні робочих
програм з навчальних дисциплін науково-педагогічним працівникам доцільно долучати власні наукові праці
(навчальні посібники, монографії, наукові статті), сучасну навчально-методичну літературу останніх років видання,
яка є в бібліотечному фонді, та іноземну літературу, до якої є вільний доступ, відповідно до змісту навчальної
дисципліни, а також було б доцільно доповнити робочі програми такими розділами, як «Методичне забезпечення
дисципліни», «Зміни до робочої програми на _____н.р.»; доцільно активізувати напрями інтернаціоналізації
шляхом участі НПП та здобувачів у міжнародних програмах академічної мобільності як шляхом участі здобувачів та
викладачів ЗВО у міжнародних програмах академічної мобільності, так і через співпрацю з закордонними
фахівцями у формі проведення ними занять зі здобувачами безпосередньо в ЗВО або дистанційно; з метою
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налагодження контактів майбутньої співпраці та нових наукових зв'язків з закордонними партнерами покращувати
мовну практику шляхом проведення занять іноземною мовою.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОНП «Менеджмент» має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 4.1 та 4.2, та
некритичні недоліки, пов'язані з розробкою окремих форм індивідуального навчального плану та індивідуального
плану наукової роботи аспіранта, оновленням змісту освітніх компонент на основі власних наукових досягнень та
інтернаціоналізацією освітньо-наукової діяльності ЗВО. В цілому ОНП «Менеджмент» та освітня діяльність за нею
відповідають Критерію 4 на рівні В з недоліками, що не є суттєвими, а деякі з них можуть бути виправлені
найближчим часом.

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 та критерії оцінювання для здобувачів ступеня доктора філософії за обов’язковими та
вибірковими освітніми компонентами регламентуються в ЗВО р. 3 «Положення про організацію освітнього процесу
в ЛНАУ (у новій редакції)» (https://cutt.ly/bbVmomE), «Положенням про організацію та проведення поточного і
семестрового контролю результатів навчання у ЛНАУ» (https://cutt.ly/BbVmPLg), «Положенням про порядок
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ЛНАУ» (https://cutt.ly/sbVQxlq),
«Положенням про дистанційне навчання» (https://cutt.ly/kbVGtrE), ОНП «Менеджмент», навчальним планом
(https://cutt.ly/obVm8zQ) та робочими програмами навчальних дисциплін (https://cutt.ly/6bVGdmk). Термін і
періодичність проведення контрольних заходів визначається навчальним планом. Форми проведення поточного
контролю освітньої складової визначаються конкретним викладачем відповідно до РНПД. Він може проводитися у
формі усного опитування, письмового або комп’ютерного експрес-контролю під час аудиторних занять, виступів.
Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді екзамену/заліку. Оцінювання здійснюється за 100-бальною
шкалою відповідно до затверджених кафедрою критеріїв оцінювання за університетською шкалою: «Відмінно»,
«Добре», «Задовільно», «Незадовільно» – для екзаменів, диференційованих заліків, практик, а також
«Зараховано», «Не зараховано» – для заліків. Одночасно оцінювання проводиться за шкалою трансферних оцінок
ЄКТС («А», «В», «С», «D», «E», «Fx», «F»). Відповідно до п. 1.5 «Положення про порядок та умови обрання
здобувачами вищої освіти ЛНАУ дисциплін за вибором» (https://cutt.ly/cbMhLiA) та ОНП «Менеджмент» формою
підсумкового контролю вибіркових дисциплін є залік. В університеті запроваджено практику опитування здобувачів
стосовно якості викладання у ЛНАУ (https://cutt.ly/ab3Z0sg). Під час спілкування здобувачі відмітили, що критерії
оцінювання є зрозуміли, чіткими. Викладачі на початку вивчення освітнього компонента ознайомлюють здобувачів
з робочими програмами, надають інформацію щодо форм контрольних заходів, засобів діагностики РН та критеріїв
оцінювання. Також здобувачам доводиться до відома, що 60 балів відноситься на поточний контроль знань, а 40
балів на підсумковий. Водночас, ЕГ рекомендує поширити практику підготовки та використання силабусів на
третьому рівні вищої освіти. Атестація наукової складової проходить у вигляді звітування здобувачами на засіданні
кафедр та на вченій раді економічного факультету двічі на рік. Під час атестації не відбувається дискусійного
обговорення та відповідного консультування з боку «критичної маси» фахівців за науковим напрямом.

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

На час проведення акредитаційної експертизи затверджений стандарт вищої освіти для здобувачів третього
освітнього рівня спеціальності 073 «Менеджмент» відсутній. Формою атестації здобувачів є публічний захист
наукових досягнень у формі дисертації, що визначається п.ІІІ ОНП 2019 р. і відповідає п.30 Постанови КМУ «Про
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах
вищої освіти (наукових установах)» від 23.03.2016р. №261.
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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.

Проаналізувавши внутрішню нормативну базу ЗВО, яка зазначена у підкритерії 5.1, результати інтерв’ювання зі
здобувачами дозволили ЕГ пересвідчитись у прозорості проведення контрольних заходів та їх розуміння усіма
учасниками освітнього процесу. З метою забезпечення об’єктивності та неупередженості екзаменаторів в
Університеті розроблено та затверджено Положення про комісію з питань академічної доброчесності ЛНАУ
(https://cutt.ly/3b2Hrf3) повноваження якої передбачають визначати порядок виявлення та встановлення фактів
порушення академічної доброчесності, одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм та
готувати відповідні вимоги тощо; Положення про раду з якості вищої освіти у ЛНАУ (https://cutt.ly/Gb2HXLW), п.
2.1 даного Положення визначено, що метою діяльності Ради є запровадження системи формування та реалізації
системи політики забезпечення якості вищої освіти, спрямованих на виконання завдань, передбачених стратегією
розвитку Університету; відповідно до п. 4.3 Положення про організацію та проведення поточного і семестрового
контролю результатів навчання у ЛНАУ (https://cutt.ly/Hb3JZMX) здобувач вищої освіти, який не погоджується з
виставленою оцінкою, має право звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафедри не пізніше наступного
робочого дня після проведення екзамену/заліку. Викладач з цієї навчальної дисципліни і завідувач кафедри або
призначений ним викладач зобов’язані розглянути апеляцію у присутності здобувача та упродовж двох робочих
днів прийняти остаточне рішення. За інформацією наданою викладачами про те, що об’єктивність та
неупередженість екзаменаторів в період дистанційного навчання забезпечує система тестування на платформі
Moodle. Кожен навчальний курс в Moodle має анкету опитування здобувачів, стосовно якості викладання,
об’єктивності здійснення контролю та удосконалення змісту навчального курсу. Під час інтерв’ювання фокус-груп
з’ясовано, що конфліктних ситуацій пов’язаних з необ’єктивністю та неупередженістю екзаменаторів за даною ОНП
не було, але здобувачі обізнані в процедурі звернення у випадку таких ситуацій, а адміністрація ЗВО, наукове
співтовариство, викладачі, студентське самоврядування готові та відкриті до конструктивного діалогу.

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

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності в ЗВО чітко регламентовані та
оприлюднені на офіційному веб-сайті університету на вкладці «Академічна доброчесність» (https://cutt.ly/fbKlqId).
В університеті розроблено та затверджено Кодекс академічної доброчесності (https://cutt.ly/vbKlg3T), де п. 2.3 та 2.4
зазначають, що за порушення академічної доброчесності НПП та здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до
академічної відповідальності, Положення про комісію з питань академічної доброчесності ЛНАУ
(https://cutt.ly/FbKlxKz), Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в ЛНАУ
(https://cutt.ly/abKlPuJ). ЗВО проводить активну політику з популяризації академічної доброчесності серед
здобувачів, а саме розроблено онлайн-практикум “Як уникнути плагіату в студентських роботах?” (автор – Катерина
Олександрівна Остапенко), РПНД «Організація підготовки дисертаційної роботи» передбачає вивчення теми щодо
запобігання академічного плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях,
наукових доповідях, статтях тощо) (https://cutt.ly/eb3Hkkp) проводяться опитування здобувачів вищої освіти щодо
дотримання академічної доброчесності (https://cutt.ly/nbKxquF). Також здобувачка, що навчається на даній ОНП є
представником Комісії з питань академічної доброчесності, яка повідомила, що Університет постійно проводить
тренінги з популяризації академічної доброчесності, на сайті університету передбачено окрему сторінку де зібрано
весь матеріал, щодо академічної доброчесності. Починаючи з 2016 року в Університеті використовується система
Unichek. Усі кваліфікаційні роботи і проєкти, курсові роботи проходять обов’язкову безкоштовну перевірку на
плагіат (https://cutt.ly/zbKxvij). На момент проведення акредитаційної експертизи випадків порушення академічної
доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами за даною ОНП не зафіксовано.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

У Луганському національному аграрному університеті форми контрольних заходів та критерії їх оцінювання є
чіткими, зрозумілими та доводяться до відома усім учасникам освітнього процесу. Визначена процедура повторного
перескладання іспитів. Позитивною стороною є використання платформи Moodle для оцінювання та контролю
знань здобувачів вищої освіти. ЗВО проводить активну політику, щодо популяризації академічної доброчесності.
Використовується ліцензійне програмне забезпечення “UNICHECK”.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.
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ЕГ рекомендує продовжувати впроваджувати практику звітування аспірантами у формі міжкафедрального семінару,
із залученням зовнішніх стейкголдерів та відповідного консультування з боку «критичної маси» фахівців за
науковим напрямом, продовжити реалізацію заходів щодо процедур академічної доброчесності шляхом проведення
відкритих лекцій, круглих столів, семінарів та конференцій. Рекомендуємо поширити практику підготовки та
використання силабусів і на третьому рівні вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів оприлюднюється заздалегідь, є чіткими,
зрозумілими та дають можливість досягнення здобувачами результатів навчання. У ЗВО є чітко визначені
процедури та механізми забезпечення, дотримання академічної доброчесності, а також інструменти протидії її
порушенням. Зазначені аргументи дозволяють зробити висновок про відповідність ОНП за критерієм 5 рівню В.

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.

До реалізації ОНП задіяні п'ять НПП, з яких два доктори і три кандидати наук. При цьому один з кандидатів наук, а
саме гарант ОНП Кочетков О.В., має вчене звання професора. Наукове керівництво аспірантами здійснюють
професор кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу Кочетков О.В. (під його керівництвом
вже захищено 18 аспірантів) та доцент кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій Васюренко Л.В.
Ознайомлення з їх профілями у наукометричних базах, посилання на які було надано ЕГ, а також зі списком
публікацій аспірантів з досліджуваної теми, підтверджує відповідність наукової діяльності керівників напрямам
досліджень аспірантів через співпадіння ключових слів відповідних публікацій. Аналіз таблиці 2 додатку
Відомостей про самооцінювання ОНП, додатково наданої ЕГ інформації щодо рівня фаховості викладачів відповідно
до дисципліни, що викладається на ОНП «Менеджмент», а також документів за наданим ЕГ посиланням
(https://cutt.ly/qni4p03) дає змогу зробити висновок, що академічний персонал, який бере участь у реалізації ОНП
загалом має необхідну академічну кваліфікацію, яка у цілому дозволяє на достатньому рівні здійснювати
викладання дисциплін, визначених навчальним планом ОНП, та забезпечувати досягнення програмою цілей і
результатів навчання. Зустрічі зі здобувачами продемонстрували їх задоволення рівнем професіоналізму
викладачів. Цей факт підтвердився і за результатами анкетування здобувачів, які додатково за запитом ЕГ (за
відсутності на веб сайті ЗВО) були додані до справи. Проте слід зауважити, що гаранту та деяким НПП, що задіяні до
реалізації ОНП, (лише викладачем Мартинець Л.А. опубліковано 2 статті в міжнародній наукометричній базі
Scopus.), слід підвищити рівень публікаційної активності у рейтингових міжнародних виданнях, в тому числі
міжнародних наукометричних базах Scopus, WoS, і, таким чином, збагатити свій індивідуальний дослідницький
досвід, адже публікації у виданнях, що індексуються наукометричними базами даних є інструментом інтеграції
вітчизняної науки в європейський і світовий дослідницький та освітній простори, що є метою реформи вищої освіти,
а публікаційна активність НПП є одним з основних факторів, який враховується при визначенні світових рейтингів
ЗВО, при цьому цитування цих публікацій колегами є оцінкою якості і значущості для науки і практики у
відповідній галузі отриманих результатів та свідчить про високу ефективність та результативність діяльності ЗВО в
цілому.

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

Проведені зустрічі з гарантом ОНП, менеджментом ЗВО, академічним персоналом, допоміжними структурними
підрозділами, а також вивчення відповідних документів дозволяють ЕГ зробити висновок, що процедури
конкурсного добору викладачів регламентуються Положенням про конкурсний відбір та призначення на посади
науково-педагогічних і педагогічних працівників» (https://bit.ly/3oJHTzr). Для оцінки рівня професійної
кваліфікації претендента кафедра може запропонувати йому прочитати відкриті лекції, провести практичні заняття
в присутності НПП ЛНАУ. Відповідність кандидатури претендентів на посаду попередньо обговорюються на
відповідній кафедрі в їх присутності. Слід зазначити, що до уваги береться також попередня діяльність працівника
згідно з Положенням про критерії оцінювання показників рейтингу педагогічних та науково-педагогічних
працівників ЛНАУ (https://bit.ly/3fiwu6F). Висновки кафедри про професійні та особисті якості претендентів та
відповідні рекомендації щодо обрання (необрання) претендента на посаду затверджуються таємним голосуванням
та передаються на розгляд відповідної конкурсної комісії: Університету, економічного факультету, що створюються
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наказом ректора Університету, разом з окремими думками учасників засідання, які викладені в письмовій формі.
Слід зазначити, що всі викладачі, що здійснюють освітню діяльність за ОНП, працюють як обрані за конкурсом за
відповідною процедурою. Таким чином, процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють
забезпечити необхідний рівень їх професіоналізму для успішної реалізації ОНП.

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

Потенційним роботодавцем для випускників ОНП є безпосередньо ЛНАУ, проте зустріч експертів із зовнішніми
стейкхолдерами дозволяє зробити висновок, що роботодавцями випускників ОНП «Менеджмент» також можуть
бути провідні навчальні заклади України, в яких, зокрема, вже працюють колишні випускники управлінської галузі
знань ЛНАУ. Представниками академічної спільноти Полтавської державної аграрної академії, Східноукраїнського
національного університету ім. Володимира Даля, Харківського національного економічного університету з метою
вдосконалення та покращення якості підготовки здобувачів вищої освіти за ОНП було здійснено її зовнішнє
оцінювання, про що свідчать додані до справи рецензії на ОНП. ЛНАУ використовує різні напрями залучення
потенційних роботодавців до організації та реалізації освітньо-наукового процесу, зокрема, Skype засідання
круглого столу «Стейкхолдери освітньо-професійних програм економічного факультету ЛНАУ» (Протокол №6 від
14.05.2020 р.) (документ додано до матеріалів справи), на якому були присутні представники бізнесу, і за
результатами якого вирішено врахувати у фокусі підготовки фахівців регіональність, аграрний аспект і необхідність
інтенсивного використання сучасних інформаційних технологій. Також в ЛНАУ відбувається громадське
обговорення освітніх програм (для ОНП «Менеджмент» 2020 його терміни становили 13.04.2020 р.13.05.2020 р.)
(https://bit.ly/2QPIymi). В підсумку в ньому взяли участь як представники академічної спільноти, здобувачі, так і
роботодавці (Зінченко А.М. – директор Агентства регіонального розвитку Луганської області, Соломатіна Т.В. –
керівник відділу аналізу та звітності ТОВ «Перша чарівна скриня» м. Київ, Марков Р.В. – директор Луганського
відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств) (https://bit.ly/3fj5Udj), слушні
пропозиції яких було враховано з метою удосконалення ОНП. Також вищевказані організації виступають місцем
стажування аспірантів та науково-педагогічних працівників. За результатами зустрічі з гарантом ОНП, НПП,
здобувачами підтверджено факт щорічного проходження в ЗВО таких заходів, як День Кар’єри, Ярмарок вакансій, де
роботодавці місцевих та зарубіжних компаній знайомлять майбутніх випускників з вакансіями на ринку праці та
вимогами до них, а останні мають змогу в ході особистісного спілкування з працедавцями та їх представниками
пройти тестування чи інтерв'ювання для виявлення відповідності запропонованій вакансії в компанії, яка їх
зацікавила. Таким чином, залучення роботодавців до організації та реалізації освітньо-наукового процесу ЛНАУ за
ОНП «Менеджмент» має різноплановий характер. Разом з тим для покращення якості самої ОНП та реалізації
освітньої діяльності за нею можна порекомендувати розширювати коло потенційних роботодавців з більшою
періодичністю їх залучення.

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

За результатами проведених фокус-зустрічей встановлено, що залучення до аудиторних занять за ОНП
«Менеджмент» професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців не носить постійний
характер та не здійснюється на умовах трудових відносин. З метою підсилення теоретичної складової практичними
навичками, що сприятимуть подальшому працевлаштуванню, за деякими компонентами даної ОНП за особистою
домовленістю викладачів з професіоналами-практиками, експертами галузі, представниками роботодавців для
здобувачів проводяться практичні заняття та ознайомлюючі екскурсії. Наприклад, 02.11.2020 р. для усіх охочих
здобувачів вищої освіти ЛНАУ, зокрема економічного факультету та даної ОНП, Ігор Сироватко – випускник
Університету за спеціальністю 073 «Менеджмент», а нині директор Департаменту клієнтського сервісу OLX Україна
і Центральна Азія, провів мотиваційну навчальну online лекцію на тему «Особливості побудови кар’єри менеджера
та визначення актуального переліку hardskills та softskills» (http://lnau.in.ua/rak0). Враховуючи той факт, що одним
із шляхів покращення якості ОНП є залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців, рекомендовано розпочати таку практику на регулярній основі, а також залучати до
викладання на ОНП професорів з іноземних ЗВО.

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

Процес професійного розвитку НПП в ЗВО регулюється Положенням про професійний розвиток науково-
педагогічних і педагогічних працівників у ЛНАУ (https://bit.ly/3fi5nby). Як правило, траєкторію професійного
розвитку та змістовну його частину визначають самі НПП, проте у разі потреби, вони можуть отримувати
консультативну допомогу колег, завідувача кафедри, де працюють, або співробітника Центру якості, професійної
адаптації та консалтингу Університету. Основними складниками професійного розвитку НПП є підвищення
кваліфікації та стажування, що здійснюється, як правило за програмою підвищення кваліфікації, в тому числі
шляхом участі в семінарах, тренінгах, вебінарах, круглих столах тощо. Викладач має право вільно обирати місце,
форми, види, напрями, тематику, строки підвищення кваліфікації згідно Положення про підвищення кваліфікації
та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ЛНАУ (http://lnau.in.ua/l9v5). Аналіз таблиці 2
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додатку до Відомостей про самооцінювання ОНП, додатково наданої ЕГ інформації щодо рівня фаховості викладачів
відповідно до дисципліни за ОНП «Менеджмент», а також документів за наданим ЕГ посиланням https://lgnau-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/l_shalashnyi_lgnau_edu_ua/EkBGb91XIKlOr_fMgkAymsMB8pzjSPLLVG9ALS67eAu1
Xw?e=KXyI6h свідчить, що всі викладачі, що здійснюють освітню діяльність за ОНП, регулярно (не менше, ніж один
раз на п'ять років) проходять підвищення кваліфікації. На сайті ЗВО представлений перспективний план-графік
підвищення кваліфікації НПП (https://bit.ly/3oKAf7S). Останнім часом з урахуванням епідеміологічних умов
основною формою підвищення кваліфікації є дистанційна. Зі слів менеджменту ЗВО за сприяння ЛНАУ в рамках
проєкту з USAID плануються програми обміну досвідом між НПП та закордонними ЗВО, що забезпечить
підвищення викладацької майстерності. Під час зустрічі з ЕГ викладачі підтвердили задоволеність існуючою в ЗВО
системою підтримки професійного розвитку. Таким чином, Університет сприяє професійному розвитку викладачів.
Разом з тим потребує покращення і підтримки з боку ЗВО така складова професійного розвитку НПП, як
стажування, в тому числі закордонне.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В ЗВО система стимулювання розвитку викладацької майстерності здійснюється у вигляді моральних та
матеріальних заохочень і регламентується Статутом (https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Statut_Luhansk_NAU.pdf),
відповідно до Відомостей про самооцінювання Колективним договором (проте даний документ, як один з основних
локальних нормативних документів, який, відповідно до чинного законодавства, регламентує трудові та соціально-
економічні відносини між адміністрацією Університету і трудовим колективом і гарантує захист прав та інтересів
усіх працівників, на час підготовки до проведення, безпосереднього проведення виїздної експертизи та підготовки
звіту ЕГ був відсутній серед установчих документів ЗВО на веб сайті), а також Положенням про матеріальне
стимулювання науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників за наукові досягнення ЛНАУ
(https://bit.ly/3yAmi0Y)., Положенням про критерії оцінювання показників рейтингу педагогічних та науково-
педагогічних працівників ЛНАУ (http://lnau.in.ua/o0nu). ЕГ ознайомилася з доданими до справи прикладами
витягів із наказів № 01-15/124к від 23.10.2020 р., № 01-15/148к від 21.12.2020 р. без ПІБ викладачів та сум виплат (з
обґрунтуванням головним бухгалтером, що ця інформація відноситься до особистих та комерційних даних) про
преміювання НПП за результатами щорічного рейтингування (за словами викладачів та головного бухгалтера в
різних категоріях НПП преміюються перших три місця в рейтингу, який розміщується на офіційному сайті ЗВО
(https://bit.ly/34e3kiE), та за результатами роботи за рік. Преміювання здійснюється за рахунок економії фонду
заробітної плати по загальному фонду. Під час зустрічі експертної групи із викладачами загалом було підтверджено
задоволеність існуючою системою стимулювання розвитку викладацької майстерності в Університеті.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Відповідність академічної кваліфікації викладачів, які беруть участь у реалізації ОНП, щодо фаховості викладання
навчальних дисциплін; прозорість і відкритість процедури конкурсного відбору НПП; має місце різнопланова
співпраця з роботодавцями, яких періодично залучають до формування і оновлення ОНП, проведення занять тощо;
сприяння ЗВО професійному розвитку викладачів і їх задоволеність існуючою системою стимулювання розвитку
викладацької майстерності.

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

Низький рівень публікаційної активності НПП у рейтингових міжнародних виданнях, в тому числі міжнародних
наукометричних базах Scopus, WoS; недостатня організація процесу залучення потенційних роботодавців,
професіоналів-практиків, в тому числі професорів із іноземних ЗВО, до організації та реалізації освітньо-наукового
процесу за ОНП «Менеджмент»; низький рівень стажування НПП, в тому числі закордонного. Рекомендації:
посилити публікаційну активність викладачів, що здійснюють освітню діяльність за ОНП, у рейтингових
міжнародних виданнях, в тому числі тих, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus, WoS, з
метою підвищення їх академічної та/або професійної кваліфікації, зростання рівня дослідницького досвіду та
зміцнення наукового статусу Університету; налагодити співпрацю із європейськими закордонними науковими
установами та науково-освітніми закладами, які здійснюють підготовку фахівців та провадять наукові дослідження у
фаховому напрямі, та покращити процес залучення потенційних роботодавців, професіоналів-практиків, в тому
числі професорів із іноземних ЗВО, до організації та реалізації освітньо-наукового процесу за ОНП «Менеджмент»;
посилити практику проходження стажувань та підвищень кваліфікації НПП на базі закордонних ЗВО та установ-
партнерів з метою удосконалення набутих та отримання нових знань і навичок у сфері професійної діяльності,
покращення фахової підготовки, а також сприяння подальшому розвитку педагогічного і наукового потенціалу
викладачів на основі обміну досвідом та ознайомлення з практичними аспектами роботи закордонних колег.
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Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОНП «Менеджмент» має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 6.2 та 6.6 та
певною мірою узгоджена за підкритерієм 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 через низький рівень публікаційної активності НПП у
рейтингових міжнародних виданнях та стажування НПП, в тому числі закордонного; недостатню організацію
процесу залучення потенційних роботодавців, професіоналів-практиків, в тому числі професорів із іноземних ЗВО,
до організації та реалізації освітньо-наукового процесу за ОНП «Менеджмент». ОНП «Менеджмент» та освітня
діяльність за нею загалом відповідають Критерію 6 на рівні В з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Фінансові та матеріально-технічні ресурси ЛНАУ надають можливість забезпечувати досягнення цілей та
програмних результатів навчання, що визначені освітньо-науковою програмою. Фінансові ресурси університету
формується шляхом бюджетних коштів та участі в грантових угодах з USAID «Підтримка дистанційного навчання
для Луганського національного аграрного університету» (https://lnau.in.ua/usaid/?lang=ua), з Європейським Союзом
(https://lnau.in.ua/eu/?lang=ua). Під час зустрічей та онлайн-огляду матеріально-технічного забезпечення було
встановлено, що для реалізації ОНП у ЗВО наявні: навчальні аудиторії, 2 лабораторії оснащені спеціальним
мультимедійним обладнанням, що дозволяє забезпечувати дистанційне навчання, є бібліотека, читальна зала,
актова зала, гуртожиток, спортивна та тренажерна зала, буфет. Фонд бібліотеки наповнюється за рахунок власних
надходжень та за рахунок надання допомоги іншими бібліотеками. В університеті діє розгалужена система Wi-Fi,
наданий для всіх учасників освітнього процесу вільний доступ до міжнародних баз даних Scopus, Web of Science та
ScienceDirect (https://cutt.ly/gb7NJRi), який працює лише в м. Слов'янськ, але доступ з інших локацій можливий при
приєднанні до корпоративної мережі Internet або за VPN-підключенням до цієї локації. Також в університеті
функціонує електронний репозитарій (http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/), де розміщені дисертації та автореферати,
матеріали конференцій, монографії, навчальні видання, наукові статті, патенти, авторські свідоцтва, роботи
викладачів відокремлених структурних підрозділів ЛНАУ. На сторінці бібліотеки є активні посилання до
репозитаріїв освітніх та наукових установ України, де розміщені повні тексти академічних творів
(https://cutt.ly/tb71GxM). Менеджмент ЗВО зазначив, що оновлення МТБ можливе завдяки фінансовій підтримці
США та ЄС, де 60% коштів спрямовано на формування науково-практичної складової. Під час інтерв’ювання охочі,
які приєдналися до Відкритої зустрічі зазначили, що заклад має потужне матеріально-технічне забезпечення, яке
надає можливість забезпечити освітній процес в умовах пандемії.

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.

В процесі огляду інфраструктури університету, під час спілкування з фокус-групами ЕГ впевнилась, що учасники
освітнього процесу мають безоплатний доступ до об’єктів інфраструктури ЗВО. Зокрема, забезпечується
безкоштовний доступ до сучасних комп’ютерних лабораторій, наукометричних баз – Web of Science, Scopus та
ScienceDirect; бібліотеки ЗВО тощо. Також університет надає безкоштовний доступ до Office-365 всім учасникам
освітнього процесу. Основні функції управління освітнім процесом автоматизовано на основі впровадження АСУ
(автоматизованої системи управління). У навчальних корпусах - вільний доступ до мережі Інтернет завдяки
технології Wi-Fi.

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.

Під час онлайн-огляду матеріально-технічної бази ЗВО та за наданою інформацією під час спілкування у фокус-
групах можна відмітити, що Університет сприяє створенню безпечного освітнього середовища для всіх учасників
освітнього процесу. В приміщеннях університету, гуртожитку передбачені стенди, що інформують про основні
правила поводження в період карантину, наявні антисептики, пожежні виходи обладнані, спеціальними знаками.
На кожному поверсі є інформаційні стенди щодо охорони праці і техніки безпеки, розміщені плани евакуації,
вогнегасники, проводиться їх щорічний перегляд і оновлення. Університет організовує роздрібний збір сміття. З
науково-педагогічними працівниками проводяться навчання, інструктажі з техніки безпеки та охорони праці.

Сторінка 20



Передбачені Журнали з безпеки життєдіяльності та охорони праці. В університеті функціонує структурний підрозділ
«Відділ охорони праці» (https://cutt.ly/6b7cYUj). Безпечність освітнього середовища ЗВО забезпечена правилами
внутрішнього розпорядку й інструкціями з охорони праці та техніки безпеки (https://cutt.ly/sb7cDtM). Соціально-
побутові потреби здобувачів в гуртожитку характеризуються необхідними умовами для проживання, відпочинку,
проведення виховної роботи й оздоровлення.

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

ЛНАУ проводить активну політику в напрямку надання освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та
соціальної підтримки здобувачів вищої освіти. Освітня підтримка здобувачів забезпечується за рахунок
консультацій НПП щодо освітніх компонентів, ПРН та контрольних заходів. З метою забезпечення розгляду
звернень здобувачів вищої освіти та реалізації принципів студентоцентрованого навчання періодично проходить
Дискусійний відкритий мікрофон «Зворотній зв’язок» де відбувається широке публічне обговорення актуальних,
проблемних питань серед учасників освітнього процесу. В університеті функціонує Центр Медіації, який допомагає у
розв’язанні усіх видів конфліктів, що виникають в університеті. ЗВО формує вільний простір для спілкування у
вигляді «Освітнього кафе», який забезпечує конструктивний діалог здобувачів вищої освіти з адміністрацією
Університету щодо гострих питань та непорозумінь, для надання більш детально роз’яснювальної та
консультаційної роботи. Поширеною практикою в Університеті є надання консультацій у вигляді відео-роликів. На
вкладці IT простір ЛНАУ (http://lgnau.edu.ua/) наведено Інструкції щодо використання особистого кабінету. В
Університеті є власний Гайд портал (https://cutt.ly/hb5c7GF) де розміщено Відеоінструкції для організації
навчального процесу та роботи з IT сервісами. Розроблені навчальний онлайн-практикум по академічній
доброчесності (https://cutt.ly/Cb5vdBy). В Університеті діє освітній центр «Донбас-Україна», в якому можна
отримати консультацію та кваліфіковану допомогу з надання можливості абітурієнтам з територій проведення ООС
вступити до ЛНАУ за спрощеною процедурою та отримати якісну українську освіту (https://cutt.ly/tb5vncC).
Здобувачі можуть звернутися до Центру якості, професійної адаптації та консалтингу отримати соціальну
підтримку, у т. ч. психологічну. Головний об’єктом за допомогою якого реалізується освітня та інформаційна
підтримка є офіційний сайт університету. На сайті університету у вкладці «Структурні підрозділи» зазначені всі
підрозділи університету з корпоративними поштами до яких можна звернутися у разі отримання додаткової
інформації, для надання довідок та обміну інформацією. На вкладці «Зразки документів» (https://cutt.ly/Fb5n6tv)
розміщені зразки документів щодо академічної відпустки, заяви на поновлення та відрахування, заява на надання
індивідуального графіка навчання тощо. В Університеті розгорнуто корпоративний хмарний пакет Office 365, який
включає до себе корпоративний месенджер Teams, корпоративну пошту Outlook, Word, Excel, PowerPoint тощо. В
ЗВО функціонує майданчик сервісної допомоги, який включає в себе Комунікативний майданчик «Скринька ідей»
(http://lgnau.edu.ua/ideas-box/), Психологічна підтримка «Скринька довіри», Комунікативний майданчик
«Скринька ідей» (http://lgnau.edu.ua/ideas-box/), Телеграм бот «LNAU_SS_Bot» (https://t.me/L_N_A_U_bot),
Інстаграм студентського самоврядування (https://www.instagram.com/rada.lnau/?hl=ru).

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, які забезпечують реалізацію права на освіту особам з особливими освітніми потребами.
Достатні умови реалізуються відповідно до внутрішніх нормативних документів університету: Положення про
організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами в ЛНАУ (https://cutt.ly/pbV0MLN),
Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, інших маломобільних груп
населення під час перебування на території (в приміщеннях) ЛНАУ (https://cutt.ly/FbV05WK), Положення про
організацію інтегрованого навчання особам з особливими освітніми потребами у ЛНАУ (https://cutt.ly/zbV2tsR).
Огляд матеріально-технічної бази, дані Відомості СО засвідчують, що корпуси обладнані пандусами та кнопкою
виклику. Особи з особливими потребами мають можливість навчатися за індивідуальним навчальним графіком та
через дистанційну платформу Moodle. У ЗВО зараз немає здобувачів третього рівня вищої освіти з особливими
освітніми потребами на ОНП «Менеджмент».

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.

При розробці стратегій та політик Університет визначив цінності на яких базується діяльність ЗВО: людина,
демократія, рівність розвиток (Стратегія розвитку ЛНАУ на 2020-2025 рр. (в новій редакції)
https://cutt.ly/1bBaVFJ)). Процедура вирішення ситуацій пов’язаних з конфліктом інтересів, булінгом, сексуальним
домаганням та дискримінацією в Університеті є чіткою і зрозумілою та відповідає нормам національного
законодавства та внутрішнім нормативно-правовим документам ЗВО, а саме: Порядку запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів у Луганському національному аграрному університеті (https://cutt.ly/0bBpZAG), Положенню
про запобігання та протидію булінгу (https://cutt.ly/VbBp4kb), Положенню про попередження та протидію
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сексуальним домаганням та дискримінацію у ЛНАУ (https://cutt.ly/3bBakT9). У ході ознайомлення з нормативною
базою та під час спілкування у фокус-групах ЕГ відмітила, що для забезпечення сприятливого морально-
психологічного клімату, а також у рамках затвердженого плану заходів щодо запобігання та протидії булінгу та будь-
якого виду насильства, в ЛНАУ на 2020–2021 н.р. (https://cutt.ly/zbMIwrk) ведеться активна діяльність:
інструктування працівників щодо дій персоналу в разі зіткнення з випадками булінгу та інших видів насильства,
перевірена інформаційна доступність правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу на
факультетах/ННІ тощо. В університеті проведено ряд заходів, щодо запобігання та протидії булінгу та будь-якого
виду насильства: Булінг…Знаю! Дію! (https://cutt.ly/BbMOUHN), Терпіти – це не жити. Треба жити!
(https://cutt.ly/SbMOALu). У ЗВО також затверджено низку нормативно-правових документів, що скеровані на
запобігання корупції, у тому числі на виявлення та усунення причин корупції (профілактику корупції) (вкладка
«Документи університету» (https://cutt.ly/ubKzAvQ)). Проте, ЕГ відмічає, що в документах Університету відсутнє
єдине нормативно-правове положення, яке б з огляду на широкий спектр причин виникнення конфліктів
регламентувало б єдину процедуру та механізм вирішення конфліктних ситуацій загального характеру, а не окремих
випадків (конфлікту інтересів, булінгу, сексуального домагання, дискримінації, корупції). В Університеті є
«Скринька довіри», куди здобувачі можуть звернутися у разі, якщо стали свідком булінгу або зазнали його проявів
на собі. В ході онлайн-зустрічі зі здобувачами, НПП та представниками наукового товариства було з’ясовано, що
вони є обізнаними стосовно процедур вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями,
дискримінацією, булінгом, конфліктом інтересів тощо.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

До позитивних практик слід віднести участь ЗВО у грантових програмах ЄС та США, що сприяє оновленню та
покращенню МТБ Університету. Інфраструктура ЗВО забезпечує потужну інформаційну та освітню підтримку
здобувачів вищої освіти, особливо в дистанційних умовах навчання. Забезпечуються комфортні умови для навчання
і проживання, створюються необхідні умови для забезпечення безпечного освітнього середовища. Сильними
сторонами є сприяння ЗВО розвитку студентських можливостей в ЛНАУ, а саме: функціонування Центру медіацій,
школи лідерства, дебатного клубу, вільного простору для спілкування «Освітнє кафе», впровадження принципів
Team building, наявність Майданчику сервісної допомоги тощо.

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

Слабкою стороною є відсутність єдиного нормативного положення, яке б дозволяло врегульовувати конфліктні
ситуації загального характеру, а не окремі випадки (конфлікту інтересів, булінгу, сексуального домагання,
дискримінації). Проте ЕГ відмічає, що ця проблема може бути швидко усунена, шляхом розробки єдиного
нормативного документа, що регламентуватиме процедури та передбачатиме механізми вирішення конфліктних
ситуацій загального характеру і їхнього запобігання.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ЗВО постійно оновлює та покращує матеріально-технічну базу для реалізації освітнього та позаосвітнього процесу.
Завдяки участі у грантових програмах ЄС та США Університет має можливості для оновлення матеріально-технічної
бази. Повною мірою забезпечена соціальна, інформаційна, консультативна, організаційна та освітня підтримка.
Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів, зокрема в умовах пандемії, приміщення
Університету та гуртожитку обладнані засобами індивідуального і колективного захисту. Створені можливості для
навчання осіб з особливими потребами. З огляду на необхідність розробки єдиного нормативного положення щодо
вирішення конфліктних ситуацій, ОП за Критерієм 7 відповідає рівню В.

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 ЛНАУ регулюються
Положенням про освітні програми ЛНАУ (http://lnau.in.ua/fep6), Положенням про організацію освітнього процесу в
ЛНАУ (http://lnau.in.ua/w3dd), Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в ЛНАУ
(http://lnau.in.ua/1bhh). Усі ці документи розміщено у вільному доступі на веб сайті ЗВО. Згідно цих положень
перегляд ОНП відбувається за результатами їх моніторингу, який проводиться з метою забезпечення відповідності
встановленим цілям діяльності, а також потреб здобувачів та суспільства в цілому. Відповідно до Положення про
освітні програми ЛНАУ перегляд ОНП відбувається не частіше одного разу на рік. Під час перегляду ОНП беруться
до уваги рекомендації, відгуки, пропозиції стейкхолдерів, які вони можуть висловити в період громадського
обговорення проєкту ОНП, що розміщується на офіційному веб сайті ЗВО, не пізніше як за 1 місяць до її розгляду на
засіданнях випускової кафедри, робочої групи, вченої ради факультету, а також результати зовнішнього
забезпечення якості вищої освіти. ОНП «Менеджмент» переглядалася у 2019-2020 н.р. ЕГ мала можливість
ознайомитися з розміщеними на вебсайті (https://bit.ly/3fj5Udj) та доданими до справи підсумками громадського
обговорення ОНП, результатами засідання круглого столу «Стейкхолдери освітньо-професійних програм
економічного факультету» (протокол №6 від 14.05.2020 р.), витягом з протоколу № 7 засідання кафедри
менеджменту, права, статистики та економічного аналізу від 30.06.2020 р., протоколом №4 засідання вченої ради
економічного факультету від 3.06.2020 р., рішенням Вченої ради ЛНАУ від 30 червня 2020 р., протокол № 11.
Зокрема, до ОНП були внесені такі зміни: переглянуто фокус ОНП, особливості, визначені основні вектори
програми, а саме поглиблення вивчення інформаційних технологій, систем і методів прийняття рішень, аграрної
галузевої направленості, регіонального аспекту, переглянуто перелік обов’язкових компонент ОНП (додано для
вивчення нові дисципліни: «Методологія і методи наукових досліджень в менеджменті», «Організація підготовки
дисертаційної роботи». В навчальній дисципліні «Організація підготовки дисертаційної роботи» запропоновано
розлядати новий матеріал щодо особливостей адміністративного реформування у Луганській та Донецькій областях.
З проєктом ОНП на 2021-2022 н.р. для громадського обговорення можна ознайомитися на офіційному веб сайті ЗВО
(https://bit.ly/3fJHb0O). Зауваження та пропозиції приймаються за електронною адресою сектора забезпечення
якості вищої освіти Центру якості, професійної адаптації та консалтингу license.sector@lgnau.edu.ua.

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.

Залучення здобувачів до процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості
регламентується Положенням про опитування щодо якості освітньої діяльності (http://lnau.in.ua/5nmz). Під час
зустрічі з гарантом ОНП, НПП, представниками студради факультету підтверджено факт розробки анкет для
опитування викладачами випускової кафедри, працівниками деканату, активом студентського самоврядування.
Шляхом заповнення електронних анкет на сайті ЗВО здобувачі мають можливість оцінити якість ОНП
(https://bit.ly/3ucfnaB) та якість викладання за нею (https://bit.ly/3fhdhCd). Також здобувачі мають змогу оцінити
якість викладання кожної освітньої компоненти ОНП по завершенню її вивчення в системі online навчання Moodle
шляхом проходження анкетування і внести свої пропозиції щодо покращення освітнього процесу за нею. За
результатами опитування щодо якості надання освітніх послуг за ОНП «Менеджмент» 2020, які відсутні на веб
сайті ЗВО, але за запитом ЕГ додані до справи, здобувачі в цілому задоволені змістом освітньої програми та обсягом
практичної підготовки, разом з тим від них одержано побажання щодо нових теоретичних знань та практичних
навичок, якими вони хотіли б оволодіти під час вивчення дисциплін за спеціальністю, зокрема, управлінням і
адмініструванням в умовах розподілених робіт. Зі слів гаранта ОНП він проводить індивідуальні бесіди зі
здобувачами, які мають вищий рейтинг у навчанні, з метою виявлення думки і пропозицій щодо вдосконалення
ОНП. Під час резервної зустрічі представники студентського самоврядування економічного факультету підтвердили
факт залучення здобувачів в процес обговорення щодо якості підготовки (до справи додано протокол №7 засідання
Ради студентського самоврядування від 15.05.2020 р.). Крім того, представники студентського самоврядування
можуть вносити пропозиції щодо забезпечення якості освітнього процесу на засіданнях вчених рад факультету та
Університету. Проте представники аспірантів в студентському самоврядуванні відсутні, натомість здобувачі вищої
освіти залучаються до участі у діяльності органів громадського самоврядування Університету та приймають участь в
засіданнях Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених ЛНАУ
(НТС(С)АДіМВ) (https://bit.ly/3fFyoNu), де мають змогу висловлювати свою думку та пропозиції стосовно
забезпечення якості освіти в ЛНАУ в цілому, змісту ОНП та процедур забезпечення якості її реалізації зокрема. Цей
факт підтверджений під час зустрічі з представниками наукового співтовариства. Таким чином, здобувачі
безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до процесу періодичного перегляду ОНП та
інших процедур забезпечення її якості як партнери і їх позиція береться до уваги під час перегляду ОНП та
враховується викладачами в процесі удосконалення своїх курсів.

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

Пропозиції від роботодавців щодо оновлення ОНП та інших процедур забезпечення якості освіти зазначаються в
рецензіях на ОНП. Також за результатами фокус-зустрічей встановлено, що роботодавці залучаються до атестації
здобувачів, де за результатами захисту дисертаційних робіт відбувається неформальне обговорення досягнутих
результатів за ОНП, розробляються пропозиції щодо вдосконалення «вузьких» місць освітніх компонентів. Формою
співробітництва ЗВО з роботодавцями для перегляду ОНП є проведення публічних лекцій провідними фахівцями-
практиками (http://lnau.in.ua/rak0), що дозволяє під час спілкування працедавців, здобувачів та гаранта підняти
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важливі для ОНП і освітньої діяльності за нею питання, найбільш проблемні з яких в подальшому обговорюються
на засіданні групи забезпечення. Роботодавці також свої пропозиції можуть висловлювати під час громадського
обговорення ОНП (https://bit.ly/3fj5Udj), на засіданні круглого столу «Стейкхолдери освітньо-професійних програм
економічного факультету» (протокол №6 від 14.05.2020 р. додано до справи). Всі пропозиції та зауваження
роботодавців як партнерів враховуються при перегляді та оновленні змісту ОНП на наступний навчальний рік.
Разом з тим рекомендовано активніше залучати роботодавців до перегляду ОНП у контексті тематичного оновлення
освітніх компонент, а також формування ПРН, та до інших процедур забезпечення її якості

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

За ОНП «Менеджмент» є лише одна випускниця Сударкіна Л.Ю., яка достроково захистила дисертаційну роботу і
16.03.2021 р. згідно наказу (додано до справи) була відрахована з числа аспірантів ЛНАУ. За словами першого
проректора вона знайшла себе у викладацькій діяльності. При цьому відгуки випускників аспірантури минулих
років, які виступили в ролі зовнішніх стейкхолдерів, та їх працевлаштування свідчать про високий якісний рівень
підготовки здобувачів в аспірантурі ЗВО. В Університеті розроблено анкету для опитування випускників ЛНАУ,
результати опитування яких у 2020 році були надані ЕГ для ознайомлення в матеріалах справи. Позитивним
моментом є те, що Університет тісно співпрацює з Державною службою зайнятості, якою проводяться тренінгові
програми щодо підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці, підтримки початківців в організації
підприємницької діяльності, сприянні у підборі відповідної вакансії. Також в Університеті створено Центр якості,
професійної адаптації та консалтингу, до напрямків діяльності якого належить підвищення професійної адаптації
викладачів і співробітників університету, здобувачів, зовнішніх цільових груп населення до вимог ринку праці;
професійний розвиток учасників освітнього процесу. Перспективним завданням є підтримка вже існуючих
контактів з випускниками ЗВО та налагодження контактів з випускниками попередніх років шляхом створення
Асоціації випускників ЛНАУ.

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

Завдяки сформованій організаційній структурі системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, яка
охоплює всі структурні підрозділи та дорадчі громадські органи, ключовими елементами якої є: Наглядова рада
(https://bit.ly/2ROFI1j), Рада з якості вищої освіти Університету (https://bit.ly/3yFLa7i), Центр якості, професійної
адаптації та консалтингу (рішення про створення в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги
Європейського Союзу «Agricultural Higher Education Advanced Development in Eastern Ukraine» було ухвалено Вченою
Радою Університету 18 грудня 2020 р.), вона забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки в ОНП та освітній
діяльності з її реалізації. ЕГ підтверджує факт усунення зазначених у Відомостях про самооцінювання недоліків в
ОНП та освітній діяльності з її реалізації під час здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої
діяльності за ОНП. Порушень існуючої в ЗВО періодичності перегляду ОНП не виявлено, однак рівень
оперативності формування аналітичної звітності за підсумками опитування стейкхолдерів і реагування на
результати їх опитування потребує підвищення.

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

Акредитація ОНП «Менеджмент» є первинною.

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

Вивчення нормативних документів ЗВО та проведені зустрічі зі здобувачами, НПП, адміністративним та
допоміжним персоналом є підставою для висновку, що учасники освітнього процесу усвідомлюють необхідність
розвитку культури якості освіти, удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та
постійного підвищення якості, що є запорукою конкурентоспроможності Університету. Культура якості в ЗВО
досягається через: культурний вимір (набір спільних цінностей, переконань, очікувань, зобов’язань у відношенні до
якості, Кодексу корпоративної культури (https://bit.ly/3yskeI6); структурний вимір (внутрішня система забезпечення
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, що інституційно підтримується на рівні Ради з якості вищої освіти,
Вченої ради Університету, які ухвалюють і затверджують процедури забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти, та Центру якості, професійної адаптації та консалтингу, який розробляє відповідні процедури.
Організація системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті за
ОНП здійснюється на таких рівнях: перший – здобувачі вищої освіти; другий – кафедра (гарант ОНП, викладачі);
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третій – економічний факультет (декан, заступник декана, вчена рада факультету); четвертий рівень – ректорат,
Центр якості, професійної адаптації та консалтингу, Вчена рада та Рада з якості Університету; п’ятий – Наглядова
рада Університету. Таким чином, в університетській академічній спільноті сформована культура якості, яка сприяє
постійному розвитку ОНП та освітньої діяльності за нею

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Наявність нормативних документів ЗВО щодо внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, а також практик
оновлення ОНП; залучення здобувачів освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування до
процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості; система забезпечення якості ЗВО
забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки в ОНП та освітній діяльності з її реалізації; сформована культура
якості, яка сприяє постійному вдосконаленню ОНП та освітньої діяльності за нею.

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

Недостатньо активна участь роботодавців в процесі моніторингу та перегляду ОНП у контексті тематичного
оновлення освітніх компонент, а також формування ПРН; підвищити рівень оперативності формування аналітичної
звітності за підсумками опитування стейкхолдерів і реагування на результати їх опитування.\ Рекомендації:
рекомендовано активніше залучати роботодавців до перегляду ОНП у контексті тематичного оновлення освітніх
компонент, а також формування ПРН, та до інших процедур забезпечення її якості; рекомендовано систематизувати
пропозиції, які надходять від стейкхолдерів щодо удосконалення ОНП та освітньої діяльності за нею, та оперативно
розміщувати їх на офіційному веб сайті ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОНП «Менеджмент» має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 8.1, 8.2, 8.4,
8.6, 8.7 та певною мірою узгоджена за підкритерієм 8.3, 8.5, так як недостатньо активною є участь роботодавців в
процесі моніторингу та перегляду ОНП у контексті тематичного оновлення освітніх компонент, а також формування
ПРН; низький рівень оперативності формування аналітичної звітності за підсумками опитування стейкхолдерів і
реагування на результати їх опитування. ОНП «Менеджмент» та освітня діяльність за цією програмою загалом
відповідають Критерію 8 на рівні В з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регламентовані внутрішніми нормативно-правовими
документами, такими як: Статут ЛНАУ (розділ 7) (https://cutt.ly/rbHyWc3), Положення про організацію освітнього
процесу (у новій редакції) (https://cutt.ly/XbHyUNH), Правила внутрішнього трудового розпорядку ЛНАУ
(https://cutt.ly/CbHyV77), Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у ЛНАУ (https://cutt.ly/jbHuqP8), Кодекс академічної доброчесності (https://cutt.ly/JbHcAJX) тощо. Всі
документи знаходяться у вільному доступі на офіційному веб-ресурсі університету (https://lnau.in.ua/?lang=ua).
Структура цих документів є чіткою, а зміст – доступним для розуміння. Під час реалізації даної ОНП не зафіксовано
конфліктних ситуацій між учасниками освітньо-наукового процесу, що може свідчити про дотримання правил і
процедур, які регулюють їх права й обов’язки. Під час спілкування у фокус групах ЕГ впевнилась, що всі учасники
освітнього процесу ознайомлені з нормативно-правовою базою університету.
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2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

Відповідно до затвердженого Положення про освітні програми ЛНАУ (https://cutt.ly/jbHv34p) проєктна група
оприлюднює ОПП та ОНП на офіційному веб-сайті ЛНАУ для громадського обговорення не пізніше як за 1 місяць
до її розгляду для громадського обговорення. Проєкт ОНП 073 «Менеджмент» на 2021 р. оприлюднено на сайті
(https://cutt.ly/6bHvUFS) та передбачає посилання на форми анкет для здобувачів щодо самооцінки якості освітньо-
наукової програми (https://cutt.ly/RbHvKyo). Відсутні анкети для опитування інших стейкголдерів (роботодавців,
академічної спільноти). На економічному факультеті проводилось обговорення проєктів освітніх програм на 2021 р.
зі стейкхолдерами про що є відповідна інформація на офіційному сайті ЗВО (https://cutt.ly/ObMPsMV) та яка
підтвердилась під час спілкування зі стейкголдерами. Під час спілкування зі зовнішніми стейкхолдерами була
отримана інформація, що з проєктом ОНП вони ознайомлюються на офіційному сайті, під час круглих столів, а у
разі направлення ОНП на рецензування ЗВО особисто направляє проєкт рецензенту. Також ЕГ було надано всю
необхідну інформацію про результати громадського обговорення ОНП на 2020 р. В даному контексті ЕГ рекомендує
результати опитування розміщувати на сайті у відповідні терміни.

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.

На офіційному сайті університету передбачено сторінку «Каталог освітньо-професійних програм»
(https://cutt.ly/xbHntUY) де розміщено ОНП 073 «Менеджмент» на 2019 та 2020 рр., за попередні роки ОНП
відсутня. Представлена ОНП на 2020 р. визначає цілі, очікувані результати навчання та перелік обов’язкових
освітніх компонент.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сильною стороною є наявність достатньої внутрішньої нормативно-правової бази, що регламентує права і обов’язки
усіх категорій учасників освітнього-наукового процесу, Інформація щодо ОНП 073 «Менеджмент» є доступною,
чіткою та зрозумілою. Позитивним моментом є те що ЗВО оприлюднює проєкти ОНП для громадського опитування
та передбачає форми анкет щодо якості освітньої програми.

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

На офіційному сайті відсутні ОНП 073 «Менеджмент» за 2017 та 2018 рр., результати громадського обговорення
ОНП за 2020 р. та анкети для роботодавців та інших стейкголдерів для громадського обговорення ОНП за 2021 р. ЕГ
рекомендує забезпечити своєчасне оприлюднення результатів громадського обговорення ОНП, продовжити та
пришвидшити оновлення нової версії офіційного сайту для посилення його прозорості і публічності. У перспективі
варто постійно розширювати форми залучення представників основних груп стейкхолдерів до процесу
громадського обговорення ОНП

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ЗВО чітко регламентує та визначає права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу та оприлюднює цю
інформацію на офіційному веб-ресурсі. Інформованість щодо змісту та цілей ОНП відповідає потребам
стейкголдерів, а виявлені слабкі сторони стосовно відсутності ОНП за попередні роки та результатів громадського
обговорення ОНП, в контексті даного критерію не вплинули на загальне враження та рішення ЕГ щодо
відповідності Критерію 9 рівню В.
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Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

Детальне вивчення змісту ОНП, ознайомлення з тематикою дисертацій здобувачів, в цілому доводять, що підготовка
до дослідницької та викладацької діяльності здійснюється завдяки досягненню результатів навчання, як за
обов’язковими, так і вибірковими компонентами. Обов’язкові ОК спрямовані на формування компетентностей,
зорієнтованих на: здобуття глибинних знань зі спеціальності (ОК4, ОК7); оволодіння загальнонауковими
компетентностями (ОК1); набуття універсальних навичок дослідника (ОК3,ОК4, ОК6, ОК 7); здобуття мовних
компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою
(ОК2); опанування викладацькими компетентностями аспірантів (ОК5). Вибіркові ОК загалом відповідають
конкретному напряму досліджень здобувача. На запит ЕГ ЗВО надало узагальнену таблицю відповідності
обов’язкових та вибіркових компонент ОНП тематичним напрямам досліджень аспірантів. Проведений аналіз
відповідності свідчить, що нині освітня підтримка для напрямів досліджень Федічевої К.Ю., Афанасової Ю.О.,
Кривошеєвої В.В., Сергієнко С.С. загалом є відповідною. Для досліджень аспірантів Вєкслєра Д.М. («Управління
маркетинговою діяльністю при формуванні конкурентних переваг переробних підприємств») та Сухорученка М.А.
(«Механізм впровадження когнітивного менеджменту на інноваційному підприємстві») зміст ОНП переважно
забезпечує належну освітню підтримку. Здобувачі зазначили під час співбесіди, що мають можливість отримувати
додаткові індивідуальні консультування щодо своїх напрямів досліджень. Відповідно до наданих сканкопій
індивідуальних планів вибіркові ОК не в повній мірі кореспондується з тематикою дисертацій аспірантів: Вєкслєр
Д.М., Гончаренко С.І., Сухорученко М.А. Разом з тим, під час інтерв’ю, аспірант Сергієнко С.С. зауважив, що на його
прохання ЗВО надав йому можливість обрати ВК «Екологічний менеджмент», в рамках його наукового
дослідження, що свідчить про удосконалення підходу до освітньої підтримки аспірантів через побудову
індивідуальної освітньої траєкторії з урахуванням наукового напряму дослідження. Відповідно до світової практики
та рекомендацій НА, критерієм якості є наявність критичної маси дослідників для якісної підтримки наукової
роботи аспірантів, яка визначається шляхом ідентифікації у ЗВО потенційних рецензентів досліджень. Аналіз
показав недостатню можливість, найближчим часом, повноцінного формування таких рад через відповідність
пункту 6 Постанови КМУ вимогам до потенційного голови та/або рецензента(ів) лише в.о. завідувача кафедри
менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, доцента Орлової – Курілової О.В. Разом з тим, ЕГ
констатує наявність високого наукового потенціалу НПП економічного факультету ЛНАУ.

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

Наукові керівники мають значний дослідницький досвід. Аналіз долученої на запит ЕГ таблиці відповідності
наукової діяльності аспірантів напрямові досліджень наукових керівників, показав, що тематика дослідницької
діяльності аспірантів 2-4 року навчання, загалом дотична (за звіркою ключових слів публікацій) напрямку
досліджень наукових керівників. Така відповідність формується в тому числі і через спільні зі здобувачами
публікації. Але, стосовно досліджень аспірантів Вєкслєра Д.М. (Управління маркетинговою діяльністю при
формуванні конкурентних переваг переробних підприємств) та Сухорученка М.А. (Механізм впровадження
когнітивного менеджменту на інноваційному підприємстві), попередні напрями досліджень наукових керівників
Кочеткова О.В. та Васюренко Л.В. не були пов’язані із проблемами управління маркетинговою діяльністю та
когнітивним менеджментом на інноваційному підприємстві. Разом з тим, більшість аспірантів залучена з 2019 року
до виконання науково-дослідної теми «Управління ресурсним потенціалом підприємств спрямоване на формування
конкурентних переваг в аграрному секторі економіки». № Держреєстрації 0119U101985 Науковий керівник
професор Кочетков О.В. Здобувачі Вєкслєр Д. М., Гончаренко С. І, Федічева К. Ю., Афанасова Ю. О., Сергієнко С. С.
зазначені співвиконавцями цього дослідження. Наукові керівники дисертаційних робіт Кочетков О.В та Васюренко
Л.В. є активними дослідниками, Васюренко Л.В. має статті, що індексуються у міжнародній науково-метричній базі
Web of Science, а Кочетков О.В зазначив, що очікує на публікацію результатів свого дослідження в індексованому у
міжнародній науково-метричній базі Web of Science виданні. Отже, за науковою складовою ОНП «Менеджмент» має
резерви для підвищення активності дослідницької діяльності академічного персоналу.

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).

Луганський НАУ має достатні фінансові, матеріально-технічні ресурси, навчально-методичне забезпечення для
забезпечення проведення та апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів ОНП
«Менеджмент». В університеті є: бібліотеки, читальна зала, вільний доступ Інтернету, до фондів та електронних
каталогів наукової бібліотеки, в тому числі, до публікацій в науково-метричних базах Scopus/WoS. ЗВО забезпечує
для аспірантів технічну можливість віддаленого доступу до наукової літератури через VPN. На інтерв’ю було
зазначено аспірантами, що на економічному факультеті проводяться наукові семінари за їх участі на актуальні теми.
У ЗВО відбувається на постійній основі науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів
«Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на початку третього тисячоліття» (https://cutt.ly/7nwEcPh).
Аспіранти мають можливість оприлюднювати результати власних досліджень, пройшовши процес рецензування в
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українських наукових фахових виданнях. В свою чергу здобувачі приймають участь у наукових конференціях, які
проводять партнери: Таврійський державний аграрний університет, Полтавська державна аграрна академія,
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, що було підтверджено представниками
академічної спільноти під час Відкритої зустрічі. Таким чином, ЗВО має достатні організаційні та матеріальні
передумови щодо суттєвого збільшення можливостей в межах освітньо-наукової програми для проведення і
апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів.

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.

Менеджмент ЗВО декларує потенційні можливості залучення аспірантів до грантових конкурсів від іноземних
організацій які реалізують та планують реалізацію міжнародних програм та проєктів міжнародної допомоги на
території Луганської та Донецької областей. Однак забезпечення та реалізація дослідницької складової на ОНП
«Менеджмент» через виступи на конференціях за кордоном, міжнародні публікації, участь у спільних
дослідницьких проєктах має значний резерв для поглиблення. Є поодинокі випадки результативного прояву
інтернаціоналізації під час проведення та оприлюднення власних досліджень. Так, наприклад, аспірантка
Кривошеєва В.В. у співавторстві опублікувала результати власних досліджень в іноземному періодичному виданні
«Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development», яке індексується у науково-метричній базі
Web of Science. За інформацією ЗВО, у 2021 р. подібним за рівнем рецензованим журналом прийнято до друку
публікацію аспіранта Сухорученка М.А.В інтерв’ю з аспірантами та академічним персоналом зазначено про
започаткування ЛНАУ у 2021р. проведення І Міжнародної науково-практичної конференції «Використання
інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва сільськогосподарської продукції та управління
підприємствами» із залученням іноземних дослідників (https://cutt.ly/bnwEL0m), в якій активну участь брали
аспіранти та їх наукові керівники. ЗВО має амбітні плани щодо залучення аспірантів до міжнародних програм та
академічної мобільності в рамках нещодавно підписаних угод, реалізація таких проєктів планується в найближчий
перспективі.

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

Наукові керівники аспірантів беруть участь у дослідженнях за темами, які виконуються у межах робочого часу
викладачів згідно індивідуального плану роботи за ініціативою самих НПП. Так, науковий керівник аспірантів
проф. Кочетков О.В. є керівником наукової теми «Управління ресурсним потенціалом підприємств спрямоване на
формування конкурентних переваг в аграрному секторі економіки». № Держреєстрації 0119U101985, результати
якої опубліковані у фахових виданнях та апробовані на ряді наукових конференцій у співавторстві з аспірантами. А
саме, статті у фахових виданнях за 2020р: Кочетков О.В. та Афанасова Ю.О. «Формування механізму управління
ресурсним потенціалом аграрних підприємств», «Формування концепції та методу оптимального управління
ресурсним потенціалом аграрних підприємств»; Кочетков О.В та Федичева Х. «Організаційні передумови
вдосконалення контролінгу, моніторингу і діагностики менеджменту аграрних підприємств», «Контролінг,
моніторинг та діагностика управлінської діяльності в формуванні потокової моделі організації аграрних
підприємстві» Кочетков О.В. та Гончаренко С.І. «Біоекономіка як напрям інноваційно-інвестиційного розвитку
аграрного сектору».Окремі результати проєктів оприлюднюються та практично впроваджуються. Але наукові
керівники здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем не долучаються до виконання договорів на
створення і передачу науково-технічної продукції (господарських договорів), а також до конкурсних наукових
(інноваційних) проєктів, що фінансуються із державного бюджету.

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.

ЗВО використовує різні практики для контролю за дотриманням академічної доброчесності серед наукових
керівників та аспірантів. Крім того, академічна доброчесність популяризується серед учасників освітньо-наукового
процесу PhD програми «Менеджмент». В Університеті розроблена нормативна база з питань академічної
доброчесності: Положенням про запобігання та виявлення плагіату в ЛНАУ(https://cutt.ly/1nwUafY), Положенням
про комісію з питань академічної доброчесності ЛНАУ (https://cutt.ly/BnwURQ5). Популяризації академічної
доброчесності присвячено окремий розділ на сайті (https://cutt.ly/4nwUgB3). В особистому кабінеті MOODLE також
є сторінка, присвячена висвітленню поняття «академічна доброчесність». Під час інтерв’ю зі здобувачами та
академічним та допоміжним адміністративним персоналом було зазначено, що роботи наукових керівників та
аспірантів перевіряють на наявність текстових запозичень системою програми UNICHECK, згідно договору про
співпрацю. За порушення академічної доброчесності Кодексом академічної доброчесності ЛНАУ передбачені: для
НПП та наукових працівників ЛНАУ відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання,
позбавлення присудженого наукового ступеня чи вченого звання, позбавлення прав брати участь у роботі
визначених законом органів чи займати визначені законом посади; для здобувачів повторне проходження,
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відрахування, позбавлення академічної стипендії, позбавлення наданих університетом пільг з оплати навчання. ЕГ
відзначає, що за них у ЗВО передбачено достатньо жорсткі санкції у вигляді відрахування з ЛНАУ здобувачів. Також
унеможливлюється здійснення наукового керівництва аспірантами для НПП, які вчинили порушення академічної
доброчесності. Під час акредитаційної експертизи ЗВО було надано копії звітів про результати перевірки окремих
наукових праць щодо наявності академічного плагіату. При цьому ЕГ акцентує увагу на доцільності постійної роботи
щодо удосконалення та підвищення ефективності наявної системи попередження та/або моніторингу випадків
порушення принципів академічної доброчесності, в тому числі, тих які визначені в ЗУ «Про освіту»: самоплагіат,
фабрикація та фальсифікація.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Університет забезпечує достатні організаційні та матеріально-технічні можливості для проведення та апробації
наукових досліджень. Тематика дослідницької діяльності аспірантів дотична напрямку досліджень їх наукових
керівників. Усі наукові керівники є активними дослідниками. Забезпечено процес попередження, моніторингу та
усунення проявів порушення академічної доброчесності.

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

Слабкі сторони та недоліки: можливості повноцінного формування разових спеціалізованих вчених рад у
найближчий час мають резерв для удосконалення; недостатній рівень використання створених ЗВО можливостей
для введення аспірантів у міжнародну академічну спільноту за спеціальністю; незначний рівень активності
аспірантів та НПП за ОНП щодо виконання господарських договорів, конкурсних наукових (інноваційних) проєктів,
що фінансуються із державного бюджету, спеціалізованих дослідницьких міжнародних проєктів. Рекомендації:
доцільно підвищити спроможність ЗВО до створення разових спеціалізованих вчених рад через нарощення
публікаційної активності НПП в авторитетних індексованих виданнях. Варто посилити активність наукових
керівників та залучення аспірантів щодо подання проєктних пропозицій на виконання робіт в рамках господарських
договорів, конкурсних наукових (інноваційних) проєктів, що фінансуються із державного бюджету, спеціалізованих
дослідницьких міжнародних проєктів тощо. Доцільно покращити рівень інтернаціоналізації дослідницької
складової підготовки аспірантів ОНП «Менеджмент» через їх участь в програмах міжнародної академічної
мобільності, міжнародному стажуванні за спеціальністю, в тому числі, в рамках окреслених під час візиту
перспективних планів щодо інтернаціоналізації діяльності ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

В цілому, ОП відповідає Критерію 10 з недоліками, що не є суттєвими. Виявлені ЕГ слабкі сторони та недоліки
суттєво не впливають на загальну якість підготовки докторів філософії за ОНП Менеджмент в ЛНАУ. Враховуючи
обставини реалізації освітньої діяльності данного ЗВО, його потенціал та окреслені перспективи розвитку,
усвідомлення напрямів удосконалення цієї ОП, експертна група вважає відповідність Критерію 10 на рівні В.

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.

Експертна група розглянула освітню програму 073 «Менеджмент» за третім рівнем вищої освіти та вивчила
особливості її реалізації в Університеті. Варто відмітити, що керівництво Луганського національного аграрного
університету, гарант ОНП, НПП, адміністративний персонал всебічно сприяли процесу акредитації. Проте, ЕГ
звертає увагу гаранта та представників менеджменту ЗВО на якість підготовки відомостей про самооцінювання
освітньої програми 073 «Менеджмент» за третім рівнем вищої освіти, зокрема на наявність технічних помилок,
певних змістових неточностей, недостатню кількість посилань на підтвердні факти та документи. Разом з тим, на
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запит ЕГ представники ЗВО оперативно надавали всю необхідну інформацію, документи. Переважна більшість
документів, які були потрібні для обґрунтування висновків щодо відповідності критеріям якості, були надані
гарантом і розглянуті експертною групою. Під час онлайн-зустрічей з різними представниками та учасниками
освітнього процесу експертна група отримала багато інформації, яка дозволила більш глибоко вивчити особливості
реалізації ОНП «Менеджмент», познайомитись із внутрішньою системою забезпечення якості освіти в Університеті.
Всі матеріали використані при підготовці висновку ЕГ. Заплановані зустрічі відбулися. Варто зазначити, що вони
проходили в робочій доброзичливій атмосфері. ЕГ позначила позитивні сторони і практики ОНП «Менеджмент», а
також надала рекомендації консультативного характеру щодо її удосконалення. Потрібно зазначити, що
спілкування з в.о. ректора, гарантом, адміністрацією ЗВО, представниками професорсько-викладацького складу
вселяє надію про перспективність розвитку ОНП, особливо в контексті відновлення людського капіталу на
територіях Донецької та Луганської областей. Керівництво ЗВО має чітку та реалістичну стратегію розвитку
Університету, що сприятиме, в тому числі, реалізації Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської
областей (схваленою розпорядженням КМУ від 23 грудня 2020 р. № 1660-р), в основі якої є комплексне
впровадження окремої системи управління та організації економічних процесів з широким залученням
інвестиційних ресурсів, що стануть основою для випереджаючого розвитку територіальних громад цих областей,
забезпечення комфортних умов проживання, самореалізації, розвитку громадян та підвищення якості їх життя
тощо.

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 Програма візиту ЕГ_ЛНАУ 19-
21.05.2021 р_зі змінами.pdf

+0O11KeO8r7mOcw4i7tFZfojCwgZiJDE8kVVO67gT
Ro=
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***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Бухаріна Людмила Михайлівна

Члени експертної групи

Кустріч Лілія Олександрівна

Нежид Юлія Степанівна
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