
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

14.04.2022 р. Справа № 2183/АС-21

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

Бардась Артем Володимирович – головуючий,

Андрусяк Наталія Олександрівна,

Шуляр Роман Віталійович,

Шалімова Наталія Станіславівна,

Омельченко Наталія Володимирівна,

Люта Ольга Василівна,

Касян Сергій Якович,

Затонацька Тетяна Георгіївна,

Ваврін Максим Ростиславович,

Боєнко Олена Юріївна,

Біловодська Олена Анатоліївна,

за участі запрошених осіб:

Мигущенко Руслан - проректор з науково-педагогчної роботи – представник ЗВО,

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

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

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 11, Проти – 0

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

На думку ГЕР

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

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ГЕР погоджується з тим, що «унікальністю програми» можна вважати «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» на що у своєму звіті звертає увагу ЕГ.

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

Наведені у звіті ЕГ приклади співпраці із зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами підтверджують наявність
професійного діалогу та плідної співпраці між групою забезпечення ОП та стейкхолдерами. ГЕР позитивно оцінює
пропозицію роботодавців стосовно посилення практичної підготовки здобувачів шляхом введення до ОП виробничої
практики на 3 курсі обсягом 6 кредитів.

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

Наведені ЕГ факти та докази доводять конкурентоспроможність ОП, підтверджують врахування тенденцій розвитку
спеціальності, та потреби у цих фахівцях на ринку праці і зокрема, у регіональному контексті.

1.4 Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності).

За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої
освіти програмні результати навчання мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

ГЕР погоджується із висновком ЕГ стосовно відповідності ОП СВО 076 та можливості досягти результати навчання,
визначених стандартом та підтримати пропозицію ЕГ стосовно потреби тіснішого контакту між здобувачами і
роботодавцями та популяризації потенційних місць працевлаштування.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)
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Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Проведений аналіз ОП та навчального плану до неї підтвердив повну відповідність СВО 076 за обсягом навчального
навантаження та дозволяє погодитись та підтримати висновок ЕГ.

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

ГЕР погоджується з ЕГ стосовно того, що усі ПРН забезпечено обов’язковими ОК, що загалом дозволяє досягти
визначеної мети ОП. Разом з тим ГЕР зазначає: 1. З повагою до автономії закладу ГЕР пропонує уважно
проаналізувати змістовне наповнення ОП ОК. Стосовно забезпечення придатності до працевлаштування випускників
програми, зокрема таких як, фахівець із якості; товарознавець, інспектор-товарознавець; інспектор державний з
якості товару та торгівлі; інспектор з контролю якості продукції; менеджер (управитель) систем якості виглядає дещо
не переконливо з точки зору переліку обов’язкових ОК, які знайшли своє відображення в ОП. Викликає сумнів
можливість підготовки товарознавця інспектора, контролера якості, якщо в ОП передбачена єдина обов’язкова
дисципліна цього профілю обсягом 5 кредитів із 240. За своїм змістом ця ОК більше зорієнтована на теоретичні
основи товарознавства. При цьому, прикладного товарознавства за основними групами (харчові продукти та
нехарчова продукція) здобувачі не опановують, а тому дещо не переконливо виглядає здатність випускників
здійснювати контроль та інспекцію товарів (харчових продуктів та нехарчової продукції), які не передбачені у блоці
обов’язкових дисциплін. 2. Розділ «Форма атестації здобувачів вищої освіти» ОП за своїм змістом не відповідає СВО
076 3. В ОП відсутній розділ «Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти»
передбачений СВО 076 4. Структурно-логічна схема потребує перегляду, вибіркові дисципліни не можуть бути
передумовами для вивчення обов’язкових дисциплін і не можуть бути позначені відповідними зв’язками. 5.
Потребують перегляду зміст Таблиці 2. Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та
компетентностей зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», який суперечить змісту
Таблиці 3. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої
програми та Таблиці 4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми,
наприклад, відповідно до табл..3 ЗП 1 забезпечує ПРН6, ПРН 9, ПРН 10, і відповідно до табл.4 ЗП1 забезпечує ЗК 7,
ЗК 11, ЗК13, що не відповідає СВО 076 та табл. 2 ОП, де ПРН 1 відповідає ЗК 1 та СК 1 тощо. Зазначена невідповідність
спостерігається відповідно і у робочих програмах, а саме, в ОК ЗП 1 та інших ОК, зокрема ЗП 4, ЗП11 тощо.

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

1. ОП не містить чіткого опису предметної області, що не відповідає вимогам СВО 076, який цього потребує.

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

1. Докази наведені ЕГ у звіті підтверджують наявність у ЗВО можливості для формування індивідуальної освітньої
траєкторії здобувачів: за рахунок вибору здобувачами місця проходження практики, самостійного визначення
тематики індивідуальних завдань за навчальними дисциплінами, напряму наукових досліджень, тематики випускних
робіт, можливості здобувачів зараховувати результати навчання, отримані в неформальній освіті тощо. ГЕР вважає
дискусійним твердження ЕГ стосовно того, що «розробка каталогів вибіркових дисциплін може сформувати хибну
думку про те, що вибір дисциплін обмежується лише переліком наведеним в каталозі».

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

ГЕР звертає увагу на відсутність можливості зробити висновок стосовно достатньої практичної підготовки здобувачів
цієї ОП для подальшої професійної діяльності за відсутності у табл. 1 звіту про СО робочих програм з практик
передбачених ОП: Виробнича практика ( 6 кредитів 4 сем); Переддипломна практика (6 кредитів 8 сем). За жодним з
посилань наведених у звіті про самооцінювання (https://iiiii-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/igor_sosnov_khpi_edu_ua/EhhOhtn1eKJFlTL5EU489HIBZfDGAbXnDPa6-5KYctvAHA?
e=oNQmNf) та у звіті ЕГ (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/) відсутні робочі програми цих
практик і методичні рекомендації для їх проведення. Разом з тим, на сайті кафедри розміщені Методичні вказівки до
виконання наскрізної практики (http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53185). Цей документ не містить
наскрізної практичної підготовки на першому (бакалаврському) рівні, а об’єднує в собі практичну підготовку двох
рівнів підготовки (бакалаврського та магістерського), що на думку ГЕР є дискусійним стосовно доцільності такого
поєднання. При цьому змістовно цей методичний документ не корелюється з переліком ОК ОП, яка акредитується,
зокрема, це стосується таких ОК: «Регіональна економіка», «Інформаційні системи та технології», «Організація
торгівлі», «Торгівельне підприємництво», «Менеджмент», «Економіка та організація інноваційної діяльності у
торгівлі» які відсутні у переліку ОК цієї ОП. Стосовно практики «Вступ до спеціальності. Ознайомча практика» (3
кредитів 2 сем) слід зазначити, що представлена робоча програма за своїм змістом не відповідає її назві, доцільніше її
назвати, наприклад, «Університетська освіта», бо зафіксовані на початку робочої програми завдання фактично не
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містять нічого спільного із опануванням спеціальності, а саме, «Завдання дисципліни: сформувати системний погляд
щодо сутності та особливостей сутності, ролі та функцій вищого навчального закладу; проаналізувати основи сучасної
організації університетської освіти в контексті Болонського процесу; сформувати у студентів навички здійснення
самостійних наукових досліджень».

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

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

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

Професійний стандарт зі спеціальності відсутній.

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

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

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

На момент роботи ЕГ дуальна форма освіти за означеною ОП не застосовується, хоча вона є у планах керівництва
ЗВО.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ГЕР погоджується із висновком ЕГ стосовно необхідності забезпечення більш конкретизованою інформацією
стосовно вступної кампанії за даною ОП.

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

не застосовується

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

ГЕР погоджується із висновками та рекомендаціями ЕГ стосовно доцільності популяризації та підвищення
зацікавленості здобувачів вищої освіти НТУ ХПІ в академічній мобільності не тільки в Україні, а й за її межами.

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

Внутрішні документи НТУ ХПІ підтверджують наявність процедури визнання результатів навчання у неформальній
освіті. Викладач, на свій розсуд, має можливість визнавати результати неформальної освіти у кількості самостійної
роботи, яка передбачена програмою ОК, яку він викладає, що може вважатися позитивною практикою.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B
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Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ГЕР підтримує висновок ЕГ стосовно відповідності форм та методів навчання і викладання вимогам студенто-
центрованого підходу та принципам академічної свободи, що у свою чергу сприяє досягненню заявлених в ОП цілей
та ПРН.

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

Загалом погоджуючись з висновком ЕГ стосовно своєчасності надання здобувачам вищої освіти доступної і зрозумілої
інформації щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах
окремих освітніх компонентів ГЕР звертає увагу на необхідність: - узгодження між пререквізитами та
постреквізитами окремих ОК та відповідності структурно-логічній схемі ОП відповідно, а саме, ОК «Товарознавство»
не пов’язана із жодною з дисциплін, які зазначені у п. 4.5 Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни,
а саме: Екологія, Економіка підприємства, Маркетинг. У перерахованих ОК відсутня жодна інформація щодо їх
зв’язку із Товарознавством. А в переліку дисциплін, які спираються на результати вивчення ОК Товарознавство
наведено перелік дисциплін, які відсутні в ОП та НП, а саме, Комерційна діяльність, Маркетингові дослідження,
Харчові продукти. - після внесення уточнень у матриці відповідності програмних компентностей та ПРН в ОП
здійснити перегляд ПК та ПРН обов’язкових ОК; - перегляду та уточнення рекомендованої літератури на предмет її
чинності, зокрема, в ОК Товарознавство джерела 17-19, 25 замінені, а джерело 25 не є чинним в Україні; - перегляду
переліків рекомендованої літератури окремих ОК на предмет дотичності до спеціальності 076, зокрема, ОК
«Бухоблік» джерело 1 та 2 є навчально-методичним забезпеченням для спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування»; ОК «Фінанси, гроші та кредит» джерело 8 для спеціальності 051 «Економіка», джерела 10 та
11 для спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; джерело 13 для спеціальності 073
«Менеджмент».

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

ЕГ навела приклади забезпечення поєднання навчання і досліджень в НТУ «ХПІ» під час реалізації ОП, що
акредитується.

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

ЕГ у звіті не навела прикладів оновлення змісту ОК на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній
галузі, основна увага була приділена активній співпраці з роботодавцями та збільшення практичної складової.
Ознайомлення зі змістом робочих програм ОК підтверджує, що в цілому зміст освіти відповідає сучасним практикам,
однак результати сучасних наукових досягнень не знайшли належного відображення у переліках рекомендованої
літератури.

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

ЕГ наводить приклади залучення здобувачів та НПП НТУ «ХПІ» до міжнародної програми Еразмус+, однак, на
момент спілкування у фокус-групах та проведення акредитаційної експертизи ЕГ констатує про відсутність залучення
здобувачів ОП, що акредитується, до цієї міжнародної програми. Наведені посилання міжнародної співпраці НТУ
«ХПІ» не конкретизовані і не прив’язані до ОП, що акредитується.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Ознайомлення із РП та внутрішніми нормативними документами НТУ «ХПІ» підтверджує висновок ЕГ стосовно
наявності чіткого визначення форм контрольних заходів та критерії оцінювання. Серед основних форм контролю, які
застосовуються в НТУ «ХПІ» ЕГ зазначила: вхідний, поточний, підсумковий, ректорський та атестація. ГЕР
рекомендує задіяти модульний контроль та зафіксувати цю форму контролю в РП та внутрішніх нормативних
документах ЗВО.

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

ЕГ у своєму звіті підтвердила відповідність форми атестації (кваліфікаційна робота бакалавра) стандарту вищої освіти
зз чим ГЕР погоджується. Разом з тим, ГЕР аналізуючи наявне методичне забезпечення підсумкової атестації звертає
увагу на те, що «Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи»
(https://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/dyplomuvannya/) містять посилання на науково-дослідну практику, яка не
передбачена ОП та навчальним планом; відсутній зв'язок цього документу із ОП щодо відображення ПК та ПРН; ГЕР
рекомендує здійснити заміну застарілої термінології, зокрема: «Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)» на
«Екзаменаційна комісія», «дипломна робота» на «кваліфікаційна робота». З повагою до автономії ЗВО ГЕР
рекомендує розглянути питання стосовно збільшення часу на виконання кваліфікаційної роботи. У графіку
навчального процесу відведено 2 тижні (3 кредити), і на захист кваліфікаційної роботи передбачено 2 тижні (3
кредити).

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

ЕГ навела факти та за результатами спілкування у фокус-групах засвідчила наявність в НТУ «ХПІ» чітких та
зрозумілих правил проведення контрольних заходів, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу, які
забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють процедури запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів, визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження

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

У НТУ «ХПІ» значна увага приділяється популяризації академічної доброчесності та недопущення плагіату. Здобувачі
та НПП обізнані у особистій відповідальності за порушення академічної доброчесності. НТУ «ХПІ» використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності. ГЕР вважає
дискусійною і не чіткою рекомендацію ЕГ стосовно доцільності розробки процедур, спеціально направлених на
забезпечення об’єктивності екзаменаторів під час поточного??? контролю.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Наведеними фактами та доказами ЕГ довела відповідність академічної та/або професійної кваліфікації викладачів,
задіяних до реалізації ОП

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

Існуюча процедура конкурсного добору викладачів в НТУ «ХПІ» є прозорою і дозволяє забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

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

Сторінка 7



ЕГ довела наведеними фактами та прикладами, що НТУ «ХПІ» активно залучає роботодавців до організації та
реалізації освітнього процесу.

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

ЕГ навела факти та приклади залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.

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

ЕГ навела докази та факти сприяння та стимулювання професійного розвитку викладачів через власні програми НТУ
«ХПІ» і заохочення викладачів за публікацію результатів їхньої діяльності у міжнародних баз даних Scopus та Web of
Science.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

ЕГ навела факти функціонування у НТУ «ХПІ» системи матеріального стимулювання і морального заохочення НПП
через оцінювання досягнень викладачів, що базується на критеріях зазначених у постанові КМУ № 365 від 24.03.2021
р. ГЕР не може погодитися із думкою ЕГ стосовно формальності критеріїв передбачених Ліцензійними умовами
провадження освітньої діяльності НПП і вважає дискусійним питання стосовно того, що відсутність «оцінювання
окремих ОК ОП чи роботи НПП за певним ОК» «зменшує мотивацію НПП до саморозвитку та вдосконалення
відповідних ОК ОП». Через те, що робота НПП в ЗВО не обмежується тільки викладанням ОК

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

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

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

Дещо суперечливими виглядають твердження ЕГ стосовно забезпечення здобувачів безкоштовним доступом до
мережі Інтернет. Одночасно ЕГ констатує у сильних сторонах ОП, що «Доступ до мережі Інтернет забезпечується
через безкоштовний Wi-Fi», а у слабих сторонах ОП зазначає, що «Доступ до мережі Інтернет у гуртожитках
залишається платним».

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

Наведені ЕГ докази доводять, що у НТУ «ХПІ» освітнє середовище є безпечним і створені належні умови для життя і
здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП 076, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси.

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

ЕГ підтвердила, що у НТУ «ХПІ» створені умови для забезпечення освітньої, організаційної, інформаційної,
консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність».

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

ЕГ засвідчила, що у НТУ «ХПІ» створені достатні умови для реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми
потребами.

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

ЕГ пересвідчилася та навела докази того, що здобувачі вищої освіти НТУ «ХПІ» ознайомлені з процедурами
вирішення конфліктних ситуацій, зокрема, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або
корупцією тощо

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ЕГ встановлено достатньо доказів та фактів про наявність у НТУ «ХПІ» нормативних документів, які визначають
процедури розроблення, затвердження, моніторингу і періодичного перегляду ОП.

8.2 Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми

ЕГ навела докази формального залучення здобувачів НТУ «ХПІ» до процесу періодичного перегляду ОП переважно з
питань загального характеру, які не передбачають можливості висловити конкретні побажання по структурі та
наповненню ОП.

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

ЕГ під час зустрічі з роботодавцями та галузевими організаціями навела приклади активної співпраці з кафедрою, та
участі у перегляді ОП.

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

ГЕР підтримує рекомендації ЕГ стосовно необхідності гаранту та групі забезпечення розробити комплекс системних
заходів з розвитку зв’язків з випускниками.

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

ГЕР погоджується з висновком ЕГ стосовно того, що певні вдосконалення якості освітнього процесу носять системний
характер та забезпечують вчасне реагування на виявлені недоліки не тільки під час поточної акредитаційної
експертизи ОП, а й шляхом ознайомлення зі звітами акредитацій інших ОП університету.

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

ЕГ навела приклади та факти урахування результатів попередніх акредитацій, зокрема акредитації ОП “Міжнародні
економічні відносини” та попередньої акредитації 2017 року.

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

ГЕР підтримує позитивний висновок ЕГ стосовно сформованої культури якості у НТУ «ХПІ», яка сприяє, зокрема,
залученню учасників академічної спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП, постійному розвитку
даної ОП та освітньої діяльності за ОП 076.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B
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Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

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

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

Пересвідчитись у своєчасному оприлюдненні на офіційному веб-сайті точної та достовірної інформації про ОП 076 в
обсязі, достатньому для інформування всіх зацікавлених сторін та суспільства не видалося можливим через
відсутність проекту ОП на момент проведення акредитаційної експертизи. ГЕР підтримує пропозицію ЕГ щодо
доцільності розміщення проекту ОП на сайті університету до моменту розробки нового.

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та суспільства

ГЕР підтримує ЕГ у її позитивному висновку щодо оприлюднення на сайті університету достатнього обсягу
інформації для потенційних вступників, що планують здійснити вибір для вступу на дану освітню програму. Стосовно
оприлюднення поточної та достовірної інформації на сайті НТУ «ХПІ» наявна потреба в уточненні назви кафедри,
яка має різну назву: за посиланням (https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/pidpryemnustvo-torgivlja-expertyza-
tovariv/) це кафедра «Підприємництво, торгівля і логістика», а за іншим посиланням
(https://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/metodychni-materialy/) це кафедра "Підприємництва, торгівлі та експертизи
товарів"

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1. Приділити більшу увагу популяризації ОП та проводити роботу щодо роз’яснення її переваг серед здобувачів, що
навчаються на цій ОП. 2. Особливу увагу слід приділити посиленню практичної складової з подальшим переходом до
запровадження елементів дуальної освіти, що дасть можливість наблизити випускників даної ОП до потенційних
місць працевлаштування та забезпечить регіональний ринок праці такими потрібними фахівцями.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
З метою удосконалення ОП ГЕР пропонує: - до складу групи забезпечення ввести представника внутрішніх
стейкхолдерів із числа здобувачів ЗВО, а також зовнішніх(ього) стейкхолдерів(а) (зокрема потенційних роботодавців);
- в ОП чітко описати предметну область відповідно до СВО 076, зазначивши: об'єкти вивчення, цілі навчання,
теоретичний зміст предметної області, методи, методики та технології; інструменти та обладнання; - узгодити
відповідність запропонованих посад для працевлаштування із змістовним наповненням ОП відповідними
обов’язковими ОК; - відповідно до СВО 076 ОП доцільно доповнити розділом «Вимоги до наявності системи
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти»; - переглянути структурно-логічну схему ОП на предмет не
можливості забезпечення обов’язкових ОК вибірковими та оформити її належним чином; - узгодити відповідність
визначених СВО 076 ПРН та компетентностей із табл. 2 ОП із ПРН та компетентностями зазначеними у табл. 3 та 4
ОП. - підрозділ «Форми атестації здобувачів вищої освіти» доповнити вимогою зазначеною у СВО 076, а саме: «У
кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота
має бути оприлюднена на офіційному сайті університету або випускової кафедри, або у репозитарій університету; - в
процесі удосконалення ОП розглянути питання стосовно можливості збільшення часу на виконання кваліфікаційної
роботи, не обмежуючись 3 кредитами та 2 тижнями, виділеними у НП; - доцільно проаналізувати зміст практики
«Вступ до спеціальності. Ознайомча практика» та забезпечити відповідність змісту та її назви, а також передбачити
окремо розробку Методичних рекомендацій для проходження виробничої та переддипломної практики.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Рекомендовано забезпечити популяризацію ОП в межах НТУ «ХПІ» роз’яснюючи здобувачам її унікальність з поміж
інших ОП та її потенціалу стосовно працевлаштування як у регіональному так і всеукраїнському аспекті.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Рекомендовано: забезпечити зв'язок між пререквізитами та постреквізитами окремих ОК та структурно-логічною
схемою ОП; внести уточнення у матриці відповідності програмних компентностей та ПРН в ОП та здійснити перегляд
ПК та ПРН обов’язкових ОК; переглянути та уточнити рекомендовану літературу на предмет її чинності в Україні;
переглянути переліки рекомендованої літератури окремих ОК на предмет дотичності до спеціальності 076.
Рекомендується активізувати роботу щодо залучення до участі у міжнародних проектах здобувачів ОП 076. Доцільно
забезпечити відображення у РП ОК у переліках рекомендованих джерел наукових здобутків викладачів.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Рекомендовано до основних форм контролю, які застосовуються в НТУ «ХПІ» додати модульний контроль та
зафіксувати цю форму контролю в РП і внутрішніх нормативних документах ЗВО. Переглянути змістовне наповнення
«Методичних вказівок до виконання бакалаврської дипломної роботи» на предмет відповідності ОП та НП стосовно
науково-дослідної практики, зв’язку із ОП та відображення ПК та ПРН, використання сучасної термінології.
Кваліфікаційна робота має перевірятися на наявність плагіату і оприлюднюватися на офіційному сайті університету
або випускової кафедри, або у репозитарії університету відповідно до СВО 076.

Критерій 6. Людські ресурси
ГЕР підтримує рекомендацію ЕГ щодо розробки «Положенням про матеріальне стимулювання працівників НТУ
«ХПІ» та доповнення існуючих анкет додатковими питаннями пов’язаними із «оцінюванням окремих ОК ОП чи
роботи НПП за певним ОК».
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Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
ГЕР у повній мірі підтримує рекомендації ЕГ стосовно більш ефективного використання НПП інструменти Microsoft
Teams. Керівництво НТУ «ХПІ» повинно забезпечити доступ до спеціалізованих баз статей і не тільки на економічну
тематику. Особливу увагу слід приділити оперативному вирішенню проблем технічного характеру технічними
службами без втручання керівництва університету.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Рекомендовано забезпечити враховувати пропозицій здобувачів вищої освіти під час перегляду освітньої програми.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Привести у відповідність назву кафедри на різних посиланнях сайту ЗВО.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

БАРДАСЬ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
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