
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 37254 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Рівень вищої освіти Доктор філософії

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

05.11.2020 р. Справа № 0895/АС-20

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

Бардась Артем Володимирович – головуючий,

Омельченко Наталія Володимирівна,

Наталія Шалімова,

Люта Ольга Василівна,

Кузнецов Кирило Андрійович,

Затонацька Тетяна Георгіївна,

Житар Максим Олегович,

Біловодська Олена Анатоліївна,

Serhii Kasian,

Roman Shulyar,

Olena Boienko,

за участі запрошених осіб:

відсутні,

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

Назва ЗВО Поліський національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 37254

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 Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

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

При формулювання цілей ОНП у відомостях про СО зазначено: «формування програмних компетентностей, що
дозволять здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня оволодіти базисними знаннями, вміннями,
навичками, необхідними для здійснення оригінального дисертаційного дослідження...». Вважаємо більш доречним
було б вести мову про набуття «концептуальних та методологічних знань», що відповідає 8 рівню Національної рамки
кваліфікацій та третьому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. На зустрічах
експертів у фокус-групах з керівництвом ЖНАЕУ, співробітниками та здобувачами були чітко визначені особливості
ОНП, а саме, напряму ОНП «на регіональний аспект з врахуванням специфіки аграрної галузі», що не знайшло свого
відображення у сформульованих цілях ОНП різних років (2016, 2018, 2019 та проекті 2020р.). При описі особливостей
ОНП (Відомості про СО) мова йде про «застосування евристичних методів», що не може вважатися достатнім для
«подолання проблем розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності».

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

не застосовується

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

При описі особливостей ОНП (Відомості про СО) мова йде про «застосування евристичних методів», що не може
вважатися достатнім для «подолання проблем розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності».
Задекларована ЗВО у Відомостях про СО (Критерій 1) ОНП «позиціонується на ринку праці як міжрегіональна і
загальногалузева, орієнтована на регіональний ринок та враховує особливості аграрного сектору економіки». Разом з
тим, у жодній із редакцій ОНП ця особливість та унікальність не знайшла свого відображення. Сформульовані в ОНП
різних років цілі потребують уточнення з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності та її специфіки. Так, у ОНП
2016 року сформульована така мета програми: «Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі
соціальних та поведінкових наук, здатних розв’язувати комплексні економічні проблеми, проводити оригінальні
самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність».

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

У липні 2020 набула чинності нова редакція НРК. Запропонований проект ОНП 2020 р. був затверджений у вересні
2020 без урахування поточних змін НРК.

Сторінка 3



Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

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)

У НП та ОНП різних років ОК представлені двома блоками: обов’язкові та вибіркові компоненти, які можуть містити
цикли загальної та професійної підготовки. Відповідно до п.27 ПКМУ №261 від 23.03.2016 зі змінами згідно ПКМУ
№283 віл 03.05.2019. ОНП аспірантури (ад’юнктури) ЗВО має включати не менше чотирьох складових, що
передбачають набуття аспірантом таких компетентностей: здобуття глибинних знань із спеціальності; володіння
загальнонауковими (філософськими) компетентностями; набуття універсальних навичок дослідника; здобуття
мовних компетентностей. У наданих НП 2016, 2018, 2019 рр. та проекті 2020 р. обсяг ОК професійної підготовки
коливався у межах від 7 до 10 кредитів (2016, 2018, 2019 – 7 кредитів при загальному обсязі освітньої складової 40
кредитів; проект 2020 – 10 кредитів при загальному обсязі освітньої складової 60 кредитів відповідно). Відповідно до
ПКМУ №261 від 23.03.2016 зі змінами згідно ПКМУ №283 віл 03.05.2019 для засвоєння основних концепцій,
розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною
спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму орієнтовний обсяг цієї освітньої
складової: здобуття глибинних знань із спеціальності, повинен становить не менше 12 кредитів ЄКТС. Тобто ця норма
у розроблених документах не дотримана.

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

ОНП різних років містять структурно-логічні схеми (за винятком ОНП 2016 року в якій така схема взагалі відсутня),
які потребуються доопрацювання. У наведених структурно-логічних схемах ОНП повинні бути відображені всі без
винятку ОК, зокрема це стосується викладацької практики (ОНП 2018, 2019 та проект 2020), Комплексний екзамен із
загальної підготовки та Комплексний екзамен з професійної підготовки (ОНП 2018). З метою поточного
удосконалення діючих ОНП 2018 та 2019 років доцільно педагогічну практику віднести до обов’язкових компонент
або виокремити у окремий блок практичної підготовки. У проекті ОНП 2020 року назву п. 3.2. Структурно-логічна
схема послідовності вивчення компонент освітньої програми доцільно змінити на п. 3.2. Послідовності вивчення
компонент освітньої програми. А для більшої наглядності структурно-логічну схему в ОНП 2020 р. (проект) подати у
розрізі семестрів та включити до відповідної схеми всі ОК. Потребують аналізу та обґрунтування відповідності до ОНП
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність окремих компетентностей, зокрема, СК1. Наявність глибоких
обґрунтованих знань в галузі соціальних та поведінкових наук, детальне розуміння процесів, що протікають як в
економіці в цілому, так і на рівні окремих суб’єктів господарювання зокрема. СК3. Здатність розв’язувати комплексні
проблеми в галузі соціальних та поведінкових наук з використанням засад сталого розвитку (ОНП 2016 р.).

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

Потребує особливої уваги чітке визначення предметної області спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність», яка може розглядатися через відповідні об’єкти та предмети його вивчення. В контексті
спеціальності 076 «підприємництво» розглядається з точки зору результату цієї діяльності, який повинен
реалізуватися через торговельну мережу або з використанням біржових структур, у вигляді продукції (товару) та/або
послуг. При цьому важливим є дослідження всіх процесів, що супроводжують об’єкт дослідження від моменту його
проектування до утилізації, тобто всі процеси задіяні у «життєвому циклі» результату підприємницької діяльності.
Потребує ретельного аналізу наведені у ОНП різних років об’єкти та предмети дослідження. Зокрема, в ОНП 2016 р.
відсутній опис предметної області програми, однак зазначено, що метою програми є: «Забезпечити підготовку
висококваліфікованих фахівців в галузі соціальних та поведінкових наук, здатних розв’язувати комплексні економічні
проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність.
«Програма акцентована на проведенні соціально-економічних досліджень на рівні регіону, окремих суб’єктів
господарювання в розрізі галузей і сфер національної економіки України». В ОНП 2018, 2019 та проекті 2020 р.
наявний «Опис предметної області», який містить «Об’єкт вивчення»: теорія, методологія наукового дослідження,
феномени, явища і проблеми підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» та «Теоретичний зміст предметної
області»: теоретико-методологічні засади дослідження та розв’язання актуальних завдань у сфері підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності, що створюють підґрунтя для інноваційних рішень теоретичного та прикладного
спрямування. Зміна орієнтації програми від проведення соціально-економічних досліджень в галузі соціальних та
поведінкових наук, здатних розв’язувати комплексні економічні проблеми (ОНП 2016 р.) до «теоретико-
методологічних засад дослідження та розв’язання актуальних завдань у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності, що створюють підґрунтя для інноваційних рішень теоретичного та прикладного спрямування» (ОНП
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2018,2019, 2020-проект) не призвело до суттєвої зміни ОК освітньої складової ОНП. Зокрема,, перелік ОК проекту
ОНП 2020 року повністю відтворює ОНП 2016 року.

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

В індивідуальних навчальних планах аспірантів 2016 року Ракович О.І. (тема ДР: Формування підприємницького
потенціалу розвитку сільських територій) та Шегеди О.В. (тема ДР: Розвиток фермерських господарств органічного
сектора в умовах глобалізації) передбачено однакові дисципліни вибіркового блоку, без урахування особливостей тем
дисертаційних робіт. В індивідуальних планах інших аспірантів 2018 та 2019 рр. вибірковий блок не заповнений, а
наведений навчальний план відповідного року набору з блоками вибіркових дисциплін по 3 у кожному, а тому
зрозуміти як реалізовується індивідуальна освітня траєкторія, зокрема через індивідуальний вибір. здобувачами
вищої освіти навчальних дисциплін не має можливості. Доцільно вибір запропонованих дисциплін вибіркового блоку
здійснювати під час формування індивідуального навчального плану, а не підписувати індивідуальний навчальний
план аспіранта з незаповненими розділами.

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

не застосовується

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

В процесі проходження викладацької практики аспіранти проводили заняття з підприємницьких проблем
формування витрат, організації системи обліку і реалізації продукції зі студентами обліково-економічних
спеціальностей. Доцільно готуватися до майбутньої професійної викладцької діяльності проводячі заняття з фахових
дисциплін, які б відображали найновіші здобутки наукових досліджень відповідної предметної області дотичної до
спеціальності 076 «Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності».

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

Запропонрована та затверджена Програма вступного випробування (https://cutt.ly/QfTKp8K) враховує особливості
освітньої програми, однак, потребує перегляду в контексті рекомендованих джерел літератури. Не корекнтим є
рекомендації вступникам до третього рівня вищої освіти використовувати джерела 10, 20, 30 і навіть 38 річної
давнини.

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
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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

В Університеті визначено порядок та процедуру визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО Положенням
про порядок перезарахування результатів навчання у ЖНАЕУ https://cutt.ly/GfTKcG4 Однак, починаючи з 2016 року,
практика внутрішньої та міжнародної академічної мобільності не булла реалізована

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

В Університеті Положенням про порядок перезарахування результатів навчання у ЖНАЕУ https://cutt.ly/GfTKcG4
затверджений порядок та процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Разом з тим,
починаючи з 2016 року, практика визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті не була
реалізована.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

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

не застосовується

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)

РНП ОК містять інформацію стосовно порядку та критеріїв оцінювання різних видів навчальної діяльності. Разом з
тим є потреба в обґрунтуванні доцільності рекомендації здобувачам вищої освіти додаткових джерел літератури 1935,
1938, 1953, 1985, 1989 рр. видання. В експлікаціях вибіркових дисциплін порядок та критерії оцінювання різних видів
навчальної діяльності здобувачів подано узагальнено, відсутня рекомендована література, а тому, не має можливості
з’ясувати її актуальність та сучасність.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Залучення аспірантів до реалізації міжнародних проектів, зокрема, «Німецько-українська співпраця в галузі
органічного землеробства» та реалізації освітнього модулю Проекту Жан Моне «Аграрна політика ЄС». слід вважати
гарною практикою. Однак. із 3 студентів, залучених до Проекту Жан Моне «Аграрна політика ЄС», а саме, Давидчук
С.М., Ракович О.І., Шегеда О.В. тільки у аспіранта Шегеда О.В. тема ДР має відношення до цього міжнародного
заходу.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B
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Обґрунтування ГЕР

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

Критерії оцінювання та шкала, відповідно до якої відбувається оцінювання студентів не презентовано в робочій
програмі навчальної дисципліни, що не забезпечує прав здобувачів за даною освітньо-науковою програмою

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Відповідно до інформації, поданій в освітньо-науковій програмі, педагогічні і науково-педагогічні працівники
підвищують кваліфікацію та проходять стажування в Україні або за кордоном не рідше одного разу на п’ять років,
проте, вивчаючи дані додатків самооцінювання виявлено, що в трьох викладачів (Зінчук Т.О., Ткачук В.І.,
Ходаківський Є.І.), залучених до освітнього процесу даних про підвищення кваліфікації немає.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

не застосовується
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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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Під час проведення акредитаційної експертизи виявлено відсутність у Положенні про запобігання конфлікту
інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням (https://cutt.ly/bfQ8fBJ) процедури зміни наукового керівника у
разі ймовірного виникнення конфлікту між керівником та здобувачем.

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

не застосовується

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

не застосовується
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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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

У ІПНР аспіранта Давидчука О.І. (2019 рік вступу до аспірантури) відсутня інформація стосовно проходження ним
проміжної атестації у 2019-2020 навч. р. Перелік критеріїв за якими повинен звітуватися аспірант наведені у
таблицях на кожен рік навчання в аспірантурі. Разом з тим, у бланку ІПНР не наведено рішення кафедри за
результатами звітування аспіранта за 1 півріччя та 2 півріччя поточного року. ІПНР аспіранта Піршина М.І. потребує
повноцінного заповнення на предмет дат. В ІПНР не заповнений план наукової роботи на 2019-2020 і відповідно
відсутня інформація стосовно проміжної атестації. У ІПНР аспіранта Раковича О.І., який 26,09.2019 рішенням вченої
ради університету переведений на 4 рік навчання, не заповнений «План наукової роботи та підготовки дисертації» (ІV
рік підготовки), і відповідно відсутня інформація стосовно проміжної атестації у грудні 2019 року та червні 2020 року..
У ІПНР аспіранта Шегеди О.В., який 26,09.2019 рішенням вченої ради університету переведений на 4 рік навчання,
«План наукової роботи та підготовки дисертації» (ІV рік підготовки), заповнений частково і відповідно відсутня
інформація стосовно проміжної атестації у червні 2020 року.. ІПНР аспірантки Кузьменко О.П. відсутній.

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B
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Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

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

ОНП забезпечує повноцінну підготовку аспірантів до дослідницької та викладацької діяльності в закладах вищої
освіти та передбачає удосконалення мовленевої компетентності. Зробити висновок стосовно відповідності змісту ОНП
науковим інтересам аспірантів, за затвердженою темою дисертаційної роботи та спеціальністю, складно через
відображення в ІНП кожного аспіранта навчального плану без відображення обраних аспірантом дисциплін
вибіркового блоку.

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

Наведені в акредитаційній справі дві наукові школи мають безпосереднє відношення до інших спеціальностей, а
сааме: 1. наукова школа: “Економіка та стратегічне управління національною безпекою в контексті глобальних цілей
сталого розвитку” (https://cutt.ly/DfYrol1 - керівник Скидан Олег Васильович) має відношення до спеціальностей 051
– Економіка і 073 Менеджмент;: 2. наукова школа «Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління
економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства» (https://cutt.ly/kfYrfXH - керівник д.е.н., проф. Цаль-
Цалко Ю.С.) має безпосереднє відношення до спеціальностей: 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська
справа та страхування. В рамках функціонування цієї наукової школи реалізуєься НРД:: «Інструменти обліково-
статистичного та бюджетного забезпечення оцінювання і контролювання розвитку інтелектуальної економіки в
системі формування економічного потенціалу фінансово самодостатніх Smart Village в умовах функціонування
об’єднаних територіальних громад» (керівник д.е.н., професор Мороз Юлія Юзефівна (https://cutt.ly/kfYrfXH). Саме
це потребує ретельно аналізу відповідності тематики дисертаційних робіт предметній області спеціальності 076
«Підприємнитцво, торгівля та біржова діяльність». Аналіз затвердженої тематики дисертаційних робіт, об’єктів і
предметів дослідження та сфер наукових інтересів керівників виявив наступне: продовження див. додаток

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 зважаючи на створені в ЖНАЕУ можливості для долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти та
участі у програмах академічної мобільності (встановлення партнерських зв’язків у сфері науки та освіти із ЗВО 43
країн, розробка внутрішніх нормативних документів) протягом 2016-2019 рр. у межах реалізації даної ОНП, здобувачі
не приймали участь у міжнародних програмах академічної мобільності.

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

За результатами проведеної акредитаційної експертизи встановлена відсутність практики участі наукових керівників
аспірантів у, зокрема, міжнародних дослідницьких проєктах, результати яких регулярно публікуються та/або
практично впроваджуються

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
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1. Привести формулювання цілей ОНП, в частині набуття знань, у відповідність до 8 рівня Національної рамки
кваліфікацій та третього циклуа вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. 2. Привести у
відповідність задекларовані на фокус-групах особливості ОНП із її змістом 3. Рекомендовано привести у відповідність
методи, що наведені в ОНП та подані у звіті про СО для характеристики особливостей ОНП. 4. Рекомендовано чітко
описати унікальність ОНП 5.Рекомендовано чітке відображення особливості (унікальності) у змісті ОНП. 6. . З
урахуванням особливостей (унікальності) ОНП переглянути та уточнити мету ОНП. 7. Доцільно проаналізувати та
переглянути відповідність програмних результатів навчання, зазначеним у проекті ОНП 2020 р., новій редакції НРК
2020 року.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1.. При формуванні НП доречно у відпрвідності до ПКМУ №261 від 23.03.2016 зі змінами згідно ПКМУ №283 віл
03.05.2019 розподілити всі ОК у вигляді запропонованих блоків, додавши окремо блок практичної підготовки. 2. З
метою забезпечення здобуття глибинних знань зі спеціальності, за якою аспірант проводить дослідження, зокрема
засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану
наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму під час
перегляду та формування НП та ОНП передбачити орієнтовний обсяг цієї освітньої складової не менше 12 кредитів
ЄКТС. Або надати обґрунтування стосовно доцільності зменшення обсягу цієї складової ОНП 3. З метою
удосконалення чинних ОНП 2018 та 2019 років та проекту 2020 року доцільно переглянути та узгодити
компетентності і ПРН із новою редакцією НРК 2019 року, побудувати структурно-логічні схеми у розрізі семестрів
(ОНП 2020 проект) та з відображенням всіх без винятку ОК (ОНП 2018, 2019 та проект 2020), які в сукупності дають
можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Узгодити внесені зміни та уточнення у
відповідних матрицяхОНП. 4.Провести аналіз чинних ОНП та проекту 2020 року на відповідність предметній галузі
та/або обґрунтувати доцільність пропонованого наповнення ОНП відповідними ОК. 5. Враховуючи те, що ОНП та НП
аспірантури є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану рекомендовано вносити до
індивідуального навчального плану кожного аспіранта перелік ОК не тільки обов’язкового, а і вибіркового блоку
6.Для здобуття задекларованої в ОНП компетентності у викладання фахових дисциплін доцільно планувати
проведення аспірантами занять з проблем підприємництва, торгівлі та біржової діяльності зі студентами
спеціальності 076 бакалаврського та магістерського рівня. Під час підготовки до проведення занять з фахових
дисциплін важливим є набуття соціальних навичок (soft skills).

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. Програми вступного випробування, що пропонуються здобувачам спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність потребують осучаснення джерел літератури. 2. Використовуючи наявний потенціал університету у
вигляді реальних угод про взаємодію і партнерство з провідними аграрними ЗВО України і Європи запровадити
практику міжнародної та внутрішньої академічної мобільності здобувачів ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» , що може вважатися кращою практичкою. Рекомендовано запровадити практику застосування
визначених в університеті правил визнання результатів навчання, отриманих у не формальній освіті
(https://cutt.ly/GfTKcG4). 3. Рекомендовано запровадити практику застосування визначених в університеті правил
визнання результатів навчання, отриманих у не формальній освіті (https://cutt.ly/GfTKcG4).

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. Проаналізувати списки рекомендованої літератури всіх ОК як обов’язкових так і вибіркових на предмет їх
актуальності та сучасності. Рекомендувати розробити силабуси для всіх ОК як обов’язкового так і вибіркового блоків..
2. Рекомендовано підвищувати рівень навчально-методичного забезпечення ОК ОНП власними публікаціями, у т.ч.
англійською мовою в закордонних виданнях. що підтвердить імплементацію наукових розробок в освітній процесс. 3.
Для підвищення рівня обізнаності аспірантів щодо інновацій у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
розробити та запровадити практику щорічного оновлення змісту електронних навчальних посібників з ОК
передбачених навчальним планом. Це дасть змогу уникнути наведення джерел літератури 10,20 та 30 річної давнини,
що не може вважатися позитивною практикою. 4. Орієнтувати аспірантів долучатися до міжнародних проектів
дотичних до їх наукових інтересів

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
1. Особливу увагу приділити проведенню проміжної атестації, яка повинна проводитися кожного півроку відповідно
до вимог задекларованих в ОНП у розділі «Оцінювання» з обов’язковим документуванням її результатів у
Індивідуальному плані наукової роботи аспіранта. 2. Передбачити оприлюднення робочих програм ОК, у відкритому
доступі, на сайті університету для ознайомлення з ними потенційних вступників.

Критерій 6. Людські ресурси
1. Рекомендовано залученню практиків та експертів галузі до аудиторних занять надати системності, зокрема, шляхом
складання плану-графіку зустрічей , консультацій, круглих столів тощо. 2. Продовжити практику залучення
професіоналів до проведення аудиторних занять з вітчизняних та іноземних ЗВО-партнерів та представників бізнесу,
у т.ч. з метою комерціалізації результатів науково-дослідної роботи аспірантів та викладачів.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Рекомендується внести до Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним
домаганням (https://cutt.ly/bfQ8fBJ) процедуру зміни наукового керівника у разі виникнення ймовірного конфлікту
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між керівником та аспірантом.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Забезпечити документальне підтвердження врахування результати опитувань аспірантів під час оновлення змісту
ОНП. 2. Сприяти більш ефективному та швидкому впровадженню рекомендацій з попередніх акредитаційних
експертиз

Критерій 9. Прозорість та публічність
1. Рекомендовано ІПНР аспірантів оформити належним чином, особливу увагу приділити результатам проміжної
атестації та долучати до ІПНР звіти аспірантів за 1 та ІІ півріччя кожного року підготовки дисертації. 2.
Рекомендовано на новому web-сайті ЖНАЕУ створити окрему сторінку Наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених, на якій розмістити, окрім нормативних документів, актуальну інформацією щодо
переліку українських наукових журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of
Science, анонси та результати проведених наукових заходів тощо.

Критерій 10. Навчання через дослідження
1. Рекомендовано оформлювати ІНП не у вигляді навчального плану із блоками вибіркових дисциплін, тобто
переліком дисциплін обраним конкретним аспірантом. 2. Рекомендовано провести аналіз відповідності тематики,
об’єктів та предметів дослідження предметній області спеціальності 076 «/Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» 3. Рекомендовано переглянути склад потенційних голів та наукових рецензентів для створення в
Університеті разових спеціалізованих вчених рад для захисту дисертаційних робіт аспірантів з метою уникнення
конфлікту інтересів 4. Активізувати роботу із апробації результатів наукових досліджень аспірантів у виданнях
Університету, ЗВО країн-партнерів і виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web
of Science, у т.ч. у співавторстві з науковими керівниками 5. Заохочувати аспірантів ОНП брати участь в програмах
обмінів, стажуваннях, спільних дослідницьких проектах з подальшою публікацією результатів наукових досліджень у
виданнях іноземних ЗВО.

4. Додатки

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток додаток до висновка 10.2.pdf Uwh7CWvqa9IodKOp0R3MdTkoAn7M8IIlvR7i013M
chk=

***

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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