
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Національний технічний університет "Харківський
політехнічний інститут"

Освітня програма 29425 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут"

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 29425

Назва ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Дима Олександр Олексійович, Іванов Валентин Вячеславович,
Охріменко Ігор Віталійович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 17.01.2022 р. – 19.01.2022 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-
content/uploads/sites/17/2021/11/Samozvit-076-bakalavr.pdf

Програма візиту експертної групи http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-
content/uploads/sites/17/2022/01/Programi-vizitu-076.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітньо-професійна програма “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за спеціальністю 076
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Національному
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» у обсязі 240 кредитів ЄКТС розроблена у
відповідності зі Стандартом вищої освіти України та законодавством України в сфері вищої освіти групою розробки,
до якої входять представники університету. Цілі даної ОП та її фокус відповідають стратегії та пріоритетам розвитку
НТУ «ХПІ». ОП була розроблена в 2016 р. і з того часу досить активно розвивається. Остання редакція ОП
ґрунтується на стандарті спеціальності, враховує потреби основних стейкхолдерів, має виражений галузевий аспект і
орієнтована на регіональний ринок праці. В процесі акредитаційної експертизи НТУ «ХПІ» проявив відкритість та
бажання вдосконалювати і розвивати дану ОП. Обсяг ОП та окремих її освітніх компонентів відповідає чинним
вимогам законодавства для освітнього ступеня «Бакалавр». Правила прийому на навчання за ОП є чіткими і
зрозумілими та оприлюдненими на офіційному веб-сайті. Кадровий склад ОП достатньо професійний, відповідає
усім формальним вимогам, має досвід міжнародної роботи та стажувань, використовує сучасне матеріально-
технічне забезпечення та підтримує високі стандарти щодо формування культури академічної доброчесності. Форми
та методи навчання за ОП дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Форми
контрольних заходів та критерії оцінювання для студентів є чіткими, зрозумілими та належним чином доводяться
до відома здобувачів. Освітнє середовище є безпечним для здоров’я та життя, задовольняє основні потреби
викладачів та здобувачів. В НТУ «ХПІ» існують чіткі, зрозумілі правила і процедури, що визначають права та
обов’язки всіх учасників освітнього процесу. За результатами акредитаційної експертизи було встановлено, що дана
ОП та процес її реалізації загалом відповідають усім критеріям Додатку до Положення про акредитацію освітніх
програм. НТУ «ХПІ» та представники ОП мають чітке бачення та перспективи її розвитку, які полягають у
розширенні використання можливостей неформальної/інформальної освіти, міжнародного освітнього середовища,
активних форм та методів навчання; запровадженні навчання за дуальною формою освіти; активізації процесів
інтернаціоналізації за ОП. Експертною групою було надано рекомендації, спрямовані на усунення слабких сторін,
які не є визначальними для загальної оцінки даної ОП.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильними сторонами даної освітньої програми є чіткий зв'язок її цілей з місією та стратегією ЗВО; зацікавленість
роботодавців у випускниках; виражений регіональний аспект; постійний зв'язок із стейкхолдерами та формування
на основі їх запитів цілей і результатів освітньої програми; використання досвіду аналогічних вітчизняних та
закордонних ОП; рецензування окремих освітніх компонент міжнародними експертами; інтеграція освітньої
програми в різноманітні програми та проєкти. ОП має чітку структуру, логічну та фаховоорієнтовану; формування
індивідуальної освітньої траєкторії здобувача забезпечується використанням широкого набору методичних
інструментів; проходження практики відбувається у майбутніх роботодавців з подальшим там працевлаштуванням.
Організована та централізована по ЗВО система популяризації академічної доброчесності та недопущення
академічного плагіату. Колективним договором і практикою існуючою в університеті передбачено систему
матеріального і нематеріального заохочення НПП: премії за публікацію у виданнях SCOPUS та Web оf Science,
захист дисертації, почесні грамоти та інші відзнаки. До аудиторних занять та при удосконаленні ОП залучаються
роботодавці з різних галузей для проведення практичних занять та вдосконалення структури ОП: торгівля,
виробництво, консалтинг, логістика. Матеріально-технічне забезпечення студентів ОП “Підприємництво торгівля та
біржова” відповідає нормативним вимогам до ведення освітнього процесу. Бібліотечний корпус, гуртожиток,
навчальні аудиторії та спортивний корпус ЗВО підтримуються у хорошому стані. На особливу увагу заслуговує
оздоровчий пункт, де штатні лікарі можуть надати кваліфіковану допомогу. Функціонує Центр кар'єри,
розвивається Innovation Campus. Доступ до мережі інтернет забезпечується через безкоштовний Wi-Fi. Процедури
оцінювання якості освітнього процесу та структури ОП є зрозумілими всім учасникам освітнього процесу і сприяють
постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою. Нормативно-правові документи,
що регламентують діяльність НТУ «ХПІ» та його структурних підрозділів, а також процедур, що забезпечують та
регулюють освітній процес в ЗВО і на ОП є прозорими та публічними. Високий рівень обізнаності учасників
освітнього процесу зі своїми правами та обов’язками.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

В межах НТУ «ХПІ» ОП слабо популяризується. Недостатньо визначена її унікальність з поміж інших ОП ЗВО та
порівняно з пропозиціями 076 спеціальності інших ЗВО регіону. Освітня програма має лише ті програмні
результати, які передбачені Стандартом. Рекомендується розглянути можливість внесення додаткових ПРН, що
дозволить більш чітко виокремити дану ОП з-поміж інших та підкреслить її особливості. В ЗВО спостерігається
відсутність чітких процедур направлених на досягнення об’єктивності екзаменаторів та недопущення конфлікту
інтересів, в проведенні поточного контролю. Рекомендується унормувати дані процеси відповідними заходами
якості освіти. В університеті не проводять оцінювання окремих ОК ОП чи НПП, що зменшує мотивацію НПП до
саморозвитку та вдосконалення відповідних ОК ОП. Рекомендується проводити серед здобувачів опитування щодо
оцінки ОК і НПП та використовувати результати такого оцінювання при проходженні конкурсу на зайняття
вакантних посад НПП. Викладачами недостатньо використовуються інструменти Microsoft Teams. Відсутній доступ
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до спеціалізованих баз статей на економічну тематику. Рекомендується проводити відповідні навчальні заходи для
викладачів щодо підвищення рівня їх володіння засобами інформатизації та посилити роботу бібліотеки в напрямі
виділення галузевих сегментів навчальних та наукових матеріалів. Не виявлено доказів системної участі студентства
у перегляді структури ОП. Рекомендується створити більше системних передумов для створення можливості для
студентів, роботодавців та інших стейкхолдерів висловитися та надати рекомендації по структурі ОП: професійний
дорадчий комітет, опитування здобувачів за кожним ОК. Представники роботодавців не ідентифікують студентів
ОП і не змогли охарактеризувати їхній профіль. Аналогічно представники Центру «Кар’єра» НТУ «ХПІ» не змогли
охарактеризувати профіль ОП “Підприємництво торгівля та біржова діяльність”. Рекомендується приділити більше
уваги для створення зрозумілого профілю ОП, що буде впізнаваним серед ключових стейкхолдерів. Відсутніть
можливості перевірити розміщення проєкту освітньої програми. ЕГ рекомендує залишати проєкт ОП на сайті для
прийняття пропозицій щодо покращення чинної ОП до моменту розміщення проєкту нової ОП.

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.

Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» має чітко сформульовані цілі, які визначають
підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі
з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Особливості цієї програми полягають в орієнтації на формування максимально широкого науково-економічного
світогляду майбутнього професіонала у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Унікальністю
програми є навчання студентів теоретичним й практичним засадам створення інноваційних стартап-проєктів, а
також, адаптація кваліфікаційних робіт студентів до стану сучасного бізнес-планування з урахуванням запитів
ринку. Освітня програма відповідає місії (http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/ntu-hpi/mission/) та стратегії ЗВО, зокрема
це стосується здійснення ефективної, цілеспрямованої освітньої, науково інноваційної та виховної діяльності.
Стратегічний план розвитку НТУ «ХПІ» на 2019-2025 роки (http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/ntu-hpi/strategichnyj-
plan-rozvytku-ntu-hpi-na-2019-2025-roky/) передбачає досягнення університетом світового рівня в галузі освіти,
науки, методичної роботи, інформаційних технологій, міжнародної діяльності, що цілком узгоджується із
завданнями даної освітньої програми. В перспективах розвитку університету передбачено наступне вдосконалення
освітньої програми та спеціальності: посилення інтеграції навчання і наукових досліджень з виробництвом та
бізнесом; постійне вдосконалення ОП з врахуванням тенденцій регіонального та галузевого ринків; підвищення
якості ОП шляхом залучення роботодавців, стейкхолдерів, академічної спільноти і студентів до обговорення ОП.

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

Цілі освітньої програми та її програмні результати навчання належним чином визначаються з урахуванням позицій
та потреб заінтересованих сторін. Так, даний факт було засвідчено на зустрічі з роботодавцями, які запропонували
посилити практичну підготовку та професійну спрямованість здобувачів шляхом введення до ОП виробничої
практики (яка була введена після 3 курсу у обсязі 6 кредитів). Також, з огляду на міжнародну спрямованість
торгових операцій багатьох сфер підприємницької діяльності за пропозицією директора ТОВ «Айді Глобал
Консалтинг Груп» Козідубової І.В. до ОП додано освітній компонент «Зовнішньоекономічна діяльність
підприємства». Відповідно до пропозицій здобувачів вищої освіти, в ОП освітня компонента «Ділова українська
мова» замінена на «Українська мова (професійного спрямування)», що викликано необхідністю поглибленого
вивчення професійної термінології. Крім того, були враховані побажання щодо форм засвоєння матеріалу, зокрема
виїзних занять, зустрічей із успішними підприємцями та потенційними роботодавцями (Дія.Бізнес, Український
фонд стартапів YEP та ін.). З боку академічної спільноти до роботи над освітньою програмою було залучено низку
відомих фахівців у сфері підприємництва. Зокрема, завідувач кафедри товарознавства та комерційної діяльності в
будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури Захарченко П.В. запропонував
збільшити загальний обсяг навчальної дисципліни «Управління ресурсами і витратами» з метою розширення
питань ефективного використання ресурсів. Професор кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Даніч В.М. вказав на необхідність отримання практичних
навичок розробки інноваційних стартап-проєктів, що було реалізовано шляхом введення до ОП дисципліни
«Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами». Відповідно до пропозицій завідувача кафедри
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підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка» Князя С.В.
внесено зміни до змісту навчальних дисциплін «Управління продажами» та «Маркетинг». Що стосується інших
заінтересованих сторін, то освітня програма з 2019-2020 н.р. бере участь у пілотному проекті “Підприємницький
університет”, запровадженому Стартап-інкубатором YEP спільно з Міністерством цифрової трансформації,
Дія.Бізнес та Українським фондом стартапів. Представники цих організацій беруть участь обговоренні освітньої
програми і надавали свої пропозиції стосовно вивчення стартапів та управління ними. Таким чином, практично усі
пропозиції стейкхолдерів були враховані і реалізовані через впровадження нових освітніх компонент чи окремих їх
елементів, що відобразилося і на визначенні результатів освітньої програми. Пропозиції, які були відхилені, не
могли бути реалізованими винятково через необхідність дотримання регламентів роботи ЗВО, зокрема через
відсутність дуальної освіти на даній ОП.

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.

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання відповідають тенденціям розвитку ринку праці та
спеціальності. Зокрема, при роботі над освітньою програмою та її удосконаленням регулярно вивчалися звіти
Національного агентства кваліфікацій. Так, за перше півріччя 2021 р. (https://nqa.gov.ua/news/rinok-praci-ukraini-v-
cifrah-tendencii-pivricca/) такі професійні сфери як «Продажі. Клієнт-менеджмент» та «Роздрібна торгівля»
залишаються в трійці лідерів за кількістю пропонованих вакансій (9,2% і 7,9% від загальної кількості, відповідно). В
межах даної освітньої програми, необхідні для цих професійних сфер програмні результати навчання досягаються за
допомогою таких освітніх компонент як «Основи менеджменту», «Основи підприємництва», «Товарознавство»,
«Економіка та організація торгівлі» та ін. Під час формулювання цілей та визначення програмних результатів
навчання враховувався галузевий та регіональний аспекти, що підтверджується використанням Програми розвитку
малого та середнього бізнесу, що входить до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», Стратегії розвитку
Харківської області на 2021-2027 роки та Плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії розвитку
Харківської області. При формулюванні цілей та визначенні програмних результатів освітньої програми було
враховано досвід низки вітчизняних та зарубіжних ОП, зокрема Харківського національного університету ім. В.Н.
Каразіна (http://start.karazin.ua/programs/5/4/076/9), Київського національного економічного університету ім. В.
Гетьмана (https://feu.kneu.edu.ua/ua/feu_abiturients/specialities_feu/076entrepreneurship_bachelor/),
Магдебурзького університету ім. Отто-фон-Геріке
(https://www.fww.ovgu.de/Studium/VOR+DEM+STUDIUM/Unsere+Bachelor_Studieng%C3%A4nge/Betriebswirtschaftsl
ehre/Studienstruktur.html), Вільного Університету Берліна (https://www.osa.fu-berlin.de/bwl/start/start/index.html),
що знайшло свій прояв у формуванні фокусу освітньої програми та змістовній спрямованості її окремих освітніх
компонент. Крім того, програма ОК «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами» пройшла
рецензування міжнародних експертів Університету Штату Північна Кароліна (США), Університету Тарту (Естонія),
Тель-Авівського університету (Ізраїль). Це дозволяє зробити дану освітню програму конкурентоздатною, оскільки її
випускники володітимуть загальними та професійними компетенціями, які дозволятимуть ще на етапі навчання
розвивати власні підприємницькі проекти. Цьому сприяє і той факт, що підготовка випускної кваліфікаційної
роботи здійснюється у формі бізнес-плану, щодо побудови власної справи. Разом з тим, слід відмітити той факт, що
при спілкуванні з роботодавцями останні звернули увагу на недостатнє забезпечення їхнього попиту на фахівців
даною ОП, що вказує на необхідність залучення більшого кількості вступників та ведення більш цілеспрямованої
роботи зі здобувачами щодо їхнього потенційного працевлаштування.

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.

Програмні результати навчання освітньої програми відповідають результатам навчання, запропонованим
Стандартом вищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07
«Управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН від
13.11.2018 р. № 1243. Це забезпечується переліком компонент освітньої програми та послідовністю вивчення
дисциплін, і підтверджується, наведеними у освітній програмі матрицями: відповідності програмних
компетентностей обов’язковим компонентам освітньої програми та забезпечення програмних результатів навчання
відповідними обов’язковими компонентами освітньої програми. Атестація випускників освітньої програми
спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» проводиться відкрито у формі публічного захисту
кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня вищої
освіти «Бакалавр» з присвоєнням освітньої кваліфікації бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
На жаль, освітня програма не пропонує інших програмних результатів, окрім тих, що сформульовані у Стандарті, що
не дозволяє повною мірою проявити її особливості.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильними сторонами даної освітньої програми є чіткий зв'язок її цілей з місією та стратегією ЗВО; зацікавленість
роботодавців у випускниках; яскраво виражений регіональний аспект; постійний зв'язок із стейкхолдерами та
формування на основі їх запитів цілей і результатів освітньої програми; використання досвіду аналогічних
вітчизняних та закордонних ОП; рецензування окремих освітніх компонент міжнародними експертами; інтеграція
освітньої програми в різноманітні програми та проєкти.

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

Слабкими сторонами можна вважати той факт, що при спілкуванні з роботодавцями, останні заявили про
недостатнє забезпечення їхнього попиту на відповідних фахівців. Рекомендується посилення роботи ЗВО в напрямі
забезпечення зв’язку між здобувачами та роботодавцями. Також, рекомендується розглянути можливість внесення
до освітньої програми додаткових програмних результатів навчання, окрім тих, що вимагає Стандарт, що дозволить
більш чітко виокремити дану ОП з-поміж інших та підкреслить її особливості.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

За результатом експертизи ЕГ зробила висновок, що в цілому є відповідність освітньої програми за критерієм 1. Цілі
ОП є чіткими і відповідають місії та стратегії ЗВО. Визначення цілей відбувалося з врахуванням інтересів
стейкхолдерів, про що свідчить постійний контакт з ними. ОП розвивається в руслі тенденцій розвитку
спеціальності, про що свідчить вивчення вітчизняних ОП за цією спеціальністю та зарубіжних ОП за подібними
спеціальностями. Галузевий та регіональні аспекти достатньо виражені. ОП дозволяє досягти програмних
результатів навчання, визначених стандартом, на що вказують запити роботодавців на випускників. Щоправда,
попит роботодавців на випускників ОП перевищує пропозицію, що вказує на необхідність тіснішого контакту між
здобувачами і роботодавцями та більшу популяризацію серед здобувачів їхніх потенційних місць
працевлаштування. Враховуючи наведені вище факти і докази, ЕГ вважає, що відповідність ОП за критерієм 1
відповідає рівню В.

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 програми “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за спеціальністю 076 “Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність” галузі 07 “Управління та адміністрування” за першим (бакалаврським) рівнем вищої
освіти становить 240 кредитів ЄКТС, що відповідає Закону України “Про вищу освіту” та Стандарту вищої освіти
України за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Обсяг освітніх компонент,
спрямованих на формування компетентностей, визначених стандартом вищої освіти становить 171 кредит ЄКТС, або
71,25 % обсягу освітньої програми. Обсяг ОП, що відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти
становить 69 кредитів ЄКТС, або 28,75 % обсягу освітньої програми.

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 ОП має чітку структуру - загальні та спеціальні компетентності органічно поєднані в єдиний комплекс знань
та умінь - 12 загальних компетентностей, 10 спеціальних компетентностей, 20 результатів навчання. Усі ПРН
забезпечено обов’язковими ОК, які поділяються на цикли: загальної підготовки – 72 кредити ЄКТС (30 %) та
спеціальної (фахової) підготовки – 99 кредитів ЄКТС (41 %), включаючи практичну підготовки (5 %) та атестацію
(2,5 %), що дозволяє досягти визначеної мети ОП відповідно до її фокусу. Зокрема, цикл загальної підготовки
забезпечують 12 освітніх компонент, зміст яких дозволяє сформувати загальні компетентності, визначені
Стандартом. Освітніх компонент спеціальної (фахової) підготовки (без практики та атестації) передбачено 18 і вони
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належним чином відповідають як Стандарту спеціальності в цілому, так і особливостям освітньої програми зокрема
(«Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами», «Управління ресурсами і витратами»). Вивчення
робочих навчальних програм показало, що освітня програма відповідає потребам, які нині ставляться до фахівців з
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Структурно-логічна схема наведена в освітній програмі у формі, що
дає можливість чітко прослідкувати взаємозв'язки між освітніми компонентами. Матриці «результати-
компетентності» та «компоненти–результати» подані коректно.

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

Зміст освітньої програми в цілому відповідає предметній області визначеної для неї в стандарті спеціальності. Він
дозволяє сформувати необхідний перелік загальних компетентностей та достатнє вивчення циклу спеціальної
(фахової) підготовки. Так, теоретичний зміст освітньої програми складають сучасні теорії і концепції з економіки та
бізнесу, науково-методичні і прикладні засади підприємницької та торговельної діяльності, які забезпечують
прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Для здобуття відповідних ПРН в ОП передбачені такі обов’язкові
компоненти як «Економіка та організація торгівлі», «Товарознавство», «Біржова діяльність», «Торговельне
підприємництво» та ін. Методам, методикам та технологіям, якими має оволодіти здобувач для застосування на
практиці відповідають такі ОК як «Економічна інформатика», «Вища математика», «Оптимізаційні методи та
моделі», «Основи менеджменту». Інструменти та обладнання, які здобувач застосовує і використовує при засвоєнні
освітніх компонент «Економічна інформатика», «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами»,
«Товарознавство», відповідають потребам формування необхідних професійних компетентностей. Компоненти
освітньої програми поділяються на обов’язкові та вибіркові, передбачено їх структурно-логічну послідовність та
взаємозв’язок. Вивчення робочих навчальних програм показало, що освітня програма відповідає потребам, які нині
ставляться до фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Таким чином, предметна область
заявленої для ОП спеціальності забезпечується програмними результатами навчання та компетентностями, які
відповідають Стандарту та передбачають їх реалізацію під час викладання дисциплін загальної та спеціальної
(фахової) підготовки.

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

В НТУ «ХПІ» наявні процедури, які дозволяють формування індивідуальної освітньої траєкторії. Вони реалізуються
відповідно до Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у НТУ
«ХПІ» (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/). Даним документом передбачено, що перелік
вибіркових ОК не може бути безальтернативним і він формується на етапі підготовки робочого навчального плану, в
якому передбачена можливість включати дисципліни із інших ОП. Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів
реалізується шляхом формування індивідуального навчального плану студента, що окрім обов’язкових ОК містить
перелік вибіркових компонентів освітньої програми. На початку навчального року студенти отримують роз’яснення
щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії. Здобувачам ОП «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» пропонується обрати профільований пакет дисциплін ОП, а також навчальні дисципліни вибіркових
компонент освітньої програми із переліку дисциплін вільного вибору студента профільної підготовки, який
додається до навчального плану та із загальноуніверситетського каталогу дисциплін, який розміщений на сайті
університету (http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/faculty/bem/) та щорічно оновлюється. Студенти он-лайн заповнюють
заяву-анкету, обираючи вибіркову складову ОП та надсилають ці анкети до дирекції. Після цього до початку
навчального року, студент пише заяву з переліком вибіркових дисциплін на підставі якої дирекція Навчально-
наукового інституту економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу формує Індивідуальний навчальний план
здобувача вищої освіти. В результаті акредитаційної експертизи було встановлено, що студенти проінформовані про
процедуру вибору та ознайомлені з місцем розташування переліку вибіркових дисциплін. Формування
індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується і за рахунок вибору здобувачами місця проходження практики,
самостійного визначення тематики індивідуальних завдань за навчальними дисциплінами, напряму наукових
досліджень, тематики випускних робіт. До елементів формування індивідуальної освітньої траєкторії слід віднести і
можливість здобувачів зараховувати результати навчання, отримані в неформальній освіті. Разом з тим, на думку
ЕГ, розробка каталогів вибіркових дисциплін може сформувати хибну думку про те, що вибір дисциплін
обмежується лише переліком наведеним в каталозі.

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

ОП і навчальним планом передбачено такі види практичної підготовки: практичні заняття, ознайомча, виробнича
та переддипломна практики. Переддипломна практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою
узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок на базі підприємств, з якими підписані договори
про партнерство та співпрацю. Відповідно до навчального плану на усі практики відведено 15 кредитів (450 годин):
ознайомча – 3, виробнича – 6, переддипломна - 6. Методичне та організаційне забезпечення процесу проходження

Сторінка 7



практики забезпечується Положенням про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/). Зустрічі з роботодавцями підтвердили проходження
студентами практики та загальну задоволеність роботодавців практикантами. Зустрічі з випускниками дозволили
виявити випадки, коли студент після проходження практики залишався там працювати, що також позитивно
характеризує рівень практичної підготовки здобувачів. Знайомство з базами практик відбувається через виїзні
екскурсійно-практичні заняття на підприємствах та організаціях. Основними базами є: Харківський громадський
фонд розвитку вищої освіти «Інтелект», ГО «Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство», ГО
«Платформа інноваційного партнерства», ТОВ «Ю-контрол», ПрАТ «СПКТБ» «Запоріжгідросталь», Всеукраїнська
громадська організація інвалідів «Українське товариство глухих», ТОВ «Лазер Мікс». Спілкування ЕГ зі
здобувачами показало задоволеність здобувачів умовами та змістом практик, а також практичною підготовкою на
ОП в цілому. Разом з тим, слід зазначити, що виробнича практика була введена лише в поточному навчальному
році, тоді як в попередньому варіанті була відсутня, що, на погляд, ЕГ знижувало практичну орієнтованість ОП. З
огляду на те, що виробнича практика вперше буде відбуватися лише літом 2022 р., ЕГ не мала змоги оцінити якість
проходження даного виду практичної підготовки.

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

Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дозволяє випускникам ЗВО набути таких
соціальних навичок (soft skills), як креативності (наукові дослідження, ділові ігри, кейси, навички презентацій);
комунікаційних навичок (участь у круглих столах та конференціях); групової та проектної роботи (захист спільних
проектів і результатів). Освітні компоненти блоку спеціальних (фахових) дисциплін також розвивають певні
соціальні навички, зокрема такі як стратегічне мислення, ініціативність, клієнтоорієнтованість, стресостійкість,
готовність брати відповідальність за бізнес-рішення. Основними ОК, що формують soft skills є «Історія та культура
України», «Іноземна мова», «Українська мова (професійного спрямування)», «Філософія», «Основи менеджменту».
В процесі акредитаційної експертизи було виявлено, що soft skills формуються і участю здобувачів у різних
університетських заходах. Навички працювати в команді формуються через реалізацію студентських проектів та
участь у студентських організаціях: студентському самоврядуванні; студентському науковому товаристві; первинній
профспілковій організації студентів. Разом з тим варто зазначити, що незважаючи на достатні умови для
забезпечення soft skills, окремі випускники під час зустрічі зазначили, що в процесі трудової діяльності навичок
ділових комунікацій їм не вистачало.

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

Професійний стандарт для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відсутній. При
цьому зміст ОП враховує вимоги Національного класифікатора професій ДК 003:2010.

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.

Відповідно до Стандарту вищої освіти України для здобуття ОС «Бакалавр» загальна кількість кредитів становить
240 або 7200 годин. Річний обсяг навчального навантаження – 60 кредитів ЄКТС. Фактичне навантаження
здобувачів розподілено рівномірно по 30 кредитів ЄКТС у кожному семестрі. Співвідношення обсягу окремих
освітніх компонент ОП з фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти у навчальному плані складає: загальна
підготовка – 72 кредити, 45% (аудиторні заняття), 55% (самостійна робота); спеціальна (фахова) підготовка – 99
кредитів, 34% (аудиторні), 66% (самостійна); вибіркові освітні компоненти – 69 кредитів, 36 % (аудиторні), 64%
(самостійна). За весь період навчання здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти має 38% аудиторного
навантаження та 62% на самостійну роботу. Тобто воно становить не менше 1/3 частини навчального часу на
аудиторні заняття і не більше 2/3 від загального обсягу навчального часу, відведеного для самостійної роботи.
Тривалість навчального тижня не перевищує 1,5 кредити ECTS (45 годин), навчального дня – не більше 9
академічних годин. Тижневе аудиторне навантаження для здобувача денної форми навчання становить не більш як
24 год на тиждень. Відповідно існуючим вимогам загальна кількість навчальних дисциплін в навчальному плані ОП
не перевищує 8 на семестр та 16 на навчальний рік. Обсяг дисциплін становить від 3 до 6 кредитів ECTS. Аналіз
окремих освітніх компонентів показав рівномірний розподіл обсягу фактичного навантаження здобувачів.
Аудиторні години рівномірно розподілені між лекційними та практичними заняттями. Зустріч зі здобувачами
засвідчила, що їм вистачає часу на виконання самостійної роботи, а рівень навчального навантаження є достатній.
Скарг щодо перевантаженості від здобувачів не надходило.

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
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здобуття освіти.

Підготовка здобувачів вищої освіти за ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за дуальною формою
не здійснюється. Проте, представники ЗВО відмітили, що розвиток дуальної освіти входить до планів університету,
тому наразі визначаються зі спеціальностями, на яких вона буде впроваджена.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильними сторонами ОП у контексті критерію 2 є оновлення ОП, відповідно до запитів роботодавців та пропозицій
інших стейкхолдерів; ОП має чітку структуру, логічну та фаховоорієнтовану; формування індивідуальної освітньої
траєкторії здобувача забезпечується використанням широкого набору методичних інструментів; проходження
практики відбувається у майбутніх роботодавців з подальшим там працевлаштуванням.

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

На думку ЕГ створення каталогів вибіркових дисциплін може сприйматися як обмеження вибору рамками такого
каталогу. Рекомендується в описі каталогу вказувати, що ці переліки є орієнтовними, і здобувачі можуть обирати усі
освітні компоненти, що викладаються в ЗВО, в тому числі і ті, що не увійшли до каталогу. Враховуючи той факт, що
ЗВО має досвід впровадження дуальної освіти, вважаємо, що запровадження дуальної освіти на даній ОП може
стати одним із пріоритетних напрямків розвитку ОП, тому рекомендуємо включити до переліку ОП з дуальною
освітою і дану освітню програму.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Структура та зміст ОП відповідають вимогам критерію 2. Освітня програма сформована згідно положень ЗУ “Про
вищу освіту” та Стандарту вищої освіти за спеціальністю, має логічні взаємозв'язки та дозволяє досягти поставлених
цілей і програмних результатів. ОП регулярно оновлюється з метою свого поліпшення. Практична підготовка
спирається на тісний взаємозв’язок з господарською практикою. Побудова індивідуальної освітньої траєкторії в
межах ОП дозволяє сформувати висококонкурентного фахівця. Вказані слабкі сторони, зокрема, необхідність більш
виразного представлення вибірковості можуть бути змінені в процесі удосконалення ОП, а тому не розглядаються з
позицій невідповідності.

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.

На вебсайті НТУ «ХПІ» оприлюднено правила вступу на ОПhttp://vstup.kpi.kharkov.ua/edprogram/pidpryiemnytstvo-
torgivlia-ta-birzhova-diialnist-bakalavr/. Правила вступу доступні для потенційного вступника, можливі для розуміння
та не містять дискримінаційних положень. Враховуючи різноманітність освітніх програм, які пропонує НТУ «ХПІ»
пошук та структуризація інформації в онлайн режимі зручний та зрозумілий. Проте інформація надається в
загальній формі, по всім ОП ЗВО. Пошук орієнтований не від 076 ОП, а від НТУ «ХПІ». Посилання йдуть на
документацію загальну по всьому НТУ «ХПІ». Відсутня коротка форма подачі інформації в компактному вигляді, що
стосується безпосередньо даної ОП. На фокус-групі студенти підтвердили, що користувались інформацію на сайті
ЗВО, потім на сайті Кафедри, зокрема переглядали викладені в онлайн відео. За їхньою оцінкою інформація була
доречна, але неодноразово зазначали, що обирали передусім ЗВО.

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

Сторінка 9



Правила прийому на навчання враховують профіль даної ОП. Абітурієнти мають надати сертифікат ЗНО Українська
мова та література, з математики та дисципліни на вибір. Найбільший коефіцієнт має іспит з Української мови.
http://vstup.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2022/01/dodatok-4-1.pdf. Під час онлайн-спілкування з
випускниками серед пропозицій було наголошено саме на важливості розвитку мови професійного спілкування.

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.

В НТУ «ХПІ» приймаються результати навчання здобуті в інших закладах освіти, при здачі академічної різниці або
фахового іспиту за необхідності. http://vstup.kpi.kharkov.ua/wp-
content/uploads/2022/01/pravyla_pryiomu_ntu_khpi_2022.pdf. Визнання результатів навчання іноземців
здійснюється відповідно до законодавства України. Зарахування результатів навчання здобутих в результаті
академічної мобільності здійснюється відповідно до відповідних договорів на основі яких здійснювалась академічна
мобільність. Процедуру регулюється положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів,
науковопедагогічних та наукових працівників університету: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?
src=http%3A%2F%2Fblogs.kpi.kharkov.ua%2Fv2%2Fnv%2Fwp-
content%2Fuploads%2Fsites%2F17%2F2019%2F11%2FPOLOZHENNYA-pro-akademichnu-mobilnist-studentiv-
universitetu-2018_final19.doc&wdOrigin=BROWSELINK. Відбір на конкурсі відбувається з урахуванням результатів
навчання та знання мови. Після закінчення програми студент отримує від приймаючого ЗВО академічну довідку,
яка є підставою для визнання результатів пройденого навчання. На фокус-групах було підтверджено надання
пропозицій студентам на проходження відбору до здійснення академічної мобільності закордоном. Проте
академічна мобільність недостатньо популяризується, студенти або не бачили в цьому переваг для себе, або не
вірили у можливість перемоги у конкурсі.

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

Визнання результатів навчання отриманих в неформальній освіті регулюється положенням про організацію
освітнього процесу в НТУ «ХПІ». Розділ 9. Згідно даного положення визнання результатів розширюється на всю
дисципліну до її початку за графіком. Дисципліна має бути вибіркова, визнання представляє собою форму
семестрового контролю передбаченого для відповідної дисципліни, яка здається викладачу чи комісії. У випадку
негативного результату дисципліна вивчається у передбаченому ОП порядку. Також на сайті НТУ «ХПІ» доступний
проект положення про порядок визнання неформальної та інформальної освіти НЕУ «ХПІ».
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fblogs.kpi.kharkov.ua%2Fv2%2Fnv%2Fwp-
content%2Fuploads%2Fsites%2F17%2F2021%2F10%2FPROEKT-POLOZHENNYA-pro-neformalnu-ta-informalnu-
osvitu_2021_.docx&wdOrigin=BROWSELINK На фокус-групі, зокрема, директором навчально-наукового інституту
Наталія Краснокутська було зазначено, що викладач, на свій розсуд, має можливість визнавати результати
неформальної освіти як і у кількості самостійної роботи, яка передбачена програмою ОК.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Зручно сформована система подання інформації, враховуючи наукову різнонаправленість різних ОП в межах НТУ
«ХПІ»

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

В межах НТУ «ХПІ» ОП недостатньо популяризується. Недостатньо визначена її унікальність з поміж інших ОП
НТУ «ХПІ» та порівняно з пропозиціями 076 спеціальності інших ЗВО регіону. Рекомендується надавати у
відкритий доступ більше цікавої та вагомої для абітурієнта інформації щодо ОП та її особливостей. Сформувати в
короткому вигляді всю вагому інформацію, яка може зацікавити потенційного вступника, надати можливість в
максимально малий час зрозуміти її переваги та свої можливості до вступу на неї, без необхідності самостійно
розбирати загально університетську нормативну документацію. Популяризувати академічну мобільність з поміж
студентів.
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Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Обґрунтування: Правила вступу на ОП зрозумілі, не містять дискримінаційних положень та викладені онлайн у
відкритому доступі. Вони враховують особливості ОП, пошук інформації налаштований в зручний спосіб. Хоча
особливості самої ОП недостатньо рекламуються. В НТУ «ХПІ» формалізовано зрозумілу політику визнання
результатів здобутих під час академічної мобільності та неформальної освіти. Проте відсутні приклади участі
студентів в академічній мобільності на цій ОП. Враховуючи незначні недоліки ОП відповідає критерію 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 регулюються положенням про організацію освітнього процесу в Національному
технічному університеті «ХПІ», https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?
src=http%3A%2F%2Fblogs.kpi.kharkov.ua%2Fv2%2Fnv%2Fwp-
content%2Fuploads%2Fsites%2F17%2F2019%2F10%2FPOLOZHENNYA-pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-
2017_01_27_.doc&wdOrigin=BROWSELINK. Досягнення в ОП цілей та результатів навчання в НТУ «ХПІ»
досягається шляхом використання репродуктивних, евристичні, бінарних, частково-пошукових та проблемно-
пошукових методів, методи проблемного викладання, стимулювання та мотивування навчально-пізнавальної
діяльності, активних, інтерактивних та структурно-логічних технології. На фокус-групі підтверджено, що
дистанційне навчання здійснюється через електронний кабінет студента, ведеться електронна залікова книжка.
Онлайн тестування проходить в google-формі, та надсилається викладачеві. Практикується змішане навчання:
онлайн-лекції та очні практичні заняття. Під час огляду матеріально-технічної бази демонструвалася оболонка
Microsoft Teams. В НТУ «ХПІ» принципи студентоцентрованого підходу та академічної свободи реалізуються через
обрання комплексів дисциплін, можливості до академічної мобільності та неформального вивчення вибіркової
дисципліни. На фокус-групі студенти підтвердили елементи вибірковості дисциплін та потенційні можливості до
академічної мобільності. Навчання студентів здійснюється за індивідуальним навчальним планом (положення про
організацію НП). Матеріально-технічна база, продемонстрована в онлайн режимі дозволяє застосовувати новітні
інтерактивні методи навчання. Студентоцентрований підхід та задоволеність студентів формами та методами
навчання підтверджує анкетування, результати якого доступні за посиланням:
http://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/opytuvannya/.

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).

Інформацію про цілі, зміст навчання та форми оцінювання студенти отримують на початковому занятті. Інформація
про цілі навчання доводиться через ОНП у вільному доступі на сайті кафедри:
https://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/obrazovatelnaya-programma/. При онлан-спілкуванні було зазначено, що у
подальшому ця інформація доступна у навчально-методичних матеріалах в бібліотеці та на сайті кафедри,
пересилається безпосередньо викладачем. Інформація про критерії оцінювання, форми та методи навчання
доступна у робочих програмах та силабусах. Робочі програми, анотації та силабуси навчальних дисциплін
розміщенні у вільному доступі на сайті кафедри за посиланням: https://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/metodychni-
materialy/. Проте у даних матеріалах відсутній чіткий розподіл балів за різними видами навчання та оцінювання. На
фокус-групі визначено, що студенти знають про наявність даної інформації, але у навчанні мало нею користуються.

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

В межах ОП студенти здійснюють самостійний навчально-дослідний курсовий проект та захищають кваліфікаційну
роботу. На кафедрі підприємництва торгівлі і експертизи товарів, в межах проекту Міністерства цифрової
трансформації України та YEP – «підприємницький університет» здійснюється спеціалізований курс: «Інноваційне
підприємництво та управління стартап проектами» в межах якого студенти можуть прийняти участь в
безпосередньому підприємницькому проекті або розпочати свій та отримати спонсорську допомогу в ньому,
https://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/startup/. Що неодноразово підкреслювалось на фокус-групах. Зокрема
студентка повідомила, що на цьому предметі безпосередньо здійснювала дослідження ринку та робила спроби
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побудувати та представити свій комерційний проєкт. Студенти регулярно приймають участь в наукових
конференціях та конкурсах наукових робіт. Річний науковий звіт студентів кафедри можна знайти за посиланням:
https://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/studentska-naukova-robota/.

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

Моніторинг та оновлення ОП в НТУ «ХПІ» здійснюється згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в
НТУ «ХПІ». Кафедра на який забезпечується ОП, як і НТУ «ХПІ» у цілому, активно співпрацює з роботодавцями, з
підприємцями та підприємствами зокрема. На основі їх побажань ОП частково модифікується. На фокус-групі було
повідомлено про заплановане, з огляду на пропозиції роботодавців, збільшення практики шляхом введення
практичної складової до ОК «Вступ до спеціальності». Кафедра приймає участь в загальноукраїнській ініціативі
«підприємницький університет», було введено спеціальну ОК «Інноваційне підприємництво та управління стартап
проектами».

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

Викладачі кафедри підприємництва, торгівлі та експертизи товарів регулярно проходять стажування за кордоном.
Кафедра задіяна в загальноукраїнській науковій темі транспортного коридору Україна – Казахстан до Китаю.
Сертифікати про участь у міжнародних конференціях та програмах підвищення кваліфікації надані за посиланням:
https://iiiii-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/igor_sosnov_khpi_edu_ua/EtzmJRYrRsFBs12xJ_pMzpwBX50UAPU7y_rwo8XiYhjehQ
?e=AarUTc. НТУ «ХПІ» активно задіяний в програмі Еразмус+. На фокус-групі було підтверджено про залучення
студентів до конкурсу в програмах академічної мобільності. Студенти розповіли про можливості проходження
навчання протягом семестру в НТУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». Також повідомили, що знають про можливості
навчання за кордоном проте не деталізували їх і не зазначили своєї зацікавленості. Зокрема повідомили про
популяризацію академічної мобільності особисто завідувачем кафедри та наявність друкованих інформаційних
матеріалів. Прикладів міжнародної академічної мобільності серед студентів, які навчаються на ОП не було.
Залучення НТУ «ХПІ» до міжнародної діяльності наводиться за посиланням: http://www.ec.kharkiv.edu/mp.html.
Через бібліотеку здійснюється доступ до міжнародних наукометричних баз Web of Science, Scopus.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Інформація про форми та критерії навчання перебуває у вільному доступі онлайн як у формі робочих програм,
освітньої програми так і силабусів. ОП здійснюється в розрізі міжнародних проектів в яких задіяний НТУ «ХПІ».

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

Неповне інформування учасників освітнього процесу щодо критеріїв оцінювання в межах кожної ОК. Відсутність
прикладів академічної мобільності на ОП. Рекомендації: Впровадити уніфіковану форму робочої програми
(силабуса), розробити критерії оцінювання різних видів та елементів навчання (контрольна, самостійна робота,
індивідуальне завдання). Популяризувати серед студентів, участь у конкурсах по відбору учасників в програми
академічної мобільності НТУ «ХПІ».

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Форми та методи навчання дозволяють досягати зазначених в ОНП цілей та результатів навчання. Вони
відповідають принципам академічної свободи та студентоорієнтованого навчання. Задоволеність студентів
підтверджується анкетуванням. Студенти вчасно отримують інформацію щодо цілей, змісту навчання та критеріїв
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оцінювання. Всі робочі програми та силабуси присутні у вільному доступі на сайті кафедри. Незначним недоліком є
неповне розкриття системи оцінювання в розрізі окремих елементів ОК. В навчальний процес вводяться
дослідницькі методи навчання через написання курсового дослідницького проекту та підсумкової атестаційної
роботи. Наявні всі можливості для участі в міжнародних та загальноукраїнських інноваційних проєктах. Оновлення
ОП здійснюється у відповідності до думки роботодавців, студентів та новітні наукові досягнення у відповідній сфері.
Кафедра, на якій розробляється та впроваджується ОП, приймає участь у міжнародних навчально-наукових
проєктах, згідно стратегії НТУ «ХПІ».

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 НТУ «ХПІ» регулюються положенням про організацію
освітнього процесу в НТУ «ХПІ», https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?
src=http%3A%2F%2Fblogs.kpi.kharkov.ua%2Fv2%2Fnv%2Fwp-
content%2Fuploads%2Fsites%2F17%2F2019%2F10%2FPOLOZHENNYA-pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-
2017_01_27_.doc&wdOrigin=BROWSELINK; та положенням про критерії та систему оцінювання знань та вмінь і про
рейтинг здобувачів вищої освіти. Основними формами контролю є: вхідний, поточний, підсумковий, ректорський та
атестація. Форми поточного контролю та критерії оцінювання визначає викладач і затверджує кафедра.
Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі екзамену або диференційованого заліку в обсязі
навчального матеріалу відповідно до графіку навчального процесу. Рейтинг студента визначається за
узагальненими результатами всього навчального семестру, за кожен курс, за весь термін навчання. Кожен вид
рейтингу оцінюється за 100 бальною шкалою. При визначені узагальненого результату за семестри застосовується
коефіцієнт вагомості для кожної дисципліни, який визначається згідно кількості кредитів ECTS. За іспит студент
отримує від 15 до 30 балів за 100 бальною шкалою і складає його за бажанням підвищення оцінки або в разі
невиконання одного з обов’язкових модулів. Форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання доводяться до
студентів викладачем на початку курсу та є у вільному доступі на сайті кафедри у вигляді силабусів та робочих
програм, https://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/metodychni-materialy/. На фокус-групі зі студентами було
підтверджено наявність та доступність інформації щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання. Одні
студенти повідомили, що не користуються ні робочими програмами ні силабусами і не цікавляться такою
інформацією. Інші, що користуються і знають про їх доступність на сайті кафедри.

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

Підсумкова атестація за ОП відповідає положенням стандарту спеціальності та проводиться у формі захисту
кваліфікаційної роботи. Порядок проведення захисту регулюється положенням про екзаменаційну комісію НТУ
«ХПІ», http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/.

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.

Правила проведення контрольних заходів НТУ «ХПІ» регулюються положеннями про організацію освітнього
процесу та про екзаменаційну комісію. Іспит приймається лектором за можливої участі інших викладачів. На фокус-
групі було повідомлено про розпорядження ректора щодо проведення іспиту в присутності мінімум двох викладачів
проте дана інформація не була підтверджена і не відомо наскільки дана практика є усталеною та обов’язковою.
Іспити та заліки здаються при бажанні підвищення оцінки або в разі заборгованості по обов’язкових модулях. На
фокус-групі було визначено, що тестування може проводитись на комп’ютері. Інших процедур забезпечення
об’єктивності екзаменаторів, крім етичного зобов’язання, та які б врегульовували недопущення можливих
конфліктів інтересів не виявлено. В разі незгоди з порядком проведення освітнього процесу студент має можливість
написати скаргу на будь-що, в тому числі і в разі незгоди з оцінкою. Скарга розглядається згідно порядку розгляду
скарг здобувачів освіти у НТУ «ХПІ», http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-
content/uploads/sites/17/2019/10/PORYADOK-rozgglyadu-skarg-zdobuvachiv-osviti-_28_10_2019_1.pdf В разі незгоди з
оцінкою під час підсумкової атестації студент має можливість подати апеляцію. Апеляція подається в день
проведення захисту, після оголошення результатів. Створена ректором комісія розглядає апеляцію протягом трьох
днів. Розуміння студентами цієї процедури підтверджується анкетуванням, http://web.kpi.kharkov.ua/business/wp-
content/uploads/sites/176/2022/01/Rezultaty-anketuvannya-1.pdf.
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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.

Питання популяризації академічної доброчесності та недопущення плагіату НТУ «ХПІ» регулюється статутом НТУ
«ХПІ», кодексом етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ», Правилами внутрішнього
розпорядку НТУ «ХПІ», положення про запобігання та виявлення академічного плагіату НТУ «ХПІ»,
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/akademichna-dobrochesnist/. В НТУ «ХПІ» створено систему запобігання
академічного плагіату, яка складається з відповідального в кожній кафедрі та централізується на завідувача
бібліотекою. Завідувач бібліотекою, також, є відповідальною за популяризацію академічної доброчесності серед
студентів. В 2021 році були проведені дистанційні заняття на теми академічного письма, навичок та академічної
доброчесності в рамках самостійної роботи курсу «Вступ до спеціальності».
http://library.kpi.kharkov.ua/uk/node/19206. Проте в робочий програмі на 2022 рік даного курсу цього не
зафіксовано. РПНД – OneDrive (sharepoint.com). (http://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/metodychni-materialy/.) На
фокус-групі було зазначено, що відповідальний по кафедрі (по питанням запобігання академічного плагіату)
Олександр Білоцерківський має доступ до платної версії Unicheсk перевіряє курсові та кваліфікаційні роботи, але
має можливість перевірять будь-які праці з якими до нього можуть звернутися студенти чи викладачі.
Відповідальність за академічний плагіат покладається на студента, наукового керівника та завідувача кафедри.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Організована та централізована по ЗВО система популяризації академічної доброчесності та недопущення
академічного плагіату.

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

Відсутність чітких процедур направлених на досягнення об’єктивності екзаменаторів та недопущення конфлікту
інтересів, в проведенні поточного контролю. Рекомендації: Розробити і ввести, на розсуд ЗВО, в практику поточного
контролю, процедури спеціально направленні на забезпечення об’єктивності екзаменаторів.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання студентів на ОП є чіткими та зрозумілими, дозволяють
визначити досягнення здобувачем ВО передбачених результатів навчання. За кожен семестр визначається
узагальнений рейтинг студента. Форми та методи оцінювання присутні у відкритому доступі онлайн. Підсумкова
атестація проводиться в формі захисту кваліфікаційної роботи відповідно до стандарту ВО. Правила проведення
контрольних заходів є зрозумілими та доступними для всіх учасників освітнього процесу. Хоча, процедури
забезпечення об’єктивності екзаменаторів під час проведення поточного контролю не є достатніми. В НТУ «ХПІ» діє
атмосфера нульової толерантності до академічного плагіату та широко популяризується академічна доброчесність.
ОП відповідає критерію на рівні 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.
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Аналіз відомостей самооцінювання, спілкування з науково-педагогічним персоналом, керівництвом кафедри,
інституту та університету, вивчення електронних ресурсів університету на предмет академічної та професійної
кваліфікації викладачів, задіяних до ОП дозволив прийти до висновку про відповідність академічної та професійної
кваліфікації викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми, її цілям та програмним результатам. До групи
забезпечення входить 23 викладачі, з яких 4 професори, 18 доцентів та 1 старший викладач. Назарова Т.Ю.,Яцина
В.В., Гапоненко О.Є., Сергієнко О.А. мають сертифікати про знання іноземної мови на рівні В2 і вище. Більшість
викладачів з групи забезпечення мають публікації, що корелюють з змістом ОК освітньої програми
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. А Кучинський В.А., Шапран Є.М., Сергієнко О.А., Соснов І.І.,
Дяченко Т.А. мають публікації у наукометричних базах Scopus та WoS Scopus за останні 4 роки. У Яцина О.В. ( ОК
Мікроекономіка) та та Губанова Н.Н. (ОК - Макроекономіка) - відсутні публікації у фахових виданнях за останні
чотири роки. Викладачі з числа групи забезпечення ОП беруть участь у міжнародних тренінгах, підтримують
контакти з іноземними університетами, зокрема University Magdeburg. Окремо варто згадати, що кафедрою
“Підприємництва, торгівлі та експертизи товарів” (сьогодні “Підприємництво, торгівля i логістика”) ведеться
обговорення з партнерами з Литви та вітчизняними промисловими підприємствами проекту, що направлений на
розробку нового наземного шляху з Китаю до Європи через Казахстан та Грузію. Викладачі кафедри
“Підприємництва, торгівлі та експертизи товарів” (сьогодні “Підприємництво, торгівля i логістика”) задіяні у
реалізації 3 (трьох) науково-дослідних робіт, що фінансуються за кошти державного бюджету
(http://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/doslidzhennya/).

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

Процедура конкурсного добору викладачів реалізується згідно “Положення про обрання та прийняття на роботу
науково-педагогічних працівників НТУ ХПІ” (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/staff/polozhennya-pro-obrannya-ta-
prijnyattya-na-robotu-naukovo-pedagogichnih-pratsivnikiv-ntu-hpi-2/). Начальником відділу кадрів університету було
зазначено, що вимоги до науково-педагогічного персоналу формуються у відповідності з діючим законодавством
(постанова КМУ № 365 від 24.03.2021 р.), а для завідувача кафедри та ректора існують ще KPI. Але варто
відзначити, що ні у останньому оголошенні про конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників від
28.10.2021 (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/staff/wp-content/uploads/sites/15/2019/12/Ogolosheno-konkurs-na-
zamishhennya-vakantnih-posad-npp-zav.-kafedri-na-28.10.2021-r..docx) ні у вищезгаданому положенні не було
зазначено про таків вимоги. У звіті Ректора за 2021 р. наводяться такі KPI: http://public.kpi.kharkov.ua/wp-
content/uploads/2022/01/ZVIT-rektora-NTU-HPI-za-2021-rik.pd. “Положення про обрання та прийняття на роботу
науково-педагогічних працівників НТУ ХПІ” передбачає процедуги оголошення конкурсу, подачі документів,
розгляду кандидатури претендента кафедрою, спеціально створеною комісією та вченою радою. Положенням
передбачено, що головне завдання конкурсної комісії - подача ректору НТУ “ХПІ” та вченій раді обґрунтованих
пропозицій щодо претендентів на відповідні посади НПП. У свою чергу у пункті 2.13 передбачено складання
протоколу про допуск кандидатів до участі в конкурсі. Критерії такого рішення конкурсної комісії у положенні не
зазначено. Недостатньо розкрита роль конкурсної комісії факультетів чи навчально-наукових інститутів (пункт 2.12
Положення) Доцільно було б передбачити конкурсні процедури на рівні інститутів, для заміщення вакантних посад
асистента, старшого викладача чи доцента, що дозволить забезпечити кращі можливості для представлення
претендентом власних напрацювань перед колективом кафедри та інституту. При цьому зустріч 2 з ННП та групою
забезпечення не виявила випадків виникнення конфліктних ситуацій при проходженні ними конкурсного відбору.

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

Кафедрою “Підприємництва, торгівлі та експертизи товарів” (сьогодні “Підприємництва, торгівлі i логістики”)
вибудовує тісні зв'язки з роботодавцями. У різноманітності форм співпраці кафедри з бізнесом ЕГ пересвідчилася на
зустрічі 5 з представниками бізнесу (Директор ТОВ «НТЦ «Екомаш» Андрій Шкоп; менеджер з комунікацій YEP
Маргарита Чернишова; Директор ТОВ «АЙДІ ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ГРУП» Ірина Козідубова; продакт-менеджер
ГО «Консультаційний центр підтримки малого та середнього бізнесу» (Дія. Бізнес | Харків) в особі Севінч Гаджиєва.
Представники кафедри постійно перебувають у тісному контакті з роботодавцями. Результартом такої роботи є
запровадження за ініціативи стартап-інкубатором YEP курсу “Інноваційне підприємництво та управління Start-Up
проектами”. Це є частиною всеукраїнської ініціативи “Підприємницький університет”. З іншим бізнесами формат
співпраці відрізняється - студенти задіяні до заходів що проводяться на базі партнерів (практика в ТОВ «НТЦ
«Екомаш», Епіцентр чи Ашан, участь у публічних лекціях від Дія. Бізнес | Харків), з деякими претнерами
обговорюється формат участі у навчальному процесі. Крім цього, у відомості самооцінювання зазначено по укладені
меморандуми чи угоди про співпрацю з Харківською Торгово-промисловою палатою, Харківським Громадським
фондом розвитку вищої освіти «Інтелект», Громадською організацією «Кластер неформальної освіти», «SENATE
Troubleshooting Group», ПАТ СПКТ бюро «Запоріжгідросталь», Всеукраїнською громадською організацією інвалідів
«УТОГ» та іншими організаціями. Варто відзначити, що такі партнери, як Дія. Бізнес чи YEP, реалізують свої
проекти на загальноукраїнському рівні і кафедра фактично доєдналася до цих ініціатив. Інші партнери мають
довготривалі контакти з університетом і тільки починають діалог з кафедрою та її НПП. Під час зустрічі роботодавці
не змогли ідентифікувати студентів кафедри і охарактеризувати їх профіль. Хотілося б бачити більше ексклюзивних
проектів, що реалізовані певними роботодавцями зі кафедрою “Підприємництва, торгівлі та експертизи товарів”
(сьогодні “Підприємництва, торгівлі i логістики”) та групою забезпечення ОП для студентів цієї освітньої програми.
Окремо варто відзначити, що роботодавці, як було зазначено на зустрічі 5, доносять свою позицію по організації
навчального процесу та наповненню навчальної програми чи в усній формі чи у письмовій, що в подальшому
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враховується представниками кафедри, що видно з динаміки зміни структури навчальної програмами ОП
“Підприємництво торгівля та біржова діяльність.” Відомість самооцінювання містить 22 рецензії на освітню
програму від роботодавців, громадських організацій, випускників та міжнародних партнерів.

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

Кафедра “Підприємництва, торгівлі та експертизи товарів” (сьогодні “Підприємництва, торгівлі i логістики”)
залучає роботодавців та експертів галузі до аудиторних занять. До структури ОП було включено ОК “Інноваційне
підприємництво та управління Start-Up проектами” за ініціативи стартап-інкубатора YEP. Цей курс є частиною
загальноуніверситетської/загальноукраїнської ініціативи в межах якої проводяться лекції від практиків. Студенти
на зустрічі 3 позитивно відгукнулися про подібний курс. Викладачі з числа групи забезпечення діляться зі
студентами інформацією про різні цікаві курси та лекції, що проводяться поза межами університету, зокрема
студентам рекомендується відвідувати заняття, що організовуються Дія. Бізнес | Харків. У відомості самооцінювання
було зазначено ще кілька кейсів залучення практиків та експертів галузі до навчального процесу: П. Гаврис,
А.Кучерява, В. Хачатурян, В. Савенко, Е. Берзиньш, І. Козідубова, С.Селіванов, А. Смородін. Кафедра веде канал у
месенджері телеграм та сторінку в інстаграм де студенти отримують інформацію про цікаві та корисні ініціативами
професійного спрямування. З іншого боку зустріч з роботодавцями виявила, що багато планів кафедри перебувають
на етапі обговорення, що зумовлено загостренням пандемії COVID-19, як зазначили самі роботодавці на зустрічі 5.
Крім цього варто відзначити, що, окрім курсу “Інноваційне підприємництво та управління Start-Up проектами”,
перелічені у відомості самооцінювання лекції за участю роботодавців та експертів галузі здобувачі на зустрічі 3
пригадати не змогли. Така ситуація дуже контрастує з кількістю рецензій та переліком активностей, що були
зазначені на зустрічі з керівництвом університету та у відомості самооцінювання.

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

Базовим документом, що регулює професійниї розвиток викладачів є “Положення про підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ» http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/metodotdel/wp-
content/uploads/sites/28/2020/11/POLOZHENNYA-PRO-PIDVISHHENNYA-KVALIFIKATSIYI-PEDAGOGICHNIH-I-
NAUKOVO-PEDAGOGICHNIH-PRATSIVNIKIV-NTU-HPI-.pdf. При НТУ «ХПІ» функціонує Міжгалузевий інститут
післядипломної освіти http://www.mipk.kharkiv.edu , що пропонує програми і за профілем кафедри та ОП і які
можуть відвідувати викладачі кафедри та представники групи забезпечення. Положення передбачає різноманітні
форми проходження програм підвищення кваліфікації, що дозволяє НПП обрати її найзручніший формат. Зокрема
у відомості самооцінювання наводяться приклади участі викладачів кафедри у міжнародних освітніх проектах у
дистанційному форматі, що особливо актуально в умовах загострення пандемії COVID-19. В університеті
проводяться методичні семінари, круглі столи, майстер-класи, тренінги - навчальні програми від університетської
системи система післядипломної освіти які відвідують викладачі кафедри та НПП з групи забезмесення ОП
https://iiiii-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/igor_sosnov_khpi_edu_ua/EqsTm9YRAQlElOAGuvmtjE4BlkwY2Q9HLEf8QluTQNFO
WQ?e=y8du1g. Згадане вище положення передбачає фінансування участі викладачів у програмах підвищення
кваліфікації, а на час проходження програми підвищення кваліфікації за науково-педагогічним працівником
зберігається заробітна плата. Крім цього університет преміює викладачів за публікацію результатів своєї діяльності
у міжнародних баз даних Scopus та Web of Science, що було зазначила доцент Назарова Тетяна Юріївна на зустрічі 2
з академічним персоналом.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Стимулювання розвитку викладацької майстерності передбачено Колективним договором між адміністрацією НТУ
«Харківський політехнічний інститут» та комітетом первинної профспілкової організації працівників освіти і науки
НТУ «ХПІ» (https://public.kpi.kharkov.ua/profspilkova-organizatsiya/), що посилається на “Положенням про
матеріальне стимулювання працівників Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут»”, яке не представлено на сайті. У колективному договорі передбачено преміювання лише за захист
дисертації у розмірі 4000 грн. за докторську та 1000 грн. за кандидатську. Дослідження колективного договору за
2016-2020 рр не виявив матеріальних стимулів для покращення викладацької майстерності та поглиблення
співпраці з роботодавцями. Станом на початок 2022 року додаток, що регулює матеріальне заохочення усе ще не
узгоджений з профспілкою. У спілкування з Ректором та НПП згадувалося про матеріальне стимулювання наукової
діяльності викладачів (http://science.kpi.kharkov.ua/pro-materialne-zaokhochennya-za-publik-2) за публікацію в
журналах, які включено до наукометричних баз SCOPUS та Web оf Science, у розмірі 2500 гр, що регулюється
Положенням про преміювання співробітників НТУ «ХПІ» за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних
наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection http://science.kpi.kharkov.ua/polozhennya-ntu-khpi/ У
звіті ректора зазначається, що в 2021 році опубліковано 584 статті (станом на 01.11.2021), винагороду отримали 303
співробітника університету на загальну суму близько 1,5 млн. грн., зокрема і викладачі ОП Сергієнко О.А. і Соснов
І . І . “Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ»
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http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/metodotdel/wp-content/uploads/sites/28/2020/11/POLOZHENNYA-PRO-
PIDVISHHENNYA-KVALIFIKATSIYI-PEDAGOGICHNIH-I-NAUKOVO-PEDAGOGICHNIH-PRATSIVNIKIV-NTU-HPI-
.pdf. передбачає фінансування участі викладачів у програмах підвищення кваліфікації, а на час проходження
програми підвищення кваліфікації за науково-педагогічним працівником зберігається заробітна плата. У звіті
самооцінювання зазначається, що в університеті передбачено систему нематеріального заохочення (почесні грамоти
університету, міської, обласної рад, МОН). В університеті існує система оцінювання викладачів, що базується на
критеріях зазначених у постанові КМУ № 365 від 24.03.2021 р. При цьому ні кафедра, ні інститут ні відділ
забезпечення якості освітньої діяльності не проводять оцінювання окремих ОК ОП чи НПП. Спілкування зі
студентами на зустрічі 3 виявило кейс, коли студентам, які звернулися до їхнного куратора, рекомендувалося
“потерпіти”/”змиритися” з поведінкою викладача одного з ОК ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Колективним договором і практикою існуючою в університеті передбачено систему матеріального і нематеріального
заохочення НПП: премії за публікацію у виданнях SCOPUS та Web оf Science, захист дисертації, почесні грамоти та
інші відзнаки. До аудиторних занять та при удосконаленні ОП залучаються роботодавці з різних галузей для
проведення практичних занять та вдосконалення структури ОП : торгівля, виробництво, консалтинг, логістика.
Окремо варто відмітити запровадження ОК “Інноваційне підприємництво та управління Start-Up проектами” для
студентів ОП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

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

Зазначені у відомості самооцінювання зустрічі з роботодавцями, екскурсії на підприємства не були підтверджені під
час зустріч зі студентами освітньої програми. Варто зазначити, що на сайті кафедри, при спілкуванні з НПП та
роботодавцями було виявлено достатньо доказів такої активності. При цьому роботодавці відзначили, що певні
проекти співпраці перебувають на етапі обговорення, а як контактна особа згадувалася Сергієнко О.А.
Рекомендується посилити активність у напрямку розвитку співпраці з бізнесом та створення спільних проектів чи
заходів для студентів ОП в першу чергу. НПП варто більш активно використовувати інструменти дистанційного
спілкування з роботодавцями в поточних умовах. В університеті існує система оцінювання викладачів, що базується
на формальних критеріях передбачених законодавством. При цьому ні кафедра, ні інститут, ні відділ забезпечення
якості освітньої діяльності не проводять оцінювання окремих ОК ОП чи роботи НПП за певним ОК, що зменшує
мотивацію НПП до саморозвитку та вдосконалення відповідних ОК ОП. Рекомендується приділити більше уваги
результатам оцінки ОК ОП та роботи НПП за певним ОК, розробити критерії оцінювання та включити до
опитування здобувачів ВО та групи забезпечення. В подальшому прив'язати систему мотивації НПП до результатів
оцінки ОК ОП та роботи НПП за певним ОК, за можливості врахувати результати цієї оцінки при проходженні
конкурсу на зайняття вакантних посад. Відсутнє “Положенням про матеріальне стимулювання працівників
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»”, на яке посилається Колективним
договором між адміністрацією НТУ «Харківський політехнічний інститут» та комітетом первинної профспілкової
організації працівників освіти і науки НТУ «ХПІ» на 2021-2025 рр. Рекомендуються прискорити узгодження цього
положення та його затвердження.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ЕГ вважає, що зазначені сильні сторони та позитивні практики за критеріями 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 та 6.6 є достатніми
для досягнення програмних цілей і результатів навчання. Зазначені недоліки та слабкі сторони у критеріях 6.3, 6.4,
6.6 не є критичними і не впливають безпосередньо на якість освітньої програми, зумовлені обставинами, що не
залежать безпосередньо від групи забезпечення (пандемія COVID-19, затвердження нормативних документів
загальноуніверситетськими підрозділами), а їх виправлення стимулюватиме подальший розвиток ОП в
подальшому.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:
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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.

Експертна група мала можливість пересвідчитися у достатньому рівні матеріально-технічного забезпечення ОП під
час демонстрації представниками групи забезпечення бібліотеки, гуртожитку, де у переважній більшості
проживають студенти ОП, навчальних аудиторій та спортивних корпусів ВНЗ. Університет має 211 навчальних
аудиторій, частина з яких облаштовані мультимедійними проекторами (160) та інтерактивними дошками,
комп’ютерні лабораторії з сучасним обладнанням (ПК з процесором Intel i3-9100F). При цьому заняття у студентів
ОП проходять у різних корпусах, що компактно розміщені в університетському кампусі. Фінансовий стан
університету дозволяє щорічне матеріальне заохочення НПП, що зазначено у щорічному звіті ректора універсиету
(http://public.kpi.kharkov.ua/zvit-rektora/). Частина невикористаних коштів університет зберігає на депозиті в
одному з державних банків (http://public.kpi.kharkov.ua/finansova-diyalnist/). Варто відмітити можливості, що
створені в бібліотеці університету, яка є однією з найбільших серед ЗВО України. Належна увага приділяється як
фонду навчальної літератури, що налічує більше 800 тис. екземплярів, так і розвитку електронної бази навчальної
та наукової літератури. Літературі, що безпосередньо відноситься до профілю ОП та НПП кафедри
“Підприємництва, торгівлі та експертизи товарів” (сьогодні “Підприємництва, торгівлі i логістики”) теж присутня у
бібліотечному каталозі. Літературний фонд постійно оновлюється, розширюється доступ до міжнародних баз
наукових статей (наприклад, Scopus). При цьому висловлюємо рекомендацію приділити більше уваги доступу до
спеціалізованих баз наукових статей економічного характеру (наприклад, Emerald Insight). Студенти ОП
“Підприємництво торгівля та біржова діяльність” проживають у гуртожитку № 12. ЕГ мала можливість оглянути
кімнати, санвузли та кухонний блок гуртожитку, стан яких перебуває у хорошому стані. В кімнатах проживає 3-4
чоловіки, як зазначили здобувачі ВО на зустрічі 3. Окрема варто відмітити наявність кімнати для заняття спортом,
яка облаштування спортивним устаткуванням, та кімнати, яка облаштована безкоштовним доступом до мережі
інтернет, де студенти можуть готуватися до занять чи проводити зустрічі студентського активу. Крім цього студенти
мають можливість підключити інтернет у кімнаті за досить помірними цінами, про що зазначили здобувачі ВО на
зустрічі 3. Але не всі студенти задоволені якістю доступу до мережі інтернет. Студенти ОП задіяні у Стартап-центрі
SPARK, який працює за програмою Innovation Bootcamp. В межах цієї ініціативи і було запроваджено ОК
“Інноваційне підприємництво та управління Start-Up проектами”.

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.

Як здобувачі ВО так і НПП мають доступ до ресурсів університету на безоплатній основі. В університеті та
гуртожитку у окремій кімнаті забезпечений безкоштовний інтернет. Викладачі та студенти безкоштовно
користуються ресурсами літературного фонду та електронними ресурсами бібліотеки як на її території так і
дистанційно. Крім цього студенти мають можливість займатися спортом в учбово-спортивному комплексі
«ПОЛІТЕХ», на спортивних майданчиках на відкритому повітрі. У Палаці студентів НТУ «ХПІ» функціонує 18
студентських колективів, про що було зазначено на огляді матеріально-технічної бази. Студенти ОП
“Підприємнитцво торгівля та біржова діяльність” проживають у гуртожитку № 12. ЕГ мала можливість оглянути
кімнати, санвузли та кухонний блок гуртожитку, стан яких перебуває у хорошому стані. В кімнатах проживає 3-4
чоловіки, що було підтверджено здобувачами ВО на зустрічі 3. З загостренням пандемії COVID-19 викладачі та
студенти почали користуватися можливостями Microsoft Teams, на базі якого проводяться лекційні та практичні
заняття. На сайті університету/кафедри у розділі Методичне забезпечення розміщенні матеріали освітньої
програми (http://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/metodychni-materialy). Але викладачі усе ще відправляють
завдання у месенджерах чи за допомогою електронної пошти.

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.

Освітнє середовище (приміщення, аудиторії та лабораторії) відповідає санітарно-технічний вимогам. У оглянутих
приміщеннях знаходяться вогнегасники, а на поверхах є пожежні гідранти. У відомості самооцінювання зазначено,
що всі навчальні приміщення відповідають чинним нормам і правилам. Крім цього в університеті функціонує: -
оздоровчий пункт НТУ «ХПІ», де працюють професійні лікарі, що забезпечують безкоштовну та кваліфіковану
допомогу (https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/studentske-zhittya/medpunkt); - соціально-психологічна служба
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2), що функціонує на базі кафедри педагогіки та психології,
куди студенти можуть звернутися за кваліфікованою допомогою. Представниками студентського самоврядування
відмічалася роль цієї служби на початку пандемії COVID-19, коли постійне перебування онлайн призвело до
виникнення психологічних проблем у деяких студентів. На позитивному ефекті від роботи соціально-психологічної
служби наголосили представники студентського самоврядування на зустрічі 4. Університет швидко реагує на
побутові проблеми, про що згадувалося на зустрічі з представниками студентського самоврядування. На час
карантину в університеті заняття проводяться в середовищі Microsoft Teams. Викладачі та адміністративний
персонал інституту підтримує комунікації зі студентами у месенджерах за за допомогою e-mail, про що зазначили
здобувачі вищої освіти на зустрічі 3. Рекомендується активізувати роботу з роз'яснення усіх можливостей системи у
лекційному та методичному форматах.
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4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

В університеті діє зрозуміла для студентів система освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та
соціальної підтримки. Починаючи зі вступу студенти отримують кваліфіковану допомогу та підтримку. Приймальна
комісія надає вичерпну інформацію про процедури вступу та самі освітні програми університету на сайті
університету https://vstup.kpi.kharkov.ua та під час днів відкритих дверей. 1 вересня студенти мають зустріч з
директором інституту, кураторами, представниками студентського самоврядування та членами ведучої кафедри, де
можуть дізнатися про процес навчання та інші аспекти студентського життя. Куратори продовжують зустрічі зі
студентами для вирішення їх нагальних питань. У подальшому студенти мають можливість підтримувати
комунікації з директоратом (довідки, конфліктні питання) групою забезпечення, кафедрою та кураторами (наукова
діяльність, навчальний процес). Студенти отримують інформацію через зручні для них канали - сторінка в
Інстаграм, месенджери Телеграм та Вайбер. В університеті функціонує - оздоровчий пункт НТУ «ХПІ», де працюють
професійні лікарі, що забезпечують безкоштовну та кваліфіковану допомогу
(https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/studentske-zhittya/medpunkt); - соціально-психологічна служба
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2) що функціонує на базі кафедри педагогіки та психології,
куди студенти можуть звентутися за кваліфікованою допомогою. Представники студентського самоврядування
відзначили роль цієї служби на початку пандемії COVID-19, коли постійне перебування онлайн призвело до
психологічних проблем у деяких студентів. - центр міжнародних зв'язків, куди студенти можуть звернутися і
отримати вичерпну інформацію про можливості навчання в іноземних ВНП - центр "КАР`ЄРА" НТУ "ХПІ"
проводить ярмарки вакансій та підтримує зв'язки з роботодавцями, інформує студентів про можливості
працевлаштування. Активну підтримку студентам надають органи студентського самоврядування. Студенти можуть
завжди звернутися до представника студентської організації і отримати кваліфіковану допомогу. Студенти мають
доступ до нормативних документів, що регулюють навчальний процес та студентське життя. Основним документом
є «Положення про організацію освітнього процесу в НТУ «ХПІ» та інші документи, що регулюють навчальний
процес, що знаходяться у вільному доступі: http://public.kpi.kharkov.ua/polozhennya-pro-navchalnij-protses
Опитування студентів показало, що рівень задоволеності соціальною, освітньою, організаційною та інформаційною
та консультативною підтримкою знаходиться на рівні 80%.

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

НТУ «ХПІ» ухвалено наказ №354 ОД від 27 липня 2018 р. про затвердження Порядку супроводу (надання
допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення в НТУ «ХПІ»
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/). Правила прийому НТУ «ХПІ» передбачають необхідні
умови для забеспечення права на освіту особам з особливими освітніми потребами
http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/admission_rules. Навчальні корпуси обладнані пандусами та ліфтами. У
гуртожитожитках триває процес обладнання пандусами, як завірили ЕГ представники групи забеспечення. На
особливу увагу заслуговує угода укладена з ВГО інвалідів «Українське товариство глухих» від 05.07.2018 р., яка
передбачає підготовку кваліфікованих фахівців як для підприємств та підрозділів ВГО https://iiiii-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/igor_sosnov_khpi_edu_ua/EhhOhtn1eKJFlTL5EU489HIBkATYiW-
IU7uid6_LDZqY5Q?e=Kw3JXP. Завідуючий кафедри проф. Шапран Є.М. зазначив, що для реалізації такого проекту
передбачається використання інфраструктури ВГО. ЕГ не виявила доказів реалізації права на освіту іншими
особами (крім зазначених вище) з особливими освітніми потребами, що зумовлено відсутністю таких на освітній
програмі. ЗВО запевнив, що, при необхідності, готовий забезпечити умови для усіх груп.

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.

Спілкування зі студентами та представниками студентського самоврядування не виявило фактів конфліктних
ситувацій, що виникали зі студентами ОП. Представники студентського самоврядування зазначили, що у 2020-2021
році у гуртожитку виникли проблеми з опаленням, які були терміново вирішені після звернення до профільного
проректора. З одного боку варто вітати швидку реакцію адміністрації університету, але з іншого боку ЕГ вважає за
необхідне рекомендувати університету вибудувати робочу вертикаль, коли студенти звертаються до директора
(коменданта) гуртожитку, а той у свою чергу зв'язується з технічними службами для вирішення технічної проблеми.
Кодекс етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/akademichna-dobrochesnist/) регулює політику та процедури вирішення
конфліктних ситуацій. Порядок розгляду скарг здобувачів вищої освіти у НТУ «ХПІ»
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/PORYADOK-rozgglyadu-skarg-zdobuvachiv-
osviti-_28_10_2019_1.pdf ) знаходиться у вільному доступі. Вивчення порядку дозволяє зробити висновок про зайву
зарегульованість системи звернень. У процесі спілкування з представниками директорату інституту ЕГ отримала
запевнення, що спілкування зі студентами у таких ситуаціях не носить формального характеру і усі звернення
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(навіть усні) ретельно вивчаються. ЕГ пересвідчилася, що представники студентського самоврядування та студенти
ОП ознайомлені з такими процедурами. Крім цього студенти знають, що в разі виникнення конфліктних ситуацій,
вони можуть звернутися до представників адміністрації університету, представників студентського самоврядування
чи анонімно через скриньку довіри. Нормативними документами університету передбачено доступ до публічної
інформації, https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/dostup-do-publichnoyi-informatsiyi/, реалізується політика протидії
корупції (http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/dostup-do-publichnoyi-informatsiyi/protidiya-koruptsiyi/), затверджена
антикорупційна програма на 2021-2023 рр. НТУ «ХПІ» (https://www.kpi.kharkov.ua/wp-
content/uploads/sites/2/2021/09/Antykoruptsijna-programa-2021-2023.pdf ).

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Матеріально-технічне забезпечення студентів ОП “Підприємництво торгівля та біржова” на достатньому рівні.
Бібліотечний корпус, гуртожиток, де проживає більшості проживають студенти ОП, навчальні аудиторії та
спортивний корпус ВНЗ підтримуються у хорошому стані. На особливу увагу заслуговує оздоровчий пункт, де
кваліфіковані лікарі можуть надати кваліфіковану допомогу. Функціонує Центр кар'єри, розвивається Innovation
Campus. Доступ до мережі інтернет забезпечується через безкоштовний Wi-Fi. Розвивається інфраструктура для
здобувачів з особливими потребами. Укладено угоду про співпрацю Всеукраїнською громадською організацією
інвалідів «УТОГ», яка передбачає реалізацію спільних освітніх проектів. В університеті діє зрозуміла для студентів
система освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки.

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

Доступ до мережі інтернет у гуртожитках залишається платним. Викладачами недостатньо використовуються
інструменти Microsoft Teams. Відсутній доступ до спеціалізованих баз статей на економічну тематику. Певні
проблеми технічного характеру вирішуються після того як на них звертає увагу представник вищого керівництва
університету, замість того щоб технічні служби вживали превентивного заходи.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ЕГ вважає, що зазначені сильні сторони сторони та позитивні практики за критеріями 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 є
достатніми для забезпечення освітнього процесу належним освітнім середовище та матеріальними ресурси.
Зазначені недоліки та слабкі сторони за критеріями 7.3, 7.6 не є критичними і не впливають безпосередньо на якість
освітньої програми, а їх виправлення зможе стимулювати розвиток ОП у майбутньому.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Згідно з методичними рекомендаціями щодо порядку розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду освітніх програм в НТУ «ХПІ» (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/wp-
content/uploads/sites/25/2019/10/Metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-OP.pdf) при розроці ОП “встановлюється
суспільна потреба в ОП, її потенціалі шляхом консультацій із зацікавленими сторонами (здобувачами вищої освіти,
випускниками Університету, роботодавцями, науковою спільнотою, професіоналами тощо)”. Крім цього процедури
розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються наступними документами:
Положення про організацію освітнього процесу в НТУ «ХПІ» (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-
2/) та Положення про забезпечення якості вищої освіти.(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/wp-
content/uploads/sites/25/2018/06/NASTANOVA-SHHODO-YAKOSTI.pdf). Відділ забезпечення якості освітньої
діяльності (https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/osvita/yakist-osviti-v-universiteti-2/) відповідає за розробку, забезпечення
функціонування та оптимізацію Системи управління якістю освітньої діяльності в Університеті відповідно до вимог
національних та міжнародних стандартів. Освітня програма може переглядається один раз на рік на основі
інформації отриманої від стейкхолдерів (науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти, випускники,
роботодавці) та аналізу тенденцій ринку. Один раз на рік відділом забезпечення якості освітньої діяльності
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проводиться опитування здобувачів та випускників, результати представлені за посиланням:
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/opytuvannya. Кафедра "Підприємництва, торгівлі та експертизи товарів" теж
проводить опитування здобувачів ВО ОП, з результатами якого можна ознайомитися за посиланяим
http://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/opytuvannya/ Відомість самооцінювання містить 22 рецензії на освітню
програму від роботодавців, випускників, експертів галузі та міжнародних організації, що містять рекомендації з
удосконалення структури ОП. Під час зустрічі з представниками бізнесу ЕГ пересвідчилась у активному діалозі
групи забезпечення з бізнесом. Студенти також можуть надавати свої рекомендації з удосконалення структури ОП.
Під час останнього перегляду у 2020 році було враховано рекомендації роботодавців (ТОВ «АЙДІ ГЛОБАЛ
КОНСАЛТИНГ ГРУП», ТОВ «МСБ ФІНАНС», YEP, Дія. Бізнес на основі яких у навчальний процес були впроваджені
такі ОК: «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Інноваційне підприємництво та управління стартап-
проєктами», Виробнича практика. Подібні рекомендації надавали й представники академічної спільноти й
студенти, про що зазначено у відомості самооцінювання.

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.

Спілкування ЕГ зі студентами та представниками студентського самоврядування не виявило доказів участі
студентства у перегляді структури ОП. Згаданий студентами кейс перегляду назви ОК за їх участі носив формальний
характер. З іншого боку, серед рецензентів ОП значаться студенти, представники органів студентського
самоврядування та нещодавні випускники ОП. Голова Студентської ради “StudHeads” Діана Бірюкова наголосила на
необхідності кількості виїзних лекцій, екскурсій та дисциплін, що посилять практичну підготовку випускників.
Студент ОП Мірошник М.Г. запропонував змінити назву дисципліни “Ділова українська мова” на “Українську мову
професійного спрямування”, але не зазначив причин такої пропозиції та бажаного змісту нової дисципліну.
Випускниця 2019 р. Маргарита Федорова наголосила на високому рівні ОП. Відповідно до «Положенням про органи
студентського самоврядування «Студентський Альянс» НТУ «ХПІ» (https://iiiii-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/igor_sosnov_khpi_edu_ua/EmcEC45XnkBGnGLH66QH_EwBZGdOce5hAeBPxcDHCI
MQsA?e=tLGVFZ) члени ОСС беруть участь в обговоренні організації навчального процесу та можуть надавати
пропозиції з поліпшення його якості на Методичних та Вчених радах інституту БЕМ та університету, зборах старост
інституту. Результати такого обговорення доноситься до керівництва інституту та університету. Опитування
здобувачів ВО ОП (http://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/opytuvannya) переважно стосується загальних питань і не
передбачає можливості висловити конкретні побажання по структурі ОП. Рекомендується створити більше
системних передумов для надання можливості для студентів висловити свої рекомендації по структурі ОП. Варто
відзначити, що згідно опитування здобувачів ВО ОП більше 80 % респондентів задоволені задоволені змістом ОП і
ознайомлені з індивідуальною освітньою траєкторією.

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

Експертна група під час зустрічі з роботодавцями та галузевими організаціями отримала підтвердження їх
активного діалогу з кафедрою, та участі у перегляді ОП та організації навчального процесу. Студенти та НПП
залучаються до активностей, що проводяться представниками бізнесу, що було підтверджено представниками
Бізнес-інкубатора YEP, Дія Бізнес. Харків, ТОВ “НТЦ “Екомаш”. У відомостях самооцінювання представлені рецензії
роботодавців, що містять пропозиції з вдосконалення навчаьного процесу та змісту ОП. Рецензії надійшли від
Директора ТОВ “НТЦ “Екомаш” А.Шкоп, Голови ГО «Платформа інноваційного партнерства» Заікіна А.М.,
директора ТОВ «МСБ ФІНАНС» Зав’ялова В.І., директора ТОВ «АЙДІ ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ГРУП» Козідубовой
І.В. За їх пропозиціями було введено виробничу практику для студентів третього року навчання,
«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства». Певні пропозиції перебувають на етапі обговорення. У співпраці з
Бізнес-інкубатором YEP та Дія Бізнес. Харків розроблено структуру та реалізується ОК «Інноваційне
підприємництво та управління стартап-проєктами». Отримані докази вказують на значний потенціал ОП у
майбутньому, і потребують злагоджених дій кафедри в підтримці досягнутої динаміки.

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

ГО «Асоціація випускників» на своєму сайті розміщує історії випускників університету та їх відгуки про навчання в
університеті (https://alumni.kpi.kharkov.ua/zhittya-vipusknikiv/). Варто відзначити, що випускники ОП не
представлені у цих рубриках. На сайті кафедри (http://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/kafedra/) чи інституту ЕММБ
(http://web.kpi.kharkov.ua/uk/emmb/). подібна інформація на момент експертизи теж не була представлена. При
цьому випускники відзначили, що підтримують постійний контакт з НПП кафедри, зокрема проф. Сергієнко О.А,
яка цікавиться кар'єрою своїх випускників і надає консультації з економічних та управлінських питань. Центр
«Кар’єра» НТУ «ХПІ» щорічно проводить масштабні «Ярмарок вакансій»
(http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/tag/yarmarok-vakansij/), допомагає роботодавцям поширювати інформацію про
вакантні місця серед студентів, організовує тренінги ат багато інших активностей для студентів університету. При
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цьому представники Центру «Кар’єра» НТУ «ХПІ» не змогли охарактеризувати профіль ОП “Підприємництво
торгівля та біржова діяльність” чи інших ОП інституту. Тому ЕГ рекомендує гаранту та групі забезпечення
розробити комплекс системних заходів з розвитку взаємодії з випускниками. У подальшому це може стати хорошим
підґрунтям для впровадження системи навчання протягом життя.

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

В університеті щорічно проводяться опитування здобувачів вищої освіти (1.
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/opytuvannya/, 2. http://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/opytuvannya/),
здійснюється контроль підвищення кваліфікації (https://iiiii-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/igor_sosnov_khpi_edu_ua/EgH57NcP4WNAtlF9rHbHz9oBTRPaheF_ziGzDBrGzgPEG
g?e=5fWoT2), проводяться заходи із виявлення та запобігання академічному плагіату
(http://library.kpi.kharkov.ua/files/documents/code_ethics.pdf), підтримується звязок з роботодавцями та іншими
зацікавленими особами на спільних засіданнях кафедри та під час персональних зустрічей. Результати опитувань,
перевірок, здійснених заходів обговорюються на засіданні кафедри Зауваження, які виникають у ході перевірок,
враховуються у подальшій роботі кафедри (https://iiiii-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/igor_sosnov_khpi_edu_ua/EgH57NcP4WNAtlF9rHbHz9oBTRPaheF_ziGzDBrGzgPEG
g?e=5fWoT2). Пропозиції з удосконалення структури ОП та навчального процесу передаються до Навчального
відділу і в подальшому виносяться на розгляд вченої ради. Варто відзначити, що певні вдосконалення якості
освітнього процесу реалізуються на рівні університету чи інституту і носять системний характер: структура
вибіркової компоненти, процедури вибору варіативних дисциплін, неформальна освіта та багато іншого. Приклади
виявлених недоліків та реагування на них наводилися як під час поточної акредитаційної експертизи, так з ними
можна ознайомитися і в інших звітах ЕГ по іншим ОП університету. Тому вдосконалення освітнього процесу носить
системний характер. На зустрічі 1 ректор відзначив, що відбувається постійне вдосконалення освітнього процесу.
Крім цього зазначалося, що у відповідь на запити ринку в університеті розвивається Innovation Campus (це проект
переважно для студентів IT спеціальностей) де реалізується проектна схема навчання на принципах гейміфікації та
peer-to peer та багато іншого. У майбутньому, зі слів ректора університету, економічні спеціальності мають зайняти
гідну роль у цьому процесі.

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

Університет та група забезпечення ОП реагують на результати попередніх акредитацій. Під час акредитації ОП
“Міжнародні економічні відносини” ЕГ звернула увагу на невну низку питань. Наведено певні вдосконалення за
результатами аналізу висновку експертної групи: - опитування студентів проводяться кожного року. А інформація
висвітлюється як на сайті кафедри так і на сайті відділу забезпечення якості освітнього процесу; - впроваджено
виробничу практику в навчальному процесі, змінена структура вибіркової складової ОП; - студенти знайомі з
процедурами перезарахування результатів неформальної освіти, а викладачі практикують таке перезарахування; -
кафедрою та університетом активізуються контакти з бізнесом. Практики та експерти галузі залучаються до
навчального процесу та процедур вдосконалення структури ОП; - усі корпуси облаштовані пандусами, а в
гуртожитках ведуться такі роботи у поточний час (як запевнили ЕГ представники групи забезпечення); - студентське
самоврядування задіяне до процесів вдосконалення структури освітньої програми. Останніми роками оновлено
нормативні документи, що регулюють структуру ОП та забезпечують її якість. Крім цього у відомості
самооцінювання наведені певні зміни у ОП за результатами проведення акредитаційної експертизи ОП у 2017 році:
- методичне забезпечення розміщено на сайті кафедри у вільному доступі і постійно оновлюється; - активізована
наукова діяльність НПП та студентів ОП; - запроваджена комерційна практика для студентів 3 курсу.

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

Культура забезпечення якості освітнього процесу реалізована як на рівні університету (ректор, проректори та відділ
забезпечення якості освітнього процесу) так і на рівна інституту/кафедри (гарант програми, група забеспечення,
студенти та випускники). Крім цього роботодавці активно контактують з університетом і надають свої пропозиції,
що в подальшому розглядаються та враховуються. В університеті склалася зрозуміла для всіх учасників система
перегляду та вдосконалення структури ОП та її компонентів. Спочатку усі пропозиції (результати опитування та
офіційні звернення стейкхолдерів) аналізуються кафедрою, групою забезпечення та вченою радою інституту.
Результати аналізу передаються до методичного відділу, які в подальшому розглядаються вченої ради. Структуру
освітньої програми можна переглядати 1 раз на рік. Результати опитування здобувачів вищої освіти знаходяться у
вільному доступі (1. http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/opytuvannya/, 2.
http://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/opytuvannya/). Загальноуніверситетські підрозділи мають високу кваліфікації
і відповідають за різні аспекти забезпечення якості освітнього процесу: вчена рада (стратегія і тактика розвитку
університету та ОП), відділу забезпечення якості освітньої діяльності (постійний моніторинг та опитування
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здобувачів), навчальний відділ (організація освітнього процесу та підвищення кваліфікації викладачів), методичний
відділ (інформаційне та методичне забезпечення освітньої діяльності) Студентське самоврядування «Студентський
Альянс», профспілкові організації створюють можливості для просування студентських ініціатив, що позитивно
впливає на якість освітнього процесу. Не менше значення мають нормативні документи що знаходяться у вільному
доступі: - Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у НТУ «ХПІ»
- Положенням про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти - Положення про
організацію освітнього процесу в НТУ «ХПІ», підрозділи 1.4, 10.2, тощо - Проект Положення про порядок визнання
результатів неформальної та інформальної освіти у Національному технічному університеті «Харківський
політехнічний інститут» - Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-
педагогічних та наукових працівників університету - Положення про забезпечення якості вищої освіти - Методичні
рекомендації щодо порядку розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм в
НТУ «ХПІ»

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Кафедра підтримує тісні зв'язки з роботодавцями та випускниками та іншими стейкхолдерами. Такі контакти
ініціюються як університетом (кафедрою) так і ключовими стейкхолдерами. Процедури оцінювання якості
освітнього процесу та структури ОП є зрозумілими всім учасникам освітнього процесу і сприяють постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою. Отримані за критерієм 8 докази вказують на
значний потенціал ОП у майбутньому, і потребують злагоджених дій кафедри в підтримці досягнутої динаміки.

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

Не виявлено доказів системної участі студентства у перегляді структури ОП. Рекомендується створити більше
системних передумов для створення можливості для студентів, роботодавців та інших стейкхолдерів висловитися та
надати рекомендації по структурі ОП: професійний дорадчий комітет, опитування здобувачів за кожним ОК.
Представники роботодавців не ідентифікують студентів ОП і не змогли охарактеризувати їхній профіль. Аналогічно
представники Центру «Кар’єра» НТУ «ХПІ» не змогли охарактеризувати профіль ОП “Підприємництво торгівля та
біржова діяльність”. Рекомендується приділити більше уваги для створення зрозумілого профілю ОП, що буде
впізнаваним серед ключових стейкхолдерів.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ЕГ вважає, що зазначені сильні сторони та позитивні практики є достатніми для внутрішнього забезпечення якості
освітньої програми. Зазначені недоліки та слабкі сторони не є критичними і не впливають безпосередньо на якість
освітнього процесу та структури програми, а їх виправлення зможе стимулювати розвиток ОП у майбутньому та
залучити більше студентів на програму.

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.

Правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу визначені наступними
документами локального нормотворення: Статут НТУ «ХПІ»; Правила внутрішнього розпорядку НТУ «ХПІ»;
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про порядок реалізації студентами права на вільний
вибір навчальних дисциплін; Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-
педагогічних та наукових працівників; Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і
переведення здобувачів вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки та права на повторне навчання;
Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості; Порядок розгляду скарг здобувачів освіти. Усі вони є
достатньо чіткими та зрозумілими, оприлюднені на офіційному сайті НТУ «ХПІ»і є у загальному доступі.
Інтерв’ювання здобувачів і академічного персоналу підтвердило їхню обізнаність щодо нормативних документів, які
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регулюють їхні права та обов’язки, та розміщені на офіційному сайті НТУ «ХПІ». ЕГ робить висновок, що в ЗВО
організована прозора, чітка, нормативно закріплена система документів, що регулює права учасників освітнього
процесу, та розміщена у вільному доступі на сайті ЗВО. Усі вищеперелічені документи та процедури, що вони
покликані регулювати послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

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.

За свідченням представників ЗВО проєкт освітньої програми був розміщений на офіційному сайті у визначені
терміни. Стейкхолдери під час відповідної зустрічі підтвердили, що надавали рекомендації щодо покращення
освітньої програми. Інтерв’ювання здобувачів підтвердило, що і вони у неформальному спілкуванні озвучували
представникам кафедри свої побажання щодо програми. Разом з тим, станом на момент проведення акредитаційної
експертизи проєкту ОП на сайті вже не було. З точки зору введення в дію ОП – це виглядає логічним, проте, з точки
зору надання пропозицій для подальшого удосконалення ОП, ЕГ рекомендує його не прибирати до моменту
розробки нового проєкту.

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.

ЕГ фіксує вільний доступ на офіційному сайті НТУ «ХПІ» до освітньої програми “Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність”. За адресою - http://web.kpi.kharkov.ua/business/wp-
content/uploads/sites/176/2021/11/OPP_076_bak_2021.pdf опублікована затверджена ректором освітня програма, що
містить обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей
здобувача; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів
навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти. Здобувачі освіти на фокус-групі підтвердили, що користуються
університетським сайтом для пошуку необхідної інформації щодо навчання за цією програмою. ЕГ підсумовує, що
ЗВО надає достовірну та прозору інформацію щодо ОП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” через свій
офіційний сайт. Обсяг інформації, що оприлюднено є достатнім для того, щоб забезпечити можливість потенційних
вступників здійснити вибір щодо вступу на дану освітню програму.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Нормативно-правові документи, що регламентують діяльність НТУ «ХПІ» та його структурних підрозділів, а також
процедур, що забезпечують та регулюють освітній процес в ЗВО і на ОП є прозорими та публічними і відповідають
нормативним вимогам. Учасники освітнього процесу обізнані зі своїми правами та обов’язками.

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

Відсутніть можливості перевірити розміщення проєкту освітньої програми. ЕГ рекомендує залишати проєкт ОП на
сайті для прийняття пропозицій щодо покращення чинної ОП до моменту розміщення проєкту нової ОП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

В НТУ «ХПІ» організована прозора, чітка, нормативно закріплена система документів, що регулює права та
обов’язки учасників освітнього процесу, яка розміщена у вільному доступі на сайті ЗВО. ОП розміщена на сайті, але,
на думку ЕГ, бажано мати розміщеним і проєкт ОП. ЗВО надає достовірну та прозору інформацію щодо ОП через
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свій офіційний сайт, що підтверджується з боку здобувачів освіти. З огляду на наявність позитивних практик та
моментів, що мають бути опрацьованими на перспективу, ЕГ надає оцінку «B» за цим критерієм.

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.

не застосовується

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

не застосовується

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).

не застосовується

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.

не застосовується

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

не застосовується

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.

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується
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Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

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.

В період проведення акредитаційної експертизи експертній групі було надано доступ до всіх необхідних матеріалів
та затребуваної інформації. Усі запити на фокус-групи ЗВО погодив, відхилень від програми візиту не було. За
результатами експертизи було зроблено висновок, що за даною ОП в НТУ «ХПІ» відбувається реальний освітній
процес.

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 не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні
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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

Охріменко Ігор Віталійович

Члени експертної групи

Дима Олександр Олексійович

Іванов Валентин Вячеславович
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