
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Житомирський національний агроекологічний 
університет

Освітня програма 23582 Економіка

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 051 Економіка

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
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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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 229

Повна назва ЗВО Житомирський національний агроекологічний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493681

ПІБ керівника ЗВО Скидан Олег Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.znau.edu.ua/

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/229

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 23582

Назва ОП Економіка

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 051 Економіка

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра економіки та підприємництва 

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

кафедри менеджменту організації і адміністрування ім. М.П. Поліщука; 
міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції; 
маркетингу; іноземних мов

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

10008, м. Житомир, бульвар Старий 7

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 21190

ПІБ гаранта ОП Кравчук Наталія Іванівна

Посада гаранта ОП доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

kravchuk@znau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(093)-772-24-01

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійну програму підготовки магістрів зі спеціальності «Економіка» (далі – ОПП) в Житомирському 
національному агроекологічному університеті – далі ЖНАЕУ (перейменовано в Поліський національний 
університет, наказ МОН України від 03.03.2020 р. № 329) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту» та стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 051 Економіка, затвердженого 
Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 р. № 382. ОПП спрямована на підготовку фахівців 
другого рівня вищої освіти та передбачає формування у здобувачів компетентностей, що забезпечать інноваційність 
у вирішенні економічних проблем розвитку суспільства, продукування нових ідей та їх імплементацію. Програму 
розроблено і введено вперше в Житомирському національному агроекологічному університеті 26 травня 2016 р. 
відповідно до наказу МОН України № 590 від 30 травня 2016 р. на основі пункту 1 частини другої статті 6 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та на підставі рішень Ліцензійної комісії Міністерства 
(протокол № 7/2 від 27 травня 2016 року). Надалі щороку ОПП переглядалася та вдосконалювалася відповідно до 
потреб здобувачів, вимог ринку праці та стрейкхолдерів. 
Підбір освітніх компонент програми відбувався з врахуванням галузевих і регіональних особливостей розвитку 
економіки, спрямована на формування у здобувачів знань ефективного розвитку суб’єктів господарювання на 
різних рівнях: від внутрішнього середовища підприємства через призму галузевий та національних особливостей до 
міжнародних економічних відносин. Окрім того, освітня програма орієнтує здобувачів на розвиток науки 
Поліського регіону України. Структура ОПП побудована таким чином, щоб поглибити здобуті теоретичні знання на 
першому (бакалаврському) рівні та оволодіти професійними знаннями щодо економічних закономірностей 
функціонування та стратегічного розвитку підприємств. Логічно витримується послідовність вивчення 
комп’ютерних наук та фахової іноземної мови протягом усього періоду навчання, що підвищує майстерність та 
професійність майбутніх фахівців. ОПП визначає можливості працевлаштування випускників, перелік освітніх 
компонент і логічну послідовність їх вивчення, обсяг освітньої програми у ЄКТС, а також очікувані результати 
навчання, якими володіє здобувач по закінченню навчання.
Розробниками ОПП є провідні викладачі кафедри економіки і підприємництва Житомирського національного 
агроекологічного університету: гарант ОПП к.е,н., доцент Кравчук Н.І., д.е.н., проф. Ткачук В.І., к.е.н., доцент 
Грабчук І.Ф. При розробці ОПП було взято до уваги освітні програми та навчальні плани провідних закладів вищої 
освіти України – Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київського національного 
економічного університету, Сумського державного університету, Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця та ін.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 20 14 6 0 0

2 курс 2019 - 2020 19 6 13 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 10537 Економіка

другий (магістерський) рівень 23582 Економіка

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37253 Економіка

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
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 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 36711 16252

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

36711 16252

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП Магістр 2019.pdf zDG2DgZbyNO1ImCSkvHAkq8y8hNaFFnHCn+8gF45Lb
E=

Освітня програма ОПП Магістр 2020.pdf 3LVdGwHW61GXPXhko0EDCre8W4KtGZobeNfFZQLLR
d0=

Навчальний план за ОП Навчальний план Маг 2019.pdf jNYJXhY0+BQLMkVHlSWQM1qhurMSBQls8bsy9Zg5i2A
=

Навчальний план за ОП Навчальний план Маг 2020.pdf C6ZRSGY1DP+Gr0QqsoIkzjgYwsXlQl03jVTJjUJquQo=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук 1.pdf ZDCVfEvyC+O1u4a1Guc7gFpXh09gfq5lnQoqko0tQOM=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук 2.pdf jMK1TyWd749Yg0MBvBeC3spDLsZbh0eCuho+enhXShA
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук 3.pdf ppawfdti0X3d0U2wcuFYZxNNYqJ4l+EjQaoZJNOhFio=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук 4.pdf Vwu4A66ZV48+y6DQwD4Tu0/Fs04Znj43j0cdp/LTv5k=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук 5.pdf h8NX7rZuQJKZycPPxDDhI21h2l/B5ZWti2B4Th3J+28=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

ОП відтворює цілі стандарту вищої освіти, які полягають у підготовці висококваліфікованих професіоналів з 
економіки, володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, 
здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування 
економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов.
Реалізацію ОП забезпечують викладачі практики, які проектують її унікальність шляхом: 
� застосування компетентнісного підходу як елементу студентоцентризму, що дозволяє пом’якшити 
предметоцентризм;
� спрямування студентів поєднувати економічні теорії з прикладним дослідженням, використання статистичних 
методів досліджень у вирішенні питань державної політики та бізнесу, набуття навиків довгострокового 
стратегічного планування та можливостей прийняття варіативних рішень в умовах економічної турбулентності, 
вміння знаходити альтернативні шляхи вирішення економічно нестабільних ситуацій. забезпечення під час 
навчання стійкого саморозвитку здобувачів вищої освіти, що додає репутації спеціальності; 
� забезпечення порівнюваності і зрозумілості результатів навчання, набутих компетентностей і кваліфікацій для 
всіх зацікавлених сторін;
� наближення підготовки магістра-економіcта швидко адаптувати набутий матеріал до практичної його реалізації.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Стратегія розвитку ЖНАЕУ розроблена на період 2016-2020 рр., затверджена Вченою радою Університету 30 
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березня 2016 р.: http://znau.edu.ua/images/public_document/Стратегія_ЖНАЕУ_2016.pdf
ОП сприяє досягненню місії та реалізації поставлених цілей університету основною сутністю яких є підготовка 
професіоналів, що вміють комплексно поєднувати дослідницьку, проектну та підприємницьку діяльність і 
забезпечувати позитивні зміни в економіці, екології та соціальній сфері держави.
На рівні ОП загальноуніверситетська місія досягається у міжнародних та всеукраїнських практичних конференціях, 
круглих столах присвячених вирішенню еколого-економічних проблем, конкурсах студентських наукових робіт та 
всеукраїнських предметних олімпіадах, в яких беруть участь здобувачі вищої освіти та виборюють призові місця. 
Тематики наукових досліджень магістрів розроблені на основі існуючих економічних проблем підприємств-
стейкхолдерів спрямовані на діджеталізацію, розвиток цифрової економіки а також на екологічно безпечний, 
соціально відповідальний та економічно ефективний розвиток Полісся України. 
Тема науково-дослідної роботи кафедри «Стратегічні напрями забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів 
аграрного підприємництва» є релевантною стратегії університету та спрямована на вирішення актуальних питань 
національної економіки.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

При перегляді ОП враховувалась думка здобувачів вищої освіти, які за допомогою проведених анкетувань та 
спільних засідань кафедри мали можливість оцінити якість освітніх послуг. Також в розробці та перегляді ОП беруть 
участь випускники кафедри, які є викладачами університету (працюють в різних галузях економіки) і можуть 
об’єктивно оцінити ефективність наявного переліку дисциплін за практичної діяльності.

- роботодавці

ОП розробляється та щорічно переглядається з урахуванням думки роботодавців, які тісно співпрацюють з 
університетом та зацікавлені у підготовці кваліфікованих кадрів. Зокрема, у розширених засіданнях кафедри 
присвячених обговоренню ОП взяли участь ТОВ «Агрофірма «Київська»», АТ «Житомирський маслозавод», ТОВ 
«Агро-Сем 3», ТОВ «Агростем», СВК «Ружинський». Здобувачі вищої освіти також на постійній основі відвідують 
такі заходи, як «День кар’єри», «Майстерня міста», «Zhytomyr Business Fashion Day». Такі заходи дають можливість 
здобувачам вищої освіти поспілкуватися безпосередньо з роботодавцями та ознайомитися з вимогами ринку праці, 
щодо Hard та Soft skills та інших необхідних компетенцій для майбутнього працевлаштування. 

- академічна спільнота

При формуванні цілей та програмних результатів враховується думка партнерів університету таких, як НААН 
України, науково-методичного центру ВФПО, інших університетів, Агенції регіонального розвитку Житомирської 
області та інших. Викладачі кафедри відвідують круглі столи та різного роду зібрання, пов’язані з розробкою ОП та 
мають можливість висловити свої ідеї, дізнатися критичне мислення опонентів-стейкхолдерів та внести інформацію 
в дану ОП. Так, при формуванні даної ОП було використано досвід отриманий під час участі VII Міжнародному 
Бізнес-форумі «Наука-Бізнес-Освіта: стратегічне партнерство», методом мозкового штурму спільно науково-
педагогічний колектив та представники виробничої сфери України генерували основні принципи наближення 
освіти до практики, розглядали методи мотивації підготовки кваліфікованих економістів з відповідними знаннями і 
вміннями не лише економічного спрямування а і іноземних, мов тайм-менеджменту і інше. 
https://kneu.edu.ua/ua/events/hrthsrhsrth/; https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=3459688917404670&set=pb.100000907870420.-2207520000..&type=3.

- інші стейкхолдери

В розробці цілей та завдань ОП було враховано рекомендації Агенції регіонального розвитку Житомирської області, 
Агенції розвитку міста Житомира, ПП «Галекс-Агро», ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» щодо збільшення годин на 
вивчення іноземної мови.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Згідно аналізу запитів роботодавців до центру зайнятості Житомирської області https://zhy.dcz.gov.ua/analitics/79 
з’ясовано, що найбільший попит на економістів спостерігається за приватними підприємствами. Студенти 
здебільшого працевлаштовуються у підприємства з найбільшою заробітною платою. 
На основі узагальнення отриманої інформації, було визначено основні вимоги до магістра економіста: вміти 
обґрунтовувати бізнес-плани, здійснювати довгострокове та короткострокове планування діяльності підприємств, 
проводити моніторинг фінансово-економічної документації. Пропозиції відображено при тематичному наповнені 
таких дисциплін, як «Стратегічний розвиток», «Економічна діагностика», «Лідерство та партнерство», 
«Економічний потенціал» та «Стратегічне управління персоналом підприємства». Магістр економіст після 
завершення навчання за ОП може працювати за фахом у різногалузевих підприємствах, так як програма не є 
вузькоспеціалізованою і охоплює усі сфери економіки.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст
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Регіональними особливостями Житомирської області є її територіальний поділ на три природні зони, які 
потребують спеціальних умов організації господарської діяльності. Враховуючи, що 80 % земель Житомирської 
області визнані радіаційно забрудненими, регіон потребує підготовлених економістів-управлінців. ОП враховує 
специфіку регіону, включає в кожну освітню компоненту екологічний аспект та націлена на розвиток еколого-
економічної області.
Під час формування цілей та програмних результатів було враховано досвід співпраці здобувачів вищої освіти ОП з 
Агенцією регіонального розвитку Житомирської області в межах проведених регіональних форумів та у реалізації 
галузевих та регіональних інвестиційних програм: Круглий стіл «Смарт спеціалізація: результат співпраці влади, 
бізнесу та науки», Практичний семінар по залученню інвестицій з UkraineInvest & U-Lead, StartUp Thursday – 
синергія органів влади-громади-бізнесу дає змогу студентам знайомитись з основами стратегічного планування та 
проектного менеджменту. Також студенти ОП ознайомились з цікавими грантовими програми «Finance.ua» та 
«Scholarship». Агенцією спільно зі студентами було відпрацьовано понад 15 концепцій для програм Секторальної 
підтримки ЄС, USAID, COSME, Ерасмус, ПРООН. Одна з концепцій реалізується у 2020 році на теренах України, а 
саме «Розвиток міжрегіональної співпраці шляхом розвитку інфраструктури міжрегіонального співробітництва», в 
якій приймають участь 6 регіонів України. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При формуванні цілей, програмних результатів, необхідних вмінь та навиків конкурентоспроможних, 
кваліфікованих спеціалістів затребуваних вітчизняним та міжнародним ринком праці враховувався досвід 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київського національного економічного університету 
ім. Вадима Гетьмана, Сумського національного аграрного університету, Тернопільського національного 
економічного університету та Аграрного Університету ім. Гуго Коллонтая  (Uniwersytet rolniczy im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie), з ОП яких було запозичено та додано у навчальний план «Креативний менеджмент», «Ділові 
комунікації» та «Стратегічне управління персоналом підприємства». Ці дисципліни доповнюють ОП та допомагають 
здобувачам вищої освіти засвоїти ділові навики управління та організації підприємства. В процесі стажування 
викладачів кафедри у закордонних університетах: Варненський економічний університет (Болгарія), Інститут 
доктора Яна-Урбана Сандала (Норвегія) досліджувалося лекційно-практичне наповнення матеріалу аналогічних 
освітніх програм. Матеріали, які є актуальними для вітчизняної економіки та які засвідчують іноземний досвід 
впроваджені у навчальний курс дисципліни «Економічні ризики та безпека бізнесу». Пройдені викладачами 
кафедри іноземні стажування за напрямом академічної доброчесності у Вищому Семінаріумі Духовного Товариства 
Апостольства Католицького (Варшава) впроваджуються при розробці наукових досліджень, написанні курсових та 
кваліфікаційних робіт.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Освітня програма розроблена на основі Стандарту вищої освіти України  зі спеціальності 051 «Економіка», 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 р. № 382.
Програмні результати навчання ОП «Економіка» відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій (НРК): 
рівень освіти – другий (магістерський) рівень, Національної рамки кваліфікацій – сьомий рівень магістерський; 
компетентності особи – Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та проблеми, приймати 
відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов та вимог. Змістовне наповнення програмних 
результатів навчання ОП відповідає вимогам НРК України для другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
такими дескрипторами:
Знання – Зн1 (концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання 
сучасних досягнень), Зн2 (критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та 
професійній діяльності) – РН1, РН2, РН4, РН7.
Уміння – Ум1 (розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної 
діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та 
інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів) – РН2, РН3, РН4, РН6, РН7.
Комунікація – К1 (донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі 
професійної діяльності), К2 (здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію) – РН1, РН3, РН6, РН7.
Автономія та відповідальність – АВ1 (управління комплексними діями або проектами, відповідальність за 
прийняття рішень у непередбачуваних умовах), АВ2 (відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або 
груп осіб), АВ3 (здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності) – РН2, РН4,РН7.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандадр вищої освіти за даною спеціальністю затверджений.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
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Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

58

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

24

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП «Економіка» відповідає предметній області, яка регламентується Стандартом вищої освіти України № 382 
від 04.03.2020 р. спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» другого 
(магістерського) рівня.
Об’єктом вивчення спеціальності є економічні процеси та явища, наукові методи нормативного, кількісного та 
інституційного аналізу, інструментарій, формування міжнародної, національної, регіональної,  секторальної 
економічної політики та економіки підприємства.
ОП спеціальності 051 «Економіка» для здобувачів вищої освіти у галузі соціальних та поведінкових наук за 
змістовним наповненням відповідає предметній області, що підтверджується тематичною сутністю освітніх 
компонентів. Зокрема, формування компетентностей у здобувачів забезпечується поглибленим вивченням 
загальних освітніх компонентів, які дають можливість засвоїти: теоретико-методологічні та практичні засади 
стратегічної поведінки суб’єктів ринку з урахуванням змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах 
(Економічна діагностика, Економічне обґрунтування та управління проєктами); процес дедалі більшої всесвітньої 
економічної інтеграції (Глобальна економіка); специфічні акти обміну інформацією, які спрямовані на оптимізацію 
виробничої, наукової або іншої діяльності суб’єкта господарювання (Ділові комунікації, Стратегічне управління 
персоналом підприємства), а також вивчення студентами сучасних методологічних концепцій, з основами 
методології наукового пізнання та методик наукових досліджень, формування навичок правильного виконання 
кваліфікаційних і наукових робіт (Методологія наукових досліджень).
Компоненти професійної підготовки забезпечують здобувачам оволодіти здатністю: розвивати нові ідеї та їх 
акумулювати, що є необхідними джерелами наукової, технологічної, технічної інформації для підприємства, 
застосовувати стратегічні моделі  можливостей формування і раціонального використання ресурсів підприємства у 
майбутньому (Креативний менеджмент, Стратегічний розвиток підприємства, Інформаційні технології в управлінні 
підприємством); спілкуватися в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої 
поведінки у типових сферах і ситуаціях (Фахова іноземна мова); підвищувати фінансову спроможність, економічної, 
інвестиційної привабливості територіальних громад для якісного й комфортного проживання людей на них 
(Соціально-економічний розвиток територіальних громад, Економічні ризики та безпека бізнесу).
Відповідність змісту освітніх компонентів ОП предметній області забезпечує досягнення нормативного змісту 
програмних результатів навчання (сайт розміщення ОП).
Сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються 
для опанування здобувачами освітніх компонентів предметної області наведено у Додатку 1.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Можливість формування здобувачами індивідуальної освітньої траєкторії навчання регулюється:
� Положенням про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%2
0у%20ЖНАЕУ.pdf);
� Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20внутрішню%20систему%20забезпечення
%20якості%20вищої%20освіти%20у%20ЖНАЕУ.pdf);
� Положення про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/Polozhennya_pro_vubir_duscuplin.pdf).
Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів забезпечується через:
� можливість приймати участь у формуванні освітніх компонентів ОП;
� наявність вибіркових освітніх компонентів навчального плану ОП;
� складання індивідуального навчального плану, які затверджуються вченою радою факультету і університету;
� прийняття участі у перегляді тематики курсового проєкту з Економічної діагностики та самостійного вибору теми 
дослідження економічної проблеми;
� внесення коректив щодо розширення тематики кваліфікаційних робіт, які відповідають спеціальності у межах 
галузей, підприємств, організацій національної економіки;
� самостійний вибір підприємства для проходження переддипломної практики за галузями національної 
економіки;
� навчання здобувачів з особливими потребами (контент студентів – сироти, інваліди, молоді батьки) за 
індивідуальним графіком. 

Сторінка 7



Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Вибір навчальних дисциплін забезпечує набуття компетентностей зі спеціальності 051 «Економіка» у галузі знань 
05 «Соціальні та поведінкові науки» здобувача вищої освіти. Право вибору дисциплін здобувачами регулюється 
Положенням про організацію освітнього процесу та Положенням про вибіркові навчальні дисципліни освітньої 
програми у ЖНАЕУ.
На вибір навчальних дисциплін у межах освітньої програми та навчального плану представлено 27 % загальної 
кількості кредитів ECTS. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить, 4-6 кредитів ECTS. Не передбачено курсові 
роботи з дисциплін, що пропонуються у варіативній компоненті навчального плану. 
Положенням передбачено наступний порядок представлення та вибору вибіркових дисциплін здобувачами ОП 
«Економіка»: 
– подання кафедрою до деканату переліку дисциплін та їх описів, запропонованих для вільного вибору студентам у 
розрізі навчальних курсів (семестрів); 
– формування деканатом Каталогу дисциплін з детальними експлікаціями, представлених кафедрою для вільного 
вибору студентам (за курсами і семестрами); 
– складання та доведення інструкції для студентів щодо особливостей вибору дисциплін, реєстрації та формування 
груп для вивчення вибіркових навчальних дисциплін, також їх обсягів і кількості у розрізі циклів для формування 
індивідуального-навчального плану здобувача вищої освіти на певний семестр. Водночас враховується, що 
загальний обсяг дисциплін (обов’язкові та вибіркові) у семестрі мають становити, 30, а у навчальному році – 60 
кредитів ECTS; 
– розміщення на сайті Університету інструкції та Каталогу, експлікацій дисциплін та доведення їх до відома 
здобувачів спеціальності 051 «Економіка»; 
– здійснення вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін зі сформованого Каталогу і формування 
мобільних груп студентів для вивчення вибраних дисциплін за курсами, семестрами. 
Надалі формується наказ ректора щодо формування списків мобільних груп здобувачів вищої освіти (12-30 осіб) і 
забезпечується організація вивчення вибіркових навчальних дисциплін завідувачами випускових кафедр та 
кураторами академічних груп у період з 20 березня до 07 квітня (для здобувачів вищої освіти старших курсів) та з 01 
вересня до 30 вересня (для студентів 1 курсів освітнього ступеня магістр).
Вивчення вибіркових навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти здійснюється згідно з затвердженим 
розкладом навчальних занять.
Формування змістовного наповнення ОП вибірковими компонентами організовано у тісній співпраці: студент (на 
початковому етапі знайомлення з вибірковими освітніми компонентами за силабусами, експлікаціями та 
презентаціями) – менеджер групи (обговорення назви та тематичного плану дисципліни) – студентське 
самоврядування (відмічають та акумулюють позитивні та проблемні місця вибіркового освітнього компонента) – 
розширене засідання кафедри (викладачі освітніх дисциплін, презентують освітні компоненти за їх змістом) – 
деканат (методисти деканату, які формують групи студентів за вибірковими дисциплінами).

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

За ОП «Економіка» та навчальним планом для здобувачів у 3 семестрі 2 року навчання передбачено проходження 
переддипломної (виробничої) практики. Загальна кількість складає: 4 кредити ЄКТС.
Програма переддипломної практики розроблена з урахуванням її мети, а саме: формування професійних умінь і 
навичок для прийняття самостійних рішень в конкретних виробничих ситуаціях; вміння оцінювати економічні 
процеси на сучасному етапі розвитку економіки; сприяти формуванню економічного мислення, адаптованого до 
вимог ринкової економіки, розвинути практичні навики пошуку конкретних шляхів вирішення проблеми 
ефективного використання обмежених матеріальних і людських ресурсів для максимального задоволення 
продовольчих потреб суспільства; дослідження матеріалів, необхідних для написання кваліфікаційної роботи.
Проходження переддипломної практики здійснюється на підприємствах, в організаціях та установах як 
Житомирської, так і інших областей, з якими укладено відповідні договори. 
Здобувачам надано право самостійно обирати об’єкт проходження практики з-поміж підприємств, сформованих 
кафедрою у відповідну базу, зокрема ТОВ «Агрофірма «Київська»», Макарівського району; ТОВ «Агро-Сем 3», с. 
Семенівка, Бердичівського району; ТОВ «АГРОСТЕМ», с. Щеніїв, Черняхівського району; СВК «Ружинський», смт. 
Ружин, Ружинського району; Департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської 
облдержадміністрації; ПАТ «Житомирський маслозавод»; ПП «Імпак», Андрушівського району; ПАТ «Новоград-
Волинський» хлібозавод, ін.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Освітні компоненти ОП вчать системно підходити до наукових та практичних завдань, вчитися протягом життя 
(філософія науки), забезпечувати адаптивність та комунікацію (креативний менеджмент, ділові комунікації, фахова 
іноземна мова, економічна культура ділового спілкування), формувати соціальний та математичний інтелект 
(моделювання економічної динаміки,), проводити спільні наукові дослідження, інноваційні розробки (стратегічний 
та інноваційний розвиток підприємства, методологія наукових досліджень, глобальна економіка). Виробнича 
практика розвиває креативне мислення здобувачів вищої освіти, здатність компетентно застосовувати набуті знання 
у професійній та науковій діяльності. 
Зміст, методи і форми викладання освітніх компонентів сфокусовано на розвитку здатності здобувача до 
самоорганізації та самоуправління, його критичного та рефлексивного мислення, лідерських якостей, 
комунікативних здібностей та уміння працювати в команді.
Формування та розвинення універсальних навичок у здобувачів досягається через участь у реалізації наукових 
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проектів, конференціях, консультації з науковим керівником, презентації результатів власного дослідження, 
написання наукових статей.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Зміст ОП «Економіка» має чітку структуру та прозорий план впровадження вимог Стандарту вищої освіти України 
№ 382 від 04.03.2020 р. спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» другого 
(магістерського) рівня.
Формування відповідних компетентностей забезпечене відповідним переліком компонент ОП та їх структурно-
логічною схемою. Цикл загальної підготовки, цикл професійної підготовки, практична підготовка, атестація 
здобувачів вищої освіти другого рівня сприяють формуванню компетентностей у сфері економіки.
Освітні компоненти, спрямовані на здобуття компетентностей відповідно до ОП «Економіка» зі спеціальності 
економіка, зокрема загальних – ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК8; спеціальних (фахових, предметних) – СК1, 
СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, СК7, СК8, СК9, СК10 та додатково для освітньої програми – СК11, які спроможності 
виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання: РН1, РН2, РН3, РН4, РН5, РН6, 
РН7, РН8, РН9, РН10, РН11, РН12, РН13, РН14, РН15 і додатково – РН15.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

ОП «Економіка» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня передбачено 58 кредитів (64% від 
загального обсягу програми) на обов’язкові компоненти, з яких 28 кредитів (48%) є компоненти загальної 
підготовки та 30 кредитів (52 %) – компоненти циклу професійного блоку.
На вибіркові компоненти відведено 24 кредити (27 % загального обсягу програми).
За всіма компонентами передбачено 362 години лекцій, 456 практичних занять та 1564 години самостійної роботи 
(33% аудиторної роботи, в тому числі 55,7 % - практичні заняття), що вказує на високий рівень практичної 
підготовки.
Самостійна робота здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом використанням наступних платформ: 1) Moodle 
(http://moodle.znau.edu.ua/), 2) електронних ресурсів бібліотеки ЖНАЕУ (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/), 3) веб-
сервісів дистанційного навчання Google Classroom, Skype, Zoom та ін.) онлайн сервісів для формування завдань 
поточного та підсумкового контролю знань здобувачів, зокрема: Google форми, а також через онлайн конференції та 
вебінари. 
Формування груп здобувачів з метою опанування освітніх компонентів, здійснюється методистами деканату на 
основі трудомісткості навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, таким чином щоб загальне річне навчальне 
навантаження кожного здобувача вищої освіти становило не менше 60 кредитів ЄКТС.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснювалася.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Вимоги до вступників ОП «Економіка» сформовані у відповідності до законодавчої бази в сфері освіти України, а 
також безпосередньо покладаються на умови прийому до закладів вищої освіти України. Правила та умови прийому 
ОП щорічно оновлюються згідно норм та положень МОН України, проводиться їх обговорення та затвердження на 
Вченій раді університету. Для допуску до конкурсу приймають документи здобувачів на основі ОС «Бакалавр», ОКР 
«Спеціаліст» та ОС «Магістр» (в т.ч. і неспоріднених форм навчання). На основі першого рівня вищої освіти 
здобувач складає ЄВІ з іноземної мови (http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/reiestratsiia-na-yevi-ta-yefvv1) в УЦОЯО та 
вступний іспит за спеціальністю 051 «Економіка». На основі другого рівня вищої освіти здобувач складає іспит з 
іноземної мови та вступний іспит зі спеціальності 051 «Економіка» в профільних комісіях університету. Іспити 
проводяться в тестовій формі (для неспоріднених спеціальностей – додаткове вступне фахове випробування). 
Конкурсний відбір проводиться на умовах всезагального доступу з використанням всеукраїнської платформи 
«Вступ» (https://vstup.osvita.ua/r7/229/)
Програма фахових випробувань щорічно оновлюється згідно вхідних навичок та здібностей здобувачів відповідно до 
профілю ОП та навчальних планів, обговорюється і затверджується на Вченій раді та розміщується на веб-ресурсах 
університету 
(http://znau.edu.ua/images/vstupniku/perelik_putan/magistr/m%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf). 
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання отриманих в інших ЗВО, регулюється та узгоджується згідно Положення 
про перезарахування результатів навчання у Житомирському національному агроекологічному університеті 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положеня%20про%20перезарахування%20результатів%20навчан
ня.PDF); Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/положення%20Академічна%20мобільність.pdf); Положення про 
організацію освітнього процесу у Житомирському національному агроекологічному університеті 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%2
0у%20ЖНАЕУ.pdf). 
Здобувач ОП звертається з заявою до ректора університету про перезарахування результатів навчання з іншого ЗВО. 
До заяви додається академічна довідка, або інший документ, який підтверджує результати навчання. 
Перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін проводиться на підставі порівняння навчальних 
програм відповідної ОП та наданої академічної довідки. На основі поданих документів університет приймає 
рішення про їх визнання та перезарахування.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Практики застосування вказаних правил на ОП «Економіка» не було. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється та узгоджується 
Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній формі Житомирського 
національного агроекологічного університету 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20визнння%20результатів%20неформальної
%20освіти.PDF). 
Для визнання неформальних результатів навчання здобувач ОП звертається з заявою до ректора університету, до 
якої додаються відповідні підтверджуючі документи. За процедурою створюється предметна комісія з учасників 
освітнього процесу відповідної ОП і обов’язковою участю гаранта ОП, яка визначає метод оцінювання результатів 
навчання відповідно до навчального плану. Проводиться підсумковий контроль знань та за умов позитивного 
висновку предметної комісії здобувач звільняється від вивчення перезарахованої дисципліни у наступному семестрі.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практики застосування вказаних правил на ОП «Економіка» не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Навчання в магістратурі здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у 
Житомирському національному агроекологічному університеті» (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-
informatsiya) за очною та заочною формами. Досягненню програмних результатів сприяють навчальні заняття 
(лекції, практичні, консультації), самостійна робота, практична підготовка та контрольні заходи. Під час проведення 
лекційних занять використовуються словесні методи навчання та здійснюється безпосередній контакт викладача зі 
студентами. Наочні методи включають ілюстративний та презентаційний матеріал. Практичні заняття націлені на 
закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок за допомогою таких інтерактивних методів, як 
«мозковий штурм», дискусія із запрошеними компетентними фахівцями, майстер-класи, метод аналізу і 
діагностики проблемної ситуації, ділові ігри, імітаційні вправи, моделювання, «дерево рішень», публічний виступ та 
аналіз помилок. Практична підготовка студентів здійснюється відповідно до «Положення про практику здобувачів 
вищої освіти» (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Самостійна робота відводиться для 
власних наукових спостережень та проведення тематичних досліджень. Формою виявлення набутих навичок на 
завершальному етапі фахової підготовки є виконання кваліфікаційної роботи, яка здійснюється відповідно до 
«Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ» (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya).

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Орієнтація університету на студентоцентричний підхід передбачає врахування індивідуальних потреб кожного 
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студента. У разі необхідності можливим є поєднання денної та дистанційної форм навчання, індивідуальне вивчення 
дисциплін, навчання за індивідуальним графіком студента. Форма дистанційного навчання проводиться відповідно 
до «Положення про дистанційне навчання в ЖНАЕУ» (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya) та 
здійснюється на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Навчальні заняття передбачають 
використання власних веб-ресурсів та подачу аудіо-, відео-, графічної та текстової інформації у синхронному (чат, 
аудіо-, відеоконференції) чи асинхронному (електронна пошта, форум, соціальні мережі) режимі.
Опитування студентів, проведеного у березні-квітні 2020 р. на тему «Актуальні методи навчання та сучасні прийоми 
викладання» здійснювалося з метою удосконалення освітнього процесу та пошуку інноваційних підходів до його 
забезпечення. Результати показали задоволеність здобувачів методами навчання на 95,8 %. Задоволеність на 100 % 
продемонстрували магістри щодо методів оцінювання навчальних дисциплін. Часткову незадоволеність висловили 
4,2 % студентів, результати опитування яких були обговорені на засіданні кафедри та винесені пропозиції щодо 
удосконалення освітнього процесу в подальшому його формуванні.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Академічна свобода науково-педагогічних працівників проявляється у вільному виборі методів  навчання та 
викладання. Згідно «Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» (http://znau.edu.ua/m-
universitet/m-publichna-informatsiya), викладачі мають можливість на принципах свободи слова та дій наповнювати 
зміст навчальних дисциплін на власний фаховий розсуд, креативно їх коригувати, організовувати навчальний 
процес за допомогою довільних сучасних інноваційних технологій відповідно до потреб студентів. Студент має право 
самостійно обирати навчальні дисципліни, які є в переліку вибіркових відповідно до «Положення про формування 
навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ» (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-
informatsiya), проводити наукові дослідження за індивідуальною тематикою та здійснювати їх апробацію. 
Запорукою свободи здобувачів вищої освіти являється можливість їх академічної мобільності задля поглиблення 
фахових компетентностей та поєднання теоретичного і практичного навчання в умовах дуальної освіти. Дуальне 
навчання передбачає використання різних форм та здійснюється відповідно до «Положення про організацію та 
проведення дуального навчання у ЖНАЕУ» (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Взаємодія 
освітньої та виробничої діяльності дозволяє підвищити конкурентоспроможність здобувачів на ринку праці, сприяє 
професіоналізації майбутніх фахівців та розвитку їх особистості.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Загальна інформація організації освітнього процесу знаходиться у робочому навчальному плані.  Графіки 
організації освітнього процесу є публічними та знаходяться на веб-сайті університету (http://znau.edu.ua/2016-04-
09-10-48-37/hrafiky-osvitnoho-protsesu). В межах окремої освітньої компоненти відомості щодо цілей, змісту та 
очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання надається здобувачам вищої освіти на початку 
навчального року на перших лекційних заняттях відповідним викладачем. Вільний доступ студентів до 
попереднього розгляду робочої програми, яка є нормативним документом університету згідно «Положення про 
навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у ЖНАЕУ» надається на освітньому порталі MOODLE 
(http://185.25.118.66/). Опис навчальної дисципліни, її зміст, мета, завдання, орієнтовний перелік тем, політика 
дисципліни, вимоги викладача та критерії оцінювання студентів містять силабуси окремої навчальної дисципліни, 
які є доступними для ознайомлення на веб-сайті університету. Практична підготовка здобувачів здійснюється 
відповідно до «Положення про практику здобувачів вищої освіти» та «Положення про закордонну практику» 
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Детальна інформація щодо проведення практичної 
підготовки надається викладачами кафедри.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП здійснюється шляхом залучення здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти до науково-дослідних заходів, які проводяться в університеті. У межах обраної 
тематики студенти під керівництвом викладачів кафедри проводять наукові дослідження, займаються збором та 
обробкою аналітичної інформації. Сприятливим чинником для наукової роботи являється вільний безкоштовний 
доступ науково-педагогічних працівників та студентів до міжнародних наукометричних платформ Scopus та Web of 
Science на базі університету. Результати досліджень апробуються на Всеукраїнських та Міжнародних конференціях у 
вигляді доповідей, опублікування тез конференцій та публікації у фахових виданнях України. Активізація науково-
дослідної діяльності здійснюється у рамках комплексної теми дослідження кафедри «Стратегічні напрями 
забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів аграрного підприємництва» (державний реєстраційний номер 
0116U004208, період виконання 2016-2021 рр.). Студенти активно залучаються до Всеукраїнських наукових заходів. 
У квітні 2020 р., під керівництвом викладача кафедри Бугайчук Віти Віталіївни, студентка Сич Карина на 
Всеукраїнському конкурсі студентських робіт зі спеціальності «Економіка підприємства», була відзначена дипломом 
ІІ ступеня за наукову роботу «Біоекономічний напрям розвитку підприємства». З метою примноження наукового 
потенціалу та сприяння поєднанню навчання та наукової діяльності в університеті створено Наукове товариство, 
діяльність якого регулюється «Положенням про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих 
вчених» (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/naukovo-innovatsiina-diialnist). Політика імплементації наукових 
досліджень в навчальний процес реалізується через симпозіуми, круглі столи, вебінари, фахові семінари, на яких 
обговорюються актуальні економічні питання із залученням відомих фахівців з галузі та провідних практиків.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Освітній процес в межах окремої освітньої компоненти реалізується відповідно до «Положення про навчально-
методичне забезпечення навчальних дисциплін у ЖНАЕУ» (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-
informatsiya). Оновлення освітньої програми проводиться щорічно належно до «Положення про порядок реалізації 
моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ» (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-
informatsiya). Наповнення навчально-методичного комплексу згідно принципів академічної свободи здійснюється 
на власний розсуд викладача на основі його наукових досягнень. У відповідності до «Положення про планування та 
облік роботи науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ» (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-
informatsiya) робочий час викладача визначається навчальними, методичними, науковими та організаційними 
видами робіт, що передбачає проведення навчальних занять, оновлення методичного матеріалу та активізація 
науково-дослідної роботи задля підвищення якості освітнього процесу в межах окремої навчальної дисципліни. 
Наукові досягнення, які ефективно впливають на оновлення змісту освітніх компонент за освітньою програмою 
реалізуються через комплексні дослідження та науково-дослідну роботу кафедри на тему «Стратегічні напрями 
забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів аграрного підприємництва» (державний реєстраційний номер 
0116U004208, період виконання 2016-2021 рр.). Задля впровадження сучасних передових практик з галузі в освітній 
процес, викладачі, які забезпечують навчання здобувачів другого (магістерського) рівня, періодично підвищують 
рівень власної кваліфікації, набуваючи досвід як на національному просторі (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України ННІ післядипломної освіти), так і за його межами (Варненський економічний 
університет Болгарія; Інститут Яна-Урбана Сандала, Норвегія).

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтеграція університету до світового освітнього простору відбувається згідно «Стратегії інтернаціоналізації ЖНАЕУ 
на 2019-2019 роки» (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Ключовими напрямами її реалізації 
являється розвиток проектної діяльності (ERASMUS+ Jane Monnet «Аграрна політика ЄС»), академічна мобільність 
викладачів (Лейбніц-Інститут аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (ІАМО), м. Халлє (Саалє), 
Німеччина), академічна мобільність студентів здійснюється відповідно до «Положення про закордонну практику» 
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya) та координується відділом міжнародного 
співробітництва, який функціонує відповідно до «Положення про відділ міжнародного співробітництва» 
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya) Основною його функцією є сприяння взаємодії 
учасників освітнього процесу із закордонними партнерами та міжнародними організаціями. Вільний доступ 
студентів та викладачів до інформаційних ресурсів Представництва ЄС про діяльність у різних сферах, здійснюється 
через інформаційний центр Європейського Союзу в Житомирській області, створеного на базі університету. 
Проведенню наукових досліджень викладачів та студентів сприяє відкритий доступ до наукометричних 
міжнародних баз даних Scopus, Web of Science, Springer Link в межах університету.

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

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Контрольні заходи у межах навчальних дисциплін освітньої програми здійснюються відповідно до Положення про 
організацію освітнього процесу у Житомирському національному агроекологічному університеті (http://surl.li/feur), 
що затверджено рішенням вченої ради від 27.03.2019 р. протокол № 8. Вищезазначені заходи включають: вхідний 
контроль (з метою визначення рівня підготовки); поточний (перевірка рівня підготовленості студентів до 
проведення практичних або семінарських занять); модульний рубіжний (з метою оцінки логічно завершеної 
частини програми навчальної дисципліни); підсумковий (включає семестровий контроль (екзамени або заліки) та 
атестацію студентів). 
Система оцінювання рівня знань визначається робочою програмою навчальної дисципліни. В робочій програмі 
кожної навчальної дисципліни передбачено форми та методи контролю, критерії оцінювання. Це може бути 
зокрема: усне опитування; тестова перевірка; перевірка та захист індивідуального завдання з аналітичного огляду у 
вигляді реферату, доповіді та презентації на практичних заняттях; написання модульних контрольних робіт; 
підсумкова форма контролю – екзамен або залік. Науково-педагогічний працівник розробляє систему оцінювання, 
розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти за кожну форму контролю і доводить цю інформацію до 
здобувачів вищої освіти на початку вивчення навчальної дисципліни.
Рішенням вченої ради університету від 19.08.2020 р. протокол № 1 затверджено Положення про силабус навчальної 
дисципліни університету. Силабус складається на кожну навчальну дисципліну за відповідною освітньою 
програмою. Обов’язковим елементом моделі силабусу є система оцінювання та вимоги (загальна система 
оцінювання, методи та форми контролю, критерії оцінювання). Розроблення силабусів покладається на науково-
педагогічних працівників кафедр, за якими закріплено навчальну дисципліну, відповідно до навчального плану 
підготовки здобувачів вищої освіти. Він розглядається на засіданні кафедри із залученням гаранта освітньої 
програми, здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів, навчально-методичною комісією факультету та затверджується 
рішенням вченої ради факультету. На початку вивчення навчальної дисципліни науково-педагогічний працівник 
доводить до здобувачів вищої освіти інформацію щодо оцінювання результатів навчання. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
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оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Вхідний та поточний контроль здійснюється у формі опитування здобувачів вищої освіти, а також шляхом 
перевірки результатів виконання практичних, індивідуальних завдань, задач, виконання тестів. Здійснюються 
перевірка вміння презентувати, подавати та оформлювати ілюстративний матеріал; оцінка письмових (друкованих) 
робіт, зокрема контрольних, курсових та випускних кваліфікаційних на відповідність теми (назви поставленого 
завдання) та змісту роботи з дотримання принципів академічної доброчесності. Форми контрольних заходів, система 
та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти висвітлено у робочій програмі або силабусі 
навчальної дисципліни, структура і зміст яких регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у 
Житомирському національному агроекологічному університеті (http://surl.li/feur), Положенням про навчально-
методичне забезпечення навчальних дисциплін у Житомирському національному агроекологічному університеті 
(https://cutt.ly/GfRcAlb), Положенням про силабус навчальної дисципліни Житомирського національного 
агроекологічного університету. У робочій програмі державною мовою чітко наведена інформація про контрольні 
заходи, критерії оцінювання у формі таблиці про розподіл балів за темами (напрямами) навчальної дисципліни з 
урахуванням їх складності та трудомісткості. Науково-педагогічний працівник на початку вивчення навчальної 
дисципліни презентує здобувачам освіти робочу програму та забезпечує доступ до неї на Освітньому порталі 
університету (Moodle).

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання в університеті регламентується Положенням 
про організацію освітнього процесу (http://surl.li/feur). Періодичність і терміни проведення контрольних заходів 
визначаються навчальним планом. Екзамени складаються в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним 
планом. Форми контрольних заходів та періодичність їх здійснення відображається у графіку освітнього процесу та 
розкладі занять.
Декан факультету своїм розпорядженням може встановлювати окремим здобувачам (які виконали програму 
навчальної дисципліни, навчаються за індивідуальним графіком, мають підтверджені поважні причини) 
індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів у міжсесійний період.
Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць 
до початку сесії. Розклад заліків та екзаменів затверджується ректором. 
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання відображена на Освітньому порталі університету 
(Moodle). Розклад занять, заліків та екзаменів розміщено на сайті університету. У разі потреби здобувачі можуть 
звернутися з додатковими питаннями у деканат, на випускову кафедру, або до науково-педагогічного працівника 
відповідної навчальної дисципліни.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти 
затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 р. № 382. Згідно стандарту формою 
атестації є публічний захист кваліфікаційної роботи. Форма атестації здобувачів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» в університеті відповідає вимогам діючого стандарту вищої освіти та 
освітньо-професійній програмі. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу (http://surl.li/feur) 
атестація здобувачів здійснюється у формі захисту кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота має передбачати 
розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної складної задачі або проблеми в економічній сфері, 
що потребує досліджень та/або інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог. Вимоги щодо змісту, 
структури, оформлення, підготовки до захисту та публічного захисту кваліфікаційних робіт регламентуються 
Положенням про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ (http://surl.li/feuo). 
Всі кваліфікаційні роботи перевіряють на академічну доброчесність за допомогою антиплагіатних ліцензійних 
програм Unicheck та StrikePlagiarism. За результатами звітів експерти фахових комісій оформляють відповідний 
висновок, що додається до пакету документів до кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої 
освіти оприлюднюють в репозитарії університету.  

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів в університеті регламентується нижченаведеною нормативною базою. 
Це зокрема:
� Положення про організацію освітнього процесу у Житомирському національному агроекологічному університеті 
(http://surl.li/feur);
� Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у Житомирському національному 
університеті (http://surl.li/feur);
� Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Житомирському 
національному агроекологічному університеті (http://surl.li/feur);
� Положення про процедуру і підстави видачі диплому з відзнакою в Житомирському національному 
агроекологічному університеті (https://cutt.ly/kfRc5D4).
� Доступність вищезазначених Положень для учасників освітнього процесу забезпечується публічним 
оприлюдненням їх на сайті університету в «Загальній інформації» закладка «Публічна інформація», розділ 
«Освітня діяльність».
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Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Розділ 4 «Система оцінювання здобувачів вищої освіти» Положення про внутрішню систему забезпечення якості 
вищої освіти (http://surl.li/feur) передбачає, що атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та 
інші особи присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відео фіксацію процесу атестації. 
Контроль за формуванням та організацією роботи екзаменаційної комісії (ЕК) здійснює ректор. Головою комісії ЕК 
як правило є провідні фахівці економічної сфери. Рішення екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених в 
процесі захисту кваліфікаційної роботи приймають на закритому засіданні відкритим голосуванням більшістю 
голосів членів комісії, які брали участь у комісії. Оцінки виставляє кожен член ЕК. 
Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів регламентовано внутрішнім документом Положення 
про порядок  запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних  із конфліктом інтересів учасників освітнього 
процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями (https://cutt.ly/KfRvlYU), що оприлюднено на сайті в 
«Публічній інформації» розділ «Соціально-психологічний супровід). В цьому ж розділі є закладка на відповідне 
законодавство. Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на ОП не застосовувалося, оскільки 
таких фактів не виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в університеті (http://surl.li/feur) здобувачам вищої 
освіти, які одержали під час сесії незадовільні оцінки, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість. Повторне 
складання заліків та екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни після проведення 
підсумкового контролю за розкладом: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету. 
Результат складання заліків та екзаменів в комісії є остаточним.
Якщо студент не з'явився на підсумковий контроль без поважних причин це вважається спробою здачі заліку або 
екзамену.
Студенти, які не ліквідували академічну заборгованість, відраховуються з університету.
Письмові роботи студентів, виконані під час підсумкового контролю, зберігаються на кафедрі протягом семестру, а 
потім списуються.
Якщо здобувач не проходив атестацію з поважних об’єктивних причин, що підтверджується відповідними 
документами, ректором університету може бути встановлена інша дата атестації. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Перездача екзамену допускається на прохання студента у випадках: потреби підвищення позитивної оцінки, що не 
пов'язано з використанням бюджетних коштів, або незгоди з оцінкою. Дозвіл на перездачу надає ректор за 
клопотанням органів студентського самоврядування. Екзамен проводить викладач навчальної дисципліни, а у 
випадку незгоди з оцінкою – комісія.
Процедура розгляду апеляцій висвітлена в Положенні про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної 
комісії (http://surl.li/feur). У випадку незгоди з оцінкою випускник має право подати апеляцію. Апеляція подається 
на ім’я ректора. Апеляція подається в день проведення атестаційного екзамену або захисту кваліфікаційної роботи з 
обов’язковим повідомленням декана факультету. У випадку надходження апеляції розпорядженням ректора 
створюється комісія для її розгляду. Склад комісії затверджується ректором. Апеляція розглядається протягом трьох 
календарних днів після її подачі. У випадку встановлення комісією порушення процедури проведення атестації, що 
вплинуло на результати оцінювання, комісія пропонує ректору скасувати відповідне рішення екзаменаційної комісії 
(ЕК) і провести повторне засідання ЕК у присутності представників комісії з розгляду апеляції.
Випадків апеляції, або фактів оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів серед 
здобувачів ОП не зафіксовано.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

В університеті розроблено, систематизовано та оприлюднено на сайті внутрішні документи щодо академічної 
доброчесності університету: розділ «Наука», підрозділ «Академічна доброчесність» (http://znau.edu.ua/2016-03-31-
14-11-10/akademichna-dobrochesnist). Це зокрема: 
� Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату (затверджено рішенням вченої ради 
університету від 27.12.2017 р. протокол № 5);
� Наказ ректора від 29.03.2019 р. № 61 «Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату»;
� Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності (проєкт);
� Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (затверджено рішенням вченої ради 
університету від 28.12.2016 р. протокол № 6);
� Положення про кваліфікаційні роботи (затверджено рішенням вченої ради університету від 27.03.2019 р. 
протокол № 8).
� Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність 
академічного плагіату (проєкт).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
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Перевірка робіт учасників освітнього процесу та наукової діяльності на дотримання академічної доброчесності 
здійснюється за допомогою систем запобігання та виявлення академічного плагіату, зокрема ліцензійних 
антиплагіатних програм «Unicheck» та «StrikePlagiarism». Наразі в університеті обов’язковій перевірці на наявність 
академічного плагіату підлягають: 
� кваліфікаційні роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра або магістра, а також наукові статті здобувачів 
вищої освіти за темою дослідження; 
� дисертаційні роботи та автореферати на здобуття наукового ступеня «доктор філософії» або «доктор наук», що 
подаються до захисту спеціалізованим вченим радам університету; 
� рукописи навчально-методичних праць та монографій, що мають авторський текст і рекомендуються до видання 
вченою радою університету; 
� рукописи статей, тези доповідей, що надходять до редакцій наукових журналів або оргкомітетів заходів 
наукового, науково-практичного та науково-методичного спрямування (конференцій, семінарів, з’їздів, конгресів 
тощо).
В поточному 2020/2021 навчальному році до перевірки на академічну доброчесність підключають курсові роботи 
(проекти) здобувачів вищої освіти.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

З 2017 р. в університеті постійно популяризується дотримання принципів академічної доброчесності й наукової 
етики серед учасників освітнього процесу через систему наступних заходів:
� інформування учасників освітнього процесу про: необхідність дотримання академічної доброчесності та 
авторського права, про відповідальність за плагіат; якісну підготовку та правильне оформлення наукових робіт, 
тлумачення понять «текстовий збіг» та «академічний плагіат» тощо;
� включення в навчальний план занять з магістрами усіх спеціальностей у межах розробленої програми 
практичного тренінгу або навчальної дисципліни «Інформаційна культура студента»;
� зустрічі з представниками компаній, що розробляють та впроваджують антиплагіатне програмне забезпечення, та 
експертами з питань академічної доброчесності задля проведення лекцій, тренінгів для науковців і студентів;
� проведення тижнів інформаційної культури для здобувачів вищої освіти;
� заняття з академічної доброчесності для відповідальних за перевірку кваліфікаційних робіт та фахових експертів;
� тематичні онлайн-тренінги та вебінари.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Встановлення факту порушення академічної доброчесності може бути підставою для відмови у прийнятті 
кваліфікаційної випускної роботи до захисту, публікації до другу у фаховому науковому виданні університету 
«Наукові горизонти. Scientific horizons» (категорія Б) або повернення її на доопрацювання чи підставою для відмови 
в участі в конференції, публікації статей чи тез доповіді. 
Факт збігів/ідентичності/схожості текстів у випускних кваліфікаційних роботах, наукових роботах здобувачів вищої 
освіти встановлюється фаховою комісією експертів, що регламентовано наказом ректора університету від 29.03.2019 
р. № 621 «Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату». Основним документом, яким 
керується ЗВО з вирішення питань порушення академічної доброчесності є «Положення  про академічну 
доброчесність, запобігання та виявлення антиплагіату в ЖНАЕУ». 
Встановлення фактів порушення академічної доброчесності в кваліфікаційних випускних роботах здійснюють 
фахові комісії експертів. Порушники притягалися до таких видів відповідальності: недопуск до захисту та відправка 
кваліфікаційної роботи на доопрацювання з обов’язковою умовою дотримання академічної доброчесності; 
здобувачам освіти було надано консультації щодо дотримання академічної доброчесності, здійснено повторну 
перевірку на наявність плагіату виправлених та належним чином оформлених і доопрацьованих кваліфікаційних 
робіт.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Рівень професіоналізму викладачів ОП забезпечується конкурсним відбором, який регламентується Порядком 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з 
ними контрактів у ЖНАЕУ (http://znau.edu.ua/images/public_document/2018/відбір_вакантних_посад.pdf); 
Положенням про конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та 
укладання з ними контрактів (http://surl.li/fkhz). Кандидатури, які претендують на заміщення вакантних посад 
НПП, обговорюються на засіданні трудового колективу кафедри, що оформлюється протоколом засідання щодо 
оцінки професійних якостей кандидатів в частині їх спроможності забезпечувати викладання дисциплін відповідно 
до цілей ОП. Конкурсній комісії надається витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію/не рекомендацію 
кандидатури на заміщення вакантної посади НПП. Конкурсна комісія призначається наказом ректора і перевіряє 
відповідність кандидатів вимогам до посади. Обрання на посади здійснюється на засіданні вченої ради університету 
таємним голосуванням. За результатами конкурсного відбору реалізація ОП «Економіка» забезпечується штатними 
працівниками, що мають більше 5 років науково-педагогічного стажу, з них 5 докторів наук, професорів та 9 
кандидатів наук, доцентів. За останні 5 років НПП представили значну кількість публікації, що включені до 
наукометричних баз Scopus або Web of Science (Молодецька К.В. – 9; Куцмус Н.М. – 4; Яремова М.І – 4; Ткачук В.І. – 
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3; Кравчук Н.І. – 3).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Роботодавці беруть активну участь у розробці освітньої програми «Економіка». Науково-педагогічні працівники 
систематично здійснюють інтерактивні засоби навчання на базі передових, сучасних, конкурентоспроможних 
підприємств. Проводиться діалогове навчання в ході якого здійснюється взаємодія роботодавців, НПП та здобувачів 
вищої освіти. Роботодавці беруть участь у засіданнях кафедри  де обговорюють перелік вибіркових дисциплін до ОП 
(Протокол № 13, від 22 квітня 2020 р.), можливості проходження практики на їх підприємствах та організації 
дуального навчання. У 2018-2019 н. р. навчально-науковий центр дуальної освіти університету реалізував пілотні 
проекти по впровадженню дуальної форми здобуття освіти для бакалаврів спеціальності «Економіка» 
http://znau.edu.ua/tidings/top-news/vprovadzhennya-dualnoi-osviti-v-zhnaeu. Це дає можливість не тільки підготувати 
високо- кваліфікованих фахівців із сформованими компетенціями, необхідними для виконання своїх професійних 
обов’язків, а й поліпшити працевлаштування випускників та розвивати програми стратегічного партнерства між 
університетом і підприємствами. Важливу роль у цьому питанні відводиться відділу міжнародного співробітництва 
університету, який дає можливість пройти стажування на підприємствах країн ЄС, що є однією з конкурентних  
переваг наших випускників в Україні і за кордоном.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

НПП вирішують завдання впровадження інновацій у бізнес-процеси, отримання нових або удосконалення існуючих 
технологій. З цією метою періодично проводять заняття для здобувачів ОП Економіка на базі передових сучасних 
підприємств (установ, організацій). Зокрема, здобувачі ОП «Економіка» ознайомились з технологією виробництва 
та організацією праці ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна»; були проведені заняття на молокопереробному 
підприємстві ДП «Радомілк» та ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат» (м. Радомишль) з метою вивчення 
інноваційної діяльності, ціноутворення, конкурентного середовища. Також 18.04.2019 р. було проведено заняття 
фінансовим директором АТ «Житомирський маслозавод», к.е.н. Трокозом В.М., де здобувачі освіти і НПП 
ознайомились з сучасними технологічними процесами заготівлі, виробництва, переробки, фасування та реалізації 
готової продукції; 17.09.2019 р. та 08.10.2019 р. здобувачі та НПП кафедри відвідали Житомирський науково-
дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України. В ході зустрічі було 
обговорено: історію становлення Центру; методики визначення вартості товарів; дослідження документів 
бухгалтерського, податкового обліку та звітності; 21.11.2019 р. проведено практичний тренінг начальником 
управління обробки даних економічної статики Головного управління статистики у Житомирській обл. Жерибор 
Н.Л. Здобувачі ознайомились з історією розвитку статистики, особливостями обробки масивів статистичних даних, 
новий сервіс для електронного звітування.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Керуючись чинним законодавством та Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників університету http://surl.li/fkka, навчально-науковий центр забезпечення якості освіти 
університету планує, організує та контролює підвищення кваліфікації (стажування) професорсько-викладацького 
складу. Зокрема НПП мають можливість підвищувати кваліфікацію у Національного університеті біоресурсів і 
природокористування України на підставі відповідного плану-графіку. В публічній інформації систематично 
оновлюють інформаційні ресурси у розділі  «Програми підвищення кваліфікації та стажування».
Навчально-науковим центром інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами в 2019 р. було 
організовано Школу соціального підприємництва (Social Entrepreneur IBS), що передбачала підготовку за трьома 
навчальними курсами у сфері соціального та інноваційного підприємництва. Випускниками Школи є 24 НПП, яким 
було урочисто вручені дипломи та відзнаки під час 64-го Саміту соціального підприємництва, організованого 
спільно з Інститутом Д-ра Я.-У. Сандала за експертної підтримки Проекту FORBIZ, ТОВ «Synergy Development 
Consulting», Державної установи Алитусський коледж (Литва), Арабського Центру стратегічних та економічних 
досліджень (ОАЕ) http://surl.li/fklu. Заняття проводив  ректор і власник Інституту Я.-У. Сандала (Норвегія), 
професор Ян-Урбан Сандал англійською мовою. Випускниками вищезазначеної Школи є НПП кафедри економіки і 
підприємництва, к.е.н. Кільніцька О.С., Яремова М.І., Кравчук Н.І.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Стимулювання розвитку викладацької майстерності здійснюється на підставі Колективного договору, Положення 
про організацію  освітнього процесу, Положення про внутрішню  систему забезпечення якості вищої освіти, 
Положення про преміювання працівників 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Преміювання%202015.pdf, Положення про нагороди та почесні 
звання http://surl.li/fknb. Преміювання здійснюють за запровадження інновацій в навчальному процесі. Відповідно 
до наказу № 17 від 27 лютого 2020 р. «Про виплати премій науково-педагогічним працівникам» http://surl.li/fklu 
НПП преміюють за публікацію статей у наукометричних базах Scopus, Web of Science, отримання патентів. Премії 
виплачують також науковим керівникам переможців ІІ туру Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт і 
олімпіад з навчальних дисциплін. За досягнення високого рівня викладацької майстерності ректорат університету 
матеріально і морально заохочує НПП оголошенням подяки, нагородженням почесною грамотою, виплатою премії 
за присудження наукового ступеня кандидата та доктора наук. Вчена рада університету за високі показники в 
освітній діяльності та науковій роботі рекомендує науково-педагогічних працівників до нагородження державними 
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нагородами та відзнаками. 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Університет має потужну матеріально-технічну базу та розвинену інфраструктуру, що включає: 5 навчальних 
корпусів, 5 гуртожитків, лабораторії, приміщення для науково-педагогічних працівників; службові приміщення, 
бібліотеку, спортивні зали, пункти харчування тощо.
Університет готовий забезпечити освітню діяльність з підготовки студентів за ОП «Економіка» на весь термін 
навчання. Навчальний процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях та лабораторіях. Забезпеченість студентів 
навчально-методичною літературою, що знаходяться в університетській бібліотеці, складає 100 %. Студенти мають 
можливість використовувати в навчальній та науково-дослідній роботі електронні підручники, конспекти лекцій, 
матеріали для дистанційного навчання, що дає змогу здобувачам досягнути визначених ОП цілей. Приміщення для 
занять студентів, якими володіє університет, абсолютно достатні для організації і проведення якісного навчального 
процесу.
При бібліотеці працюють читальні зали, що забезпечені вільним доступом до мережі іnternet та Інформаційний 
центр Європейського Співтовариства. Бібліотека щороку поповнюється спеціалізованою літературою і передплачує 
на ІІ півріччя 2020 року 112 періодичних друкованих видань, з них близько 30 економічного напряму 
(http://surl.li/fjab). На кафедрі широко застосовуються сучасні освітні технології, що базуються на використанні 
системи Internet. Крім цього, в освітньому процесі широко використовується дистанційне навчання з використанням 
системи Освітній портал (Moodle).

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Загальна площа споруд і будівель, що використовуються для проведення навчально-лабораторних занять, 
адміністративних, господарських та інших цілей, становить 36711 м2. З них – навчальні корпуси та приміщення, 
задіяні у навчальному процесі загальною площею 16252 м2  та гуртожитки загальною площею 11601,95 м2. 
Інформація про гуртожитки наведена на сайті (http://surl.li/fjab). Діє спортивний комплекс  (у тому числі: два 
спортивних зали площею 522 м2 і 426,0 м2, зал силових тренажерів, настільного тенісу, боротьби, боксу, шейпінгу 
відкритий спортивний майданчик з штучним покриттям для гри у мініфутбол). Кількість та якість приміщень і 
навчальних лабораторій, призначених для забезпечення освітньої діяльності, достатні для організації та проведення 
якісної підготовки магістрів за ОП «Економіка». 
Університет повністю задовольняє потреби в обчислювальній техніці як у процесі навчальних занять, так і при 
організації самостійної, індивідуальної роботи та проведенні наукових досліджень. Комп’ютерні місця оснащені 
мережею Internet. В університеті є Wi-Fi точки доступу, які використовуються в навчальній та науковій діяльності 
здобувачів та викладачів кафедри. У розпорядженні здобувачів освіти та викладачів є бібліотека. Для проведення 
освітнього процесу за ОП «Економіка» спеціально виділено навчальні аудиторії загальною площею 273 м2. В 
навчальному процесі ОП використовуються наступні програмні продукти: Microsoft Office 2016, OpenOffice, BPwin, R

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Навчальні корпуси та гуртожитки університету знаходяться у належному технічному та санітарно-гігієнічному стані. 
Систематично здійснюються поточні та капітальні ремонти. Корпуси мають централізоване опалення, 
водопостачання та водовідведення, природне і електричне освітлення, оснащені загально-обмінною вентиляцією, 
системою пожежозахисту. Є комфортні локальні озеленені зони для відпочинку, точки громадського харчування 
(їдальні і кафе), копіцентри.
В університеті функціонує комісія з питань надзвичайних ситуацій. Її завдання: координація діяльності органів 
управління і структурних підрозділів університету, пов’язаної з забезпеченням безпеки і захисту працівників та 
студентів в режимах функціонування об’єктової ланки, здійсненням заходів у сфері цивільного захисту; планування 
роботи з розгляду питань, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру; організація першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Рішенням вченої ради від 27.02.2020 р. протокол № 7. затверджено Положення про користування студентськими 
гуртожитками, що регламентує їх функціонування, умови проживання, організацію вселення на надану жилу 
площу, користування нею та виселення з гуртожитків. Систематично здійснюють конкурси-огляди «Гуртожиток – 
наш дім» з метою поширення кращого досвіду організації житлово-побутових умов, умов навчання та відпочинку 
здобувачів (http://surl.li/fjsc).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Механізм освітньої та організаційної підтримки здійснюється за схемою: навчально-науковий центр – деканат – 
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кафедри – науково-педагогічні працівники – здобувачі та включає: інформування через інформаційні ресурси  
університету про організацію навчального процесу, зміст та компоненти ОП, форми контролю та критерії 
оцінювання знань; консультативну допомогу в організації навчальної та самостійної роботи; організацію нових 
форм навчання. Інформація щодо навчального процесу доступна на сайті університету, а також розміщена на 
інформаційних стендах. Випускова кафедра розробляє, доводить до здобувачів та реалізує механізми вибору 
індивідуальної освітньої траєкторії та створює умови для її реалізації (доступ до всіх інформаційних ресурсів).
В університеті працює соціально-виховний відділ, що сприяє розвитку особистісного, інтелектуального, 
професійного потенціалу здобувачів та їх адаптації до нових соціальних умов. Комплексний план організаційно-
виховної роботи університету розміщено на сайті в «Публічній інформації» закладка «Соціально-психологічний 
супровід». 
В холі центрального навчального корпусу № 4 встановлена скринька довіри, де всі учасники освітнього процесу 
можуть залишити свої зауваження, скарги, рекомендації, побажання. 

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

З метою забезпечення реалізації державних вимог щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб 
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, що потребують допомоги на території університету, 
забезпечення прав таких осіб та безперешкодний доступ до приміщень університету, зручності та комфорту 
перебування, рішенням вченої ради університету від 26.11.2019 р. протокол № 4 було затверджено Положення про 
порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в університеті https://cutt.ly/FfYY32t. 
Здійснено ряд відповідних робіт. Навчальні корпуси № 2 та № 4 обладнано пандусами. Для входу в будівлі та 
приміщення університету виготовлено та змонтовано металеві перила. У 7 поверхому навчальному корпусі № 4 
працює 2 ліфти. Ліфтом оснащено також 9 поверховий гуртожиток № 4. 
Відповідно до Положення про дистанційне навчання в університеті http://surl.li/fjsf діє система використання 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій підготовки здобувачів. Створено Освітній портал (Moodle), де 
розміщено  дистанційні навчальні курси, що містять інформацію про необхідне навчально-методичне забезпечення 
для вивчення дисципліни і матеріали для здійснення контрольних заходів. Бібліотека університету забезпечує 
функціонування електронного каталогу http://surl.li/fjsg та електронного Інституційного репозитарію (електронний 
архів) університету (http://ir.znau.edu.ua/ ). 
Наразі на ОП Економіка немає здобувачів освіти, які потребують особливих умов навчання.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Університет забезпечує навчання та роботу, що є вільними від дискримінації, сексуальних домагань, залякувань. У 
разі факту вчинення конфліктних ситуацій ЗВО діє так, щоб їх припинити, запобігти їх повторенню та вжити 
відповідні заходи. Рішенням вченої ради від 27.02.2020 р. протокол № 7 затверджено Положення про порядок 
запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, 
дискримінацією та сексуальними домаганнями http://surl.li/fjsl .
З метою запобігання та протидії корупції наказом ректора від 03.08.2020 р. призначено уповноважену з питань 
запобігання та виявлення корупції http://surl.li/fjum. Її завдання, права, та функції визначено у Положенні про 
уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції, що затверджено рішенням вченої ради 
університету від 19.08.2020 р. протокол № 1 http://surl.li/fjuo 
Наразі в університеті актуалізуються питання щодо роботи соціально-психологічної служби, діяльність якої 
регламентується відповідним Положенням http://surl.li/fjuf. Нині цими проблемами займається проректор з 
науково-педагогічної роботи соціального та гуманітарного розвитку, завідувач відділу соціального та гуманітарного 
розвитку. Зазначений структурний підрозділ сприяє розвитку особистісного, інтелектуального, професійного 
потенціалу, формуванню готовності до самостійного життя здобувачів, адаптації до нових соціальних умов. З 
вересня 2020 р. в університеті створено кафедру психології, науково-педагогічних працівників якої також будуть 
залучати до врегулювання конфліктних ситуацій.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процес розробки, обґрунтування, затвердження, моніторинг у процесі реалізації та періодичний перегляд освітньої 
програми у Житомирському національному агроекологічному університеті регламентовано: 
� Положенням про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми у Житомирському 
національному агроекологічному ЖНАЕУ 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20моніторинг%20ОП.PDF; 
� Положенням про організацію освітнього процесу в Житомирському національному агроекологічному 
університеті 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%20
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у%20ЖНАЕУ.pdf; 
� Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у Житомирському національному 
агроекологічному університеті 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20внутрішню%20систему%20забезпечення%
20якості%20вищої%20освіти%20у%20ЖНАЕУ.pdf.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Згідно «Положення про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми у Житомирському 
національному агроекологічному університеті» ОП переглядається кожного року. Обговорення ОП «Економіка» на 
2020-2021 рр. відбулося на розширеному засіданні кафедри економіки і підприємництва (протокол №13 від 22.04. 
2020р.), до якого були залучені штатні науково-педагогічні працівники, які забезпечують викладання освітніх 
компонентів; здобувачі вищої освіти, роботодавці та представники студентського самоврядування.
За результатами обговорення на розширеному засіданні кафедри, проєктна група внесла відповідні зміни та 
доповнення до ОП, зокрема: на 2020 р. у порівнянні з 2019 н.р. з ОП виключено дисципліни «Державне 
регулювання економіки», «Економіка органічного виробництва», «Аграрна політика», «Стратегічний маркетинг», 
«Конкурентоспроможність підприємства» оскільки дані дисципліни не забезпечують формування відповідних 
компетенцій за галузевим стандартом здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти та носять 
інформаційну складову яка більшою мірою стосується першого (бакалаврського) рівня. Зміни редакційного 
характеру щодо назви освітніх компонентів були внесені по дисциплінах: «Економіко-математичне обґрунтування 
проєктів» на «Економічне обґрунтування та управління проєктами», «Економіка та управління персоналом 
підприємства» на «Стратегічне управління персоналом підприємства», «Методологія і організація наукових 
досліджень» на «Методологія наукових досліджень», «Інформаційні системи управління підприємством» на 
«Інформаційні технології управління підприємством», «Ділова іноземна мова» на «Фахова іноземна мова». 
Відмічено, що виклад матеріалу даних дисциплін за нової редакції дозволить більш глибше розкрити теоретико-
методологічні основи освітнього компонента та зорієнтувати на глобалізаційні процеси світової економіки.
Крім того, ОП «Економіка» на 2020-2021 н.р. було доповнено наступними освітніми компонентами: «Креативний 
менеджмент», «Ділові комунікації», які повною мірою забезпечують формування загальних компетенцій (ЗК1 та 
ЗК4); «Соціально-економічний розвиток територіальних громад», «Економічні ризики та безпека бізнесу» 
забезпечують спеціальні фахові компетенції (СК5, СК8).
Із ОП виключено науково-педагогічну практика, оскільки дана освітня компонента меншою мірою забезпечує 
формування результатів теоретичної та практичної підготовки магістра спеціальності «Економіка».
Робоча група кафедри економіки і підприємництва  передає ОП на розгляд і затвердження до Вченої ради 
університету. Після затвердження Вченою радою на основі ОП розробляємо навчальний план. Навчальний план 
слугує основою для розробки індивідуального навчального плану.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

На розширених засіданнях кафедри економіки і підприємництва обговорюються питання щодо забезпечення якості 
освітнього процесу, ефективності форм контролю та інших процедур навчання. До обґрунтування  змістовного 
наповнення програми освітніми компонентами запрошуються здобувачі.
З метою поліпшення якості навчання, забезпечення компетентностей освітньої програми, ефективного 
застосування сучасних інноваційних методів викладання та виявлення резервів покращення організації навчального 
процесу, у квітні 2020 року кафедрою економіки і підприємництва було проведено опитування здобувачів ОП 
«Економіка» за темою «Актуальні методи навчання та сучасні прийоми викладання». Результати опитувань було 
обговорено на засіданні кафедри протокол №13 від 22.04.2020 р.
За результатами анкетування змістовне наповнення проєкту ОП «Економіка» на 2020-2021 н.р., зокрема, за 
освітніми компонентами циклу дисциплін загальної підготовки  задовольняє 94,3% опитуваних здобувачів та за 
циклом професійної підготовки – 96,1 %.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Студентське самоврядування як громадський орган ЖНАЕУ виконує функцію координації та сприяння розвитку 
освітньої діяльності студентів. Учасники студентського самоврядування приймають участь в розширених засіданнях 
кафедри економіки і підприємництва на яких переглядаються ОП та  обговорюються проблеми ефективного 
застосування сучасних інноваційних методів викладання, об’єктивного та адекватного оцінювання знань та вмінь 
студентів, проінформованість студентів про демократичні методи усунення конфліктних ситуацій тощо (засідання 
кафедри економіки і підприємництва, протокол №13 від 22.04. 2020р.). 
Студентська рада залучає здобувачів до зустрічей з провідними роботодавцями та з органами місцевого 
самоврядування міської Ради та облдержадміністрації м. Житомира, організовує науково-просвітницькі заходи 
(конференції, семінари, круглі столи тощо.
Студентське самоврядування покликане сприяти глибокому вивченню і освоєнню дисциплін навчального плану; 
формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів; оволодінню сучасною методикою і 
навичками проведення самостійної роботи.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
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свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Кафедра економіки і підприємництва у питаннях удосконалення освітнього-наукового процесу підготовки 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня співпрацює із провідними науково-дослідними установами 
регіону та установами і підприємствами серед яких ННЦ «Інститут аграрної економіки»; «Агенція регіонального 
розвитку Житомирської області», ТОВ «Агрофірма «Київська» а також підприємцями, економістами, що 
підтверджується двосторонніми угодами про співпрацю. Роботодавці на постійній основі беруть участь у процесах 
перегляду ОП та відповідного її рецензування.
У квітні 2020 року кафедрою економіки і підприємництва було проведено опитування стейкхолдерів-роботодавців 
за темою «Актуальні методи навчання та сучасні прийоми викладання» для магістрів ОП «Економіка».
За результатами опитування  97,8% роботодавців задоволені підготовкою магістрів за ОП та 98,9 % опитуваних 
готові заключити з ними контракти на працевлаштування терміном до 3 років. Результати опитувань було 
обговорено на засіданні кафедри протокол №13 від 22.04. 2020 р. 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Практика збирання інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП полягає в 
постійному моніторингу і особистому спілкуванні гаранта ОП з випускниками ОП, яке має на меті з’ясувати:
� зайнятість випускника ОП;
� умови реалізації знань, вмінь та навичок, отриманих під час навчання;
� перспективи кар’єрного зростання;
� побажання та зауваження щодо можливих умов поліпшення структури та форми ОП;
� практична цінність ОП для роботодавця, в якого працевлаштований випускник та ін.
Отримана інформація щодо траєкторій працевлаштування випускників систематизується, опрацьовується та 
обговорюється на засіданнях кафедри та факультету і відображає об’єктивні умови реалізації цілей та результатів 
ОП.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20внутрішню%20систему%20забезпечення
%20якості%20вищої%20освіти%20у%20ЖНАЕУ.pdf) під час реалізації ОП та освітньої діяльності було виявлено 
наступне:
� Низький рівень мобільності інформації в системі дистанційного навчання здобувачів ОП. З метою усунення 
даного недоліку в університеті запроваджено систему дистанційного навчання Moodle (http://185.25.118.66/). Група 
забезпечення ОП розпочала широко застосовувати в своїй діяльності альтернативні канали та методи ділової 
комунікації з використанням електронних систем Viber, Zoom, Skype та ін.; альтернативної навчальної платформи 
Classroom на базі швидкісних google сервісів. Було модернізовано технічне та програмне забезпечення університету.
� Невідповідність окремих компонентів ОП, на завершальному етапі її реалізації, вимогам роботодавців. Даний 
недолік було виправлено за рахунок прийняття Положення про моніторинг освітньої програми 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20моніторинг%20ОП.PDF). Гарантом ОП 
налагоджено тісну співпрацю з стейкхолдерами ОП; проводиться дієвий моніторинг відносно перспектив розвитку 
позареалізаційних процесів ОП, що створило базові умови для періодичного та високо мобільного оновлення 
структурних елементів ОП (навчальних планів, матриць, робочих програм навчальних дисциплін та програм 
практик).
� Відсутність чіткої системи встановлення принципів академічної доброчесності та унікальності кваліфікаційних 
робіт здобувачів ОП на завершальних етапах реалізації ОП. Повне усунення даного недоліку відбулося після 
затвердження Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20плагіат.pdf), при використанні 
електронної програми «Unichek». На ОП створено предметну комісію по перевірці кваліфікаційних робіт щодо 
дотримання умов академічної доброчесності. Члени відповідної комісії пройшли закордонні курси підвищення 
кваліфікації щодо забезпечення умов академічної доброчесності, запобігання та виявлення плагіату та отримали 
відповідні сертифікати.
� Проблеми в доступності інформаційного середовища в процесі реалізації освітньої діяльності ОП. Вирішення 
даної проблеми відбулося за рахунок прийняття Положення навчально-науковий центр інформаційних технологій 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення_ННЦІТ.PDF). Було сформовано єдине інформаційне 
середовище університету з його інтеграцією в національний та світовий інформаційний простір. Група забезпечення 
ОП, в процесі реалізації даних умов, розпочала активно впроваджувати новітні технології навчання та використовує 
засоби їх інформатизації.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Покращення якості вищої освіти та удосконалення освітньої програми здійснюється шляхом розширення географії 
зарубіжного стажування (Польща, Болгарія, Німеччина, Норвегія), апробації наукових досліджень на 
міжнародному просторі (Болгарія, Німеччина, Польща), участь у проектній діяльності (ERASMUS+ Jane Monnet). 
Результати наукових досліджень викладачі активно оприлюднюють у міжнародних виданнях, включених до 
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наукометричних баз Scopus: International Journal of Advanced Science and Technology (2020), Montenegrin Journal of 
Economics (2019), Eastern Journal on European Studies (2019), Review of Economic Perspectives (2017); та Web of 
Science: Baltic Journal of Economic Studies (2017). Акредитація ОП «Економіка» здійснюється вперше. У червні 2019 
р. проводилася акредитація ОП «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Усі пропозиції та 
рекомендації експертної комісії були обговорені на засіданні кафедри з метою їх врахування у подальшій діяльності. 
Зауваження експертної комісії щодо збільшення наукових праць, включених до міжнародних наукометричних баз 
Scopus та Web of Science, враховані. Так, за 2019-2020 навчальний рік опубліковано 4 статті у вказаних 
реферативних базах. Виконаними є рекомендації щодо сприяння науково-дослідній роботі студентів. В результаті 
спільних наукових досліджень, у квітні 2020 р. під керівництвом викладача кафедри Бугайчук Віти Віталіївни, на 
Всеукраїнському конкурсі студентських робіт, Сич Карина була відзначена дипломом ІІ ступеня за наукову роботу на 
тему «Біоекономічний напрям розвитку підприємства» зі спеціальності «Економіка підприємства». Задоволеною є 
пропозиція щодо примноження кількості спільних наукових праць викладачів кафедри та здобувачів вищої освіти 
на різних рівнях. Так, за 2019-2020 навчальний рік видано 11 публікацій, у т. ч. 1 монографія (Кільніцька О.С., 
Кравчук Н.І., Верлюк М.М.), 6 публікацій у фахових виданнях України (Кравчук Н.І., Остапчук А.В. Інфраструктура 
ринку. Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/35-2019; Кільніцька О. С., Верлюк М. М. Ефективна 
економіка. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7344; Кільніцька О. С, Сушицький О. І., 
Сардаковський Я. А. Наукові горизонти; Ткачук В. І., Яремов Ю. К., Яремова М. І. Вісник Київського інституту 
бізнесу та технологій. Режим доступу: DOI. 10.37203/kibit.2019.42.13; Козіревич А.В., Лень І.І., Ходаківський В.М. 
Агросвіт; Кравчук Н.І., Данилюк Я.О. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Режим доступу: 
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/23_2019/23_2019.pdf) та 4 тез доповідей на Всеукраїнських (Кільніцька 
О. С, Сивковська М. М.; Грабчук І.Ф., Мельник Л.М.; Бугайчук В.В., Разумна К. А., Сич К. М.) та Міжнародних 
(Кільніцька О. С, Сушицький О. І., Сардаковський Я. А.) конференціях.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Освітній процес в університеті провадиться згідно галузевих стандартів вищої освіти. Водночас, з метою покращення 
якості освітньої процесу, реалізації освітніх компонент, які відповідають сучасним вимогам на ринку праці, 
підвищення рівня задоволеності студентів досягнутими результатами навчання, до процедури внутрішнього 
забезпечення якості освітньої програми «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти залучені усі 
учасники академічної спільноти. Здійснюється активна співпраця групи забезпечення ОП «Економіка» з 
викладачами, кафедри яких забезпечують освітній процес щодо формування змісту навчальних дисциплін та 
впровадження сучасних інноваційних методів викладання. До періодичного перегляду освітніх навчальних 
компонент залучаються фахові представники підприємств, які можуть бути потенційними роботодавцями. 
Анкетування, яке проводиться серед студентів, дає можливість викладачам ознайомитися з побажаннями здобувачів 
вищої освіти та, після обговорення на засіданні кафедри, врахувати їх у подальшій науково-викладацькій 
діяльності. Освітня діяльність здійснюється в умовах сприятливого середовища для максимальної реалізації 
потенціалу студентів та викладачів.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ та за координації 
процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти Навчально-науковим центром ЗВО спільно з:
� випускними кафедрами, стейкхолдерами ОП, приймальною комісією, навчально-науковим центром дуальної 
освіти, навчально-науковим центром інформаційних технологій і відділом міжнародного співробітництва 
відбувається моніторинг індивідуальних траєкторій навчання студентів;
� бібліотекою, навчально-науковим центром інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами, 
деканатами та кафедрами відбувається моніторинг академічної доброчесності всіх учасників освітнього процесу;
� органами студентського самоврядування проводиться аналіз стану забезпечення навчально-методичними 
ресурсами щодо реалізації умов освітнього процесу та якості їх доступності;
� лабораторією комп’ютерної техніки і телекомунікацій відбувається моніторинг оприлюднення інформації щодо 
якості освіти в відповідності до умов освітніх програм на веб-ресурсах університету;
� деканатами, кафедрами, групами забезпечення ОП та стейкхолдерами реалізується розробка заходів щодо 
підвищення рівня якості освіти, в т.ч. форм освітніх програм;
� завідувачами кафедр, керівниками структурних підрозділів, відділом міжнародного співробітництва та відділом 
кадрів відбувається моніторинг системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (в контексті 
дотримання планових та якісних показників).

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу ЖНАЕУ регулюються документами:
� Статут ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/Статут%20Житомирського%20національного%20агроекологічного%20
університету.pdf);
� Правила внутрішнього розпорядку ЖНАЕУ 
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(http://znau.edu.ua/images/public_document/Статут%20Житомирського%20національного%20агроекологічного%20
університету.pdf);
� Положення про організацію освітнього процесу у 
ЖНАЕУ(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20про
цесу%20у%20ЖНАЕУ.pdf);
� Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20внутрішню%20систему%20забезпечення
%20якості%20вищої%20освіти%20у%20ЖНАЕУ.pdf);
� Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20планування%20і%20облік%20роботи%20
НПП%20ЖНАЕУ.pdf);
� Положення про вибіркові навчальні дисципліни ОП (проєкт) 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D
0%B2%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0
%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F.pdf);
� Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для призначення академічних стипендій 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Про%20формув%20рейтингу%2026.06.18.pdf).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

ОПП "Економіка" представлена за посиланням: http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-ep.
Опис ОПП "Економіка" представлено за посиланням: http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-
spetsialnostei/spetsialnist-051-ekonomika.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
� поглиблена професійна підготовка фахівців у галузі економіки, у тому числі  з врахуванням потреб ринку праці;
� висока якість освітнього процесу, яку забезпечують висококваліфіковані компетентні науково-педагогічні 
працівники зі стажем викладацької роботи не менше 15 років або практичного досвіду роботи в підприємствах на 
посадах економіста-плановика, головного економіста, директора, що дозволяє надати здобувачам не лише глибоку 
теоретичну підготовку, але й практичну реалізацію економічних перетворень;
� посилення методологічної бази підготовки та написання кваліфікаційної роботи шляхом збільшення обсягу 
кредитів (до 5,0) з дисципліни «Методологія наукових досліджень» та закріплення її як обов’язкової компоненти 
ОП, що зумовлює підвищення публікаційної активності здобувачів, зокрема у фахових та міжнародних виданнях;
� послідовна логічність дисциплін, що продовжує та поглиблює набуті компетентності і результати навчання 
отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. Наприклад: безперервність процесу вивчення іноземної 
мови (ділова іноземна мова → іноземна мова за професійним спрямуванням → фахова іноземна мова (рівень В2) 
створює додаткові конкурентні переваги випускників не лише на внутрішньому ринку праці, але й передумови для 
академічної мобільності;
� введення обов’язкової компоненти ОП «Ділові комунікації», що дозволяє сформувати у студентів soft skills, 
спрямованих на розширення професійних якостей майбутнього економіста: креативність, грамотність ділового 
спілкування, інтелектуальний розвиток, критичне мислення, комунікабельність, уміння працювати в команді, вести 
переговори, бути соціалізованою особистістю та мати активну соціальну позицію;
� реалізація індивідуальної траєкторії студентів завдяки поєднанню теоретичного навчання та практичної 
підготовки в умовах дуальної форми здобуття вищої освіти;
� освітня програма забезпечує порівняльність і зрозумілість результатів навчання набутих компетентностей і 
кваліфікацій для всіх зацікавлених сторін.
Слабкі сторони ОПП:
� недосконала система моніторингу працевлаштування випускників;
� поглиблена теоретична база підготовки магістрів з економіки не завжди відповідає вже отриманим на 
бакалаврському рівні вищої освіти компетентностям вступників з неспоріднених спеціальностей;
� швидка плинність змін освітнього процесу та умов реалізації ОП не дає максимальної  можливості групі 
забезпечення ефективно реалізувати свій науковий та педагогічний потенціал;
� обмеженість доступу до спеціального пакету програмного забезпечення економічного спрямування «1С: 
Підприємство» не дає змогу на практиці достатньо закріпити теоретичний матеріал;
� дивергенція розуміння фахового понятійного апарату з боку роботодавців та групи забезпечення в процесі 
удосконалення освітньої програми.
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Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективи:
1. Подальше вдосконалення дистанційного навчання з використанням освітнього порталу Moodle ЖНАЕУ.
2. Налагодження стабільного зворотного зв’язку зі стейкхолдерами, насамперед працедавцями, при подальшому 
щорічному перегляді компонент освітньої програми з врахуванням їх потреб у кваліфікованих працівниках. 
3. Розширення програми виїзних практичних занять та екскурсійних поїздок до потужних підприємств Поліського 
регіону України.
4. Поглиблення співпраці з вітчизняними ЗВО та НДІ у частині підвищення академічної мобільності здобувачів 
вищої освіти.
Заходи в найближчій перспективі:
1. Систематичне оновлення навчально-методичних комплексів, створення силабусів, експлікацій вибіркових 
дисциплін, тестового опитування тощо у порталі Moodle ЖНАЕУ.
2. Розширення співпраці в провідними аграрними підприємствами Поліського регіону для зміцнення бази 
переддипломної практики здобувачів та можливостей стажування випускників за освітньо-професійною програмою 
«Економіка».
3. Запровадження в освітній процес інтерактивних методів навчання, удосконалення педагогічної майстерності 
професорсько-викладацького складу шляхом систематичного стажування в провідних вітчизняних та зарубіжних 
закладах вищої освіти.
4. Впровадження моніторингу ринку праці задля реагування на потреби працедавців та підвищення 
конкурентоспроможності випускників-економістів.
5. Розробка ефективних програм стажування здобувачів вищої освіти на взаємовигідних умовах з закладами вищої 
освіти інших регіонів України, організація та проведення конференцій з метою обміну досвідом сучасних 
(інноваційних) методик викладання економіки, залучення до удосконалення освітнього процесу фахівців 
зарубіжних ЗВО.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Скидан Олег Васильович

Дата: 25.09.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Інформаційні 
технології управління 
підприємством

навчальна 
дисципліна

Інформаційні 
технології 
управління 

підприємством 
(силабус).pdf

zqyQEJzv9T/98RmP
guRpw4lmGIDxJqm

MYWYjTsHzzBA=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X05, рік введення в 
експлуатацію – 2019.
Комп’ютери I3-8100/ 8GB/120GB 
SSD рік введення в експлуатацію 
– 2019.

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Кваліфікаційна 
робота Маг. 

Економіка .pdf

Nm/55zAWDpPfyAI
bYzb2kaZat9x1lSIdu

YHiikrilcg=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X05, рік введення в 
експлуатацію – 2019. 
Мультимедійний проектор Epson 
EB-S02. Рік введення в 
експлуатацію – 2018.
Ноутбук Acer Extensa 4220, Intel 
Celeron 540, 1,86 GHz, 512 Mb, 
DDR 2, 1 Mb L2 cache, рік введення 
в експлуатацію – 2010.
Операційна система Windows XP, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.
Ноутбук AsusX51Lseries, Celeron -
M550, рік введення в 
експлуатацію – 2010. Операційна 
система Windows XP, пакет 
офісних програм Microsoft Office 
2016.

Переддипломна 
практика

практика Переддипломна 
практика маг. 
Економіка.pdf

Dg7qXq07ocVJEnIB
TJY0wMNvUBSP4m
3Q6FoeOeKeB+8=

Мультимедійна установка Asus 
S1.
Проектор Epson EB-S02.
Монітор 19 Acer Al 1917Csd.
ПК ноутбук ASUS X51L.

Економічна 
діагностика

курсова робота 
(проект)

Курсовий проєкт з 
Економічна 

діагностика.pdf

NxLFcidcbIJ5t2nzJU
vQ1nwRVefq57AlMA

G7YNyz3ZQ=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X05, рік введення в 
експлуатацію – 2019.
Ноутбук ASUS-X51RL, рік 
введення в експлуатацію – 2005.
Операційна система Windows XP, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2012
Intel (R)Celeron (R), 1,86 GHz, 512 
Mb

Економічні ризики та 
безпека бізнесу

навчальна 
дисципліна

Економічні ризики 
та безпека бізнесу 

(силабус).pdf

00v3Bh5slXeHrmyc
XRSj+EDWgWugGG

0/dLT0FKPq5Tg=

Мультимедійна установка Asus 
S1.
Проектор Epson EB-S02.
Монітор 19 Acer Al 1917Csd.
ПК ноутбук  ASUS X51L.

Соціально-
економічний розвиток 
територіальних 
громад

навчальна 
дисципліна

Соціально-
економічний 

розвиток 
територіальних 

громад 
(силабус).pdf

2OPgsSPIjaU/KweCk
4YaYKNrvvMUC3qR

a99E991vCCc=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X05, рік введення в 
експлуатацію – 2019.
Ноутбук Acer Extensa 4220, Intel 
Celeron 540, 1,86 GHz, 512 Mb, 
DDR 2, 1 Mb L2 cache, рік введення 
в експлуатацію – 2010.
Операційна система Windows XP, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.

Фахова іноземна мова 
(рівень В2)

навчальна 
дисципліна

Фахова іноземна 
мова (В2) 

(силабус).pdf

csLYrmJK3XJwF0Sd
sGyG7mm2sZidYD66

8Btrf9x1hzc=

Мультимедійна установка Asus 
S1.
Проектор Epson EB-S02.
Монітор 19 Acer Al 1917Csd.
Ноутбук ASUS X51L.

Стратегічний навчальна Стратегічний P/CG4NocVFDGOgC Ноутбук AsusX51Lseries, Celeron -



розвиток 
підприємства

дисципліна розвиток 
підприємства 
(силабус).pdf

KJ86tNWDU6Wsb/o
qC47D10XsXMp0=

M550, рік введення в 
експлуатацію – 2010.
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X05, рік введення в 
експлуатацію – 2019.
Операційна система Windows XP, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.

Креативний 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

Креативний 
менеджмент 
(силабус).pdf

8S55HE+Vs+Y2Mj7o
M6X9NO8hnop3V9z

E/gZm/DplhCI=

Системний блок VT Computers 
Процесор Intel Pentium G5400 - 1 
шт., на ПК встановлено 
Win10,Office16; ПК AMI 10 PC2XXP 
AMD Athlon - 1 шт. 519 ауд.
ПК РС АМІ 220В 45 PC6XXВ 
Sempron LE-1200 - 12 шт., 519 ауд.
На ПК встановлено: 
Фінансист 2, Project Expert, 
Мультимедійний проектор DLP,  
Ноутбук Asus.

Методологія наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Методологія 
наукових 

досліджень 
(силабус).pdf

0uNQLN3LOzBqxGz
xBd9tfNcuh8M5Su8

8pR+8JJTBk/k=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X05, рік введення в 
експлуатацію – 2019.
Ноутбук Acer Extensa 4220, Intel 
Celeron 540, 1,86 GHz, 512 Mb, 
DDR 2, 1 Mb L2 cache, рік введення 
в експлуатацію – 2010. 
ПК Atlon 3,2/2*5/12.
Операційна система Windows XP, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.

Ділові комунікації навчальна 
дисципліна

Ділові комунікації 
(силабус).pdf

KsERyVzKoQmf8BH
wajzpIWJoAErdbi/R

ZHhZhpvh/fk=

Програмним забезпеченням: 
Microsoft Office Word, Microsoft 
Office Excel, Microsoft Office Power 
Point.
Комп’ютерна техніка (з виходом 
у глобальну мережу), мобільний 
пристрій (смартфон), 
оргтехніка для комунікації з 
викладачем, використання 
матеріалів презентацій з курсу 
та підготовки (друку) 
індивідуальних завдань. 

Глобальна економіка навчальна 
дисципліна

Глобальна 
економіка 

(силабус).pdf

CbIeTFUkIRPXXOht
7UX1lg8PBzYueBUt5

5yDbeKdC0c=

EPSON LCD PROJECTOR, MODEL: 
H268J, рік введення в 
експлуатацію – 2016.
Операційна система Windows XP, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2010.

Стратегічне 
управління 
персоналом 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Стратегічне 
управління 
персоналом 

підприємства 
(силабус).pdf

0YDSZebJAVLnsy4H
I9g+55pNYy5nSlfVG

f21N87GRw8=

Системний блок VT Computers 
Процесор Intel Pentium G5400 - 1 
шт., на ПК встановлено 
Win10,Office16; ПК AMI 10 PC2XXP 
AMD Athlon - 1 шт. 519 ауд.
ПК РС АМІ 220В 45 PC6XXВ 
Sempron LE-1200 - 12 шт., 519 ауд.
На ПК встановлено: 
Фінансист 2, Project Expert, 
Мультимедійний проектор DLP,  
Ноутбук Asus.

Економічна 
діагностика

навчальна 
дисципліна

Економічна 
діагностика 
(силабус).pdf

7sUgHP7dMF+EiollI
RTInSefCBD9RS/JR

hc03zrvHJY=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X05, рік введення в 
експлуатацію – 2019.
Ноутбук Acer Extensa 4220, Intel 
Celeron 540, 1,86 GHz, 512 Mb, 
DDR 2, 1 Mb L2 cache, рік введення 
в експлуатацію – 2010.
Операційна система Windows XP, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.

Економічне 
обґрунтування та 
управління проєктами

навчальна 
дисципліна

Економічне 
обгрунтування та 

управління 
проєктами 

(силабус).pdf

8loz7W3IW2+wmIM
jxmmCBpdDe/c/6ig

L6r9+xu8Rcdw=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X05, рік введення в 
експлуатацію – 2019.
Ноутбук Acer Extensa 4220, Intel 
Celeron 540, 1,86 GHz, 512 Mb, 



DDR 2, 1 Mb L2 cache, рік введення 
в експлуатацію – 2010.
Операційна система Windows XP, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

59787 Копитова 
Ірина 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
інженерно-

технологічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1997, 
спеціальність:  
менеджмент у 

виробничій 
сфері, Диплом 
кандидата наук 

ДK 019173, 
виданий 

11.06.2003, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
013821, 

виданий 
22.12.2006

21 Ділові 
комунікації

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Zinovchuk, Vitaly; 
Kopytova, Iryna. A 
Criteria Model For 
Assessing The 
Efficiency Of The 
Production 
Managemen. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development, [S.l.], v. 
40, n. 1, p. 118-127, 
Mar. 2018. ISSN 2345-
0355. Available at: . 
Date accessed: 18 Mar. 
2018.

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
Kopytova I. V. 
Efficiency of 
management activity on 
the basis of moral-legal 
and psychological 
regulation / I. V. 
Kopytova, V. V. 
Fedorenko // 
Науковий вісник 
Полісся. - 2018. - № 
1(2). - С. 165-169. - 
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/nvp_2018_1(2)__2
7. 
Копитова І.В. Вплив 
глобалістичної 



свідомості на процес 
європеїзації сучасної 
України 
[Електронний ресурс] 
/ І. В.Копитова, В. О. 
Федоренко // Інтелект 
XXI. – 2019. – №2. – 
С. 14–17. – Mode of 
access: 
http://www.intellect21.
nuft.org.ua/journal/201
9/2019_2/2.pdf . 
1. Копитова І. 
Управлінський 
потенціал 
організаційної 
культури у  
розв’язанні ділових 
конфліктів 
[Електронний ресурс] 
/ І. Копитова // 
Agricultural and 
Resource Economics: 
International Scientific 
E-Journal. − 2018. − 
Vol. 4. − No. 1. − Pp. 
77–90. Mode of access: 
www.are-journal.com. 
2. Копитова І. Оцінка 
ефективності 
діяльності 
управлінського 
персоналу: зміст і 
соціально-
психологічні аспекти 
[Електронний ресурс] 
/ І. Копитова, А. 
Зелінська // 
Agricultural and 
Resource Economics: 
International Scientific 
E-Journal. – 2017. – 
Vol.3. – No.3. – Pp. 
28–40. – Mode of 
access: www.are-
journal.com. 
3. Зелінська А.М. 
Сучасний стан та 
тенденції розвитку 
ринку праці в Україні 
[Електронний ресурс] 
/ А.М. Зелінська, І.В. 
Копитова // Глобальні 
та національні 
проблеми економіки. 
– 2017. − № 17. – 
С.562 – 565. − Режим 
доступу до журналу: 
http://global-
national.in.ua/issue-17-
2017/26-vipusk-16-
kviten-2017-r-2/3177-
zelinska-a-m-kopitova-
i-v-suchasnij-stan-ta-
tendentsiji-rozvitku-
rinku-pratsi-v-ukrajini .  
4. Копитова І.В. 
Комунікації як основа 
механізму управління 
/ І.В. Копитова // 
Інноваційна 
економіка. − 2016.− 
№ 5−6 [63 вип.]. – С. 
146–151. 

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Козловець М.А., 



Федоренко В.О., 
Копитова І.В. 
Соціологія: Кредитно-
модульний курс: навч. 
посібник / за ред. 
Козловця М.А. − 
Житомир: Вид-во 
ЖДУ ім. І.Франка, 
2013. – 492 с.
2. Копитова І.В. 
Маркетингові 
комунікації / І. 
В.Копитова, В.М. 
Циганок // 
Маркетингова 
діяльність 
підприємства: 
навчальний посібник 
/ В.В. Зіновчук, 
Л.В.Тарасович, О.М. 
Буднік та ін.; за ред. 
В.В. Зіновчука − 
Житомир: Вид. О.О. 
Євенок, 2019. – С 186-
215. 
3. Копитова І.В. 
Морально-правові 
засади управління 
бізнесом України в 
умовах глобалізації і 
європеїзації сучасної 
України / І.В. 
Копитова, В.В. 
Федоренко // 
Розвиток сільського 
жіночого 
підприємництва: 
практичний посібник  
// О.М. Буднік, О.П. 
Власенко, В.Є. 
Данкевич, Т.О. Зінчук 
та ін.; за ред. д.е.н., 
доц. Н.М.  Куцмус. – 
Київ: “Центр учбової 
літератури”, 2019. – С 
87 – 99.
4. Копитова І.В. 
Методологія оцінки 
ефективності 
соціального 
управління: 
монографія / І.В. 
Копитова, В.О. 
Федоренко, А.М. 
Зелінська; за наук. 
ред. І.В. Копитової – 
Житомир: Видавець 
О.О. Євенок, 2017. – 
168с. 
5. Копитова І.В. 
“Європеїзація” – 
український вибір в 
контексті 
філософсько-
економічного аналізу 
глобалістичної 
свідомості / І. 
В.Копитова, В.О. 
Федоренко // Аграрна 
політика 
Європейського Союзу: 
виклики і 
перспективи: 
монографія // за ред. 
д.е.н., проф. Т.О.  
Зінчук. – Київ: “Центр 
учбової літератури”, 
2019. – С.38-48.
6. Копитова І.В.  
Вплив європейського, 
міжнародного та 



вітчизняного досвіду 
на процес 
децентралізації в 
умовах сучасної 
України/ І. 
В.Копитова, В.О. 
Федоренко // 
Стратегія 
інклюзивного 
сільського розвитку  
на базі громад: 
проекти, реалії  та 
європейські 
перспективи для 
України: монографія 
// за ред. проф. Т.О. 
Зінчук. – Київ: “Центр 
учбової літератури”, 
2019.  – С.83-94.

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Науковий керівник 
наукової теми 
«Морально-правове та 
психологічне 
регулювання 
управлінської 
діяльності в 
агропромисловому 
комплексі в умовах 
євроінтеграційних 
процесів сучасної 
україни» (держ. 
реєстр. № 
0117U007687) на 
термін 2018−2022 рр.

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Методичні 
рекомендації до 
виконання і захисту 
дипломних робіт в 
галузі знань 1801 
“Специфічні категорії” 
спеціальності 
8.18010018 
“Адміністративний 
менеджмент” ОКР 
«Магістр» / Укл. Г.В. 
Осовська, І.В. 
Копитова. − Житомир: 
ЖНАЕУ, 2015. −.78 с.
2. Методичні 
рекомендації та 



вимоги до підготовки 
курсового проекту з 
циклу дисциплін 
«Стратегічний 
менеджмент 
(управління)», 
«Самоменеджмент», 
«Управління 
персоналом», 
«Адміністративний 
менеджмент», 
«Управління 
інноваціями» для 
студентів ОКР 
«Бакалавр» галузі 
знань 0306 
«Менеджмент і 
адміністрування» 
напрям підготовки 
6.030601 
«Менеджмент» денної 
та заочної форм 
навчання складені на 
основі освітньо-
професійної 
програми, 
навчального плану та 
програм нормативних 
навчальних дисциплін 
підготовки бакалаврів 
галузі знань 0306 
«Менеджмент і 
адміністрування»; 
вимог ДСТУ 3008-95 
«Документи. Звіти у 
сфері науки і техніки. 
Структура і правила 
оформлення». / Укл. 
М.О. Орликовський, 
А.М. Волківська, І.В. 
Копитова, О.Ф. 
Присяжнюк, Н.Є. 
Герелиця, А.М. 
Пивовар − Житомир: 
ЖНАЕУ, 2015. − 62 с.
3. Методичні вказівки 
для написання та 
захисту дипломної 
роботи студентами 
денної та заочної 
форми навчання 
освітнього ступеня 
«Магістр», 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
(спеціалізації 
«Менеджмент 
організацій і 
адміністрування») / 
Укл. І.В. Копитова, І.І. 
Кравчук, А.М. 
Зелінська − Житомир: 
ЖНАЕУ, 2016. – 68с.
4. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки курсового 
проекту з дисципліни 
«Стратегічне 
управління» 
студентами денної та 
заочної форми 
навчання освітнього 
ступеня «Бакалавр», 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
(спеціалізації 
«Менеджмент 
організацій і 
адміністрування») / 
Укл. І.В. Копитова, 
О.А. Опалов. – 



Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. – 40 с.
5. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки звіту про 
проходження 
практичного тренінгу 
«Вступ до фаху» для 
здобувачів ступеня 
вищої освіти 
«бакалавр» галузі 
знань 07 Управління 
та адміністрування, 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
(спеціалізації 
«Менеджмент 
організацій і 
адміністрування») / 
Укл. І.В. Копитова. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. – 29 с.
6. Методичні вказівки 
для написання та 
захисту дипломної 
роботи студентами 
денної та заочної 
форми навчання 
освітнього ступеня 
«Магістр», 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
(спеціалізації 
«Менеджмент 
організацій і 
адміністрування») / 
Укл. І.В. Копитова, І.І. 
Кравчук, А.М. 
Зелінська − Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. – 68с.
7. Методичні 
рекомендації з 
вивчення навчальної 
дисципліни 
«Маркетингова 
комунікаційна 
політика» і виконання 
курсової роботи (для 
студентів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 075 
«Маркетинг» усіх 
форм навчання) / Укл. 
Циганок В.М., Буднік 
О.М., Власенко О.П., 
Копитова І.В., Гуля 
Ю.В.  − Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. – 145с.
8. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки курсового 
проекту з дисципліни 
«Менеджмент 
організацій» 
студентами денної та 
заочної форми 
навчання освітнього 
ступеня «Магістр», 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
(спеціалізації 
«Менеджмент 
організацій і 
адміністрування») / 
Укл. І.В. Копитова, І.І. 
Кравчук – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 28 с.
9. Методичні 



рекомендації щодо 
підготовки курсового 
проекту з дисципліни 
«Менеджмент 
організацій охорони 
здоров'я» студентами 
денної та заочної 
форми навчання 
освітнього ступеня 
«Магістр», 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
(спеціалізації 
«Менеджмент 
охорони здоров'я») / 
Укл. І.В. Копитова, І.І. 
Кравчук  – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 32 с.
10. Методичні 
рекомендації щодо 
проходження науково-
педагогічної практики 
для студентів 
освітнього ступеня 
"Магістр" та 
освітнього ступеня 
“Доктор філософії” 
галузі знань 07 
Управління та 
адміністрування, 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
(спеціалізації 
«Менеджмент 
організацій і 
адміністрування») / 
Укл. І.В. Копитова – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. – 18 с.
11. Методичні 
рекомендації для 
підготовки і захисту 
кваліфікаційних робіт 
— освітній ступінь 
«Магістр», галузь 
знань 07 «Управління 
та адміністрування», 
спеціальність 073 
«Менеджмент», 
спеціалізація 
«Менеджмент 
організацій і 
адміністрування» 
(денна та заочна 
форма навчання) / 
Укл. І.І. Кравчук, І.В. 
Копитова – Житомир: 
ЖНАЕУ. – 2019. – 82 
с.
12. Методичні 
рекомендації для 
підготовки і захисту 
кваліфікаційних робіт 
— освітній ступінь 
«Магістр», галузь 
знань 07 «Управління 
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тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Yaremova M. I., 
Tarasovych L. V. 
Harnessing the 
Bioeconomy Potential 
of Ukraine. Органічне 
виробництво та 



продовольча безпека. 
2018. С. 541–545.  
2. Yaremova M. I., 
Tarasovych L. V. 
Cooperation and 
Marketing of Rural 
Areas. Кооперативні 
читання: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Житомир, 1 червня 
2018 р.). Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. С. 91–
94. 
3. Yaremova M. I., 
Kilnitska O. S. World 
Bioeconomy Overview. 
Украйна–България – 
Европейски Съюз: 
съвременно състояние 
и перспективи. 2018. 
С. 404–408.
4. Кільніцька О. С., 
Яремова М. І. 
Заробітна плата як 
основний елемент 
вартості робочої сили. 
Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти в контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи : 
матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Житомир, 16 
листопада 2018 р.). 
Житомир : ЖНАЕУ. 
2018. С. 143–146.
5. Tarasovych L. V., 
Yaremova M. I. Rural 
economy as a resource 
basis for local growth. 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій : 
матеріали ІV 
Міжнародного 
науково-практичного 
форуму (м. Житомир, 
25 жовтня 2018 р.). 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018.  С. 150–152.
6. Тарасович Л. В., 
Кравчук Н. І., 
Яремова М. І. Сільська 
економіка у 
формуванні 
продовольчої безпеки 
країни. Innovative 
Economy : Processes, 
Strategies, 
Technologies. 
Conference 
Proceendings, Part I, 
January 27, 2017. 
Kielce, Poland : Baltija 
Publishing. P. 127–128.

178916 Ткачук 
Василь 
Іванович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
сільськогоспод

арський 
інститут, рік 
закінчення: 

1984, 

23 Соціально-
економічний 
розвиток 
територіальни
х громад

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 



спеціальність: 
6.090101 

агрономія, 
Диплом 

спеціаліста, 
Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
051 Економіка, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 001085, 

виданий 
26.09.2012, 

Атестат 
професора 

12ПP 009627, 
виданий 

20.06.2014

періодичних 
виданнях, які 
включені до науково 
метричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Tkachuk V. І., 
Kravchuk N. І., 
Kilnitska O. S., 
Shevchuk K. V. Еnergy 
conservation as a 
strategic alternative of 
competitiveness 
enhancement of entities 
of agrarian concern. 
Економічний часопис-
ХХІ. 2016. №160 (7-8). 
C. 71–76. URL: 
http://soskin.info/ea/2
016/160-7-
8/201617.html.
2. Tkachuk Vasyl, 
Yaremova Maryna, 
Tarasovych Liudmyla, 
Kozlovskyi Volodymyr 
and Piliavoz Tetiana. 
Economic Strategy of 
the Development of 
Renewable Energy in 
Rural Areas of Ukraine. 
Montenegrin Journal of 
Economics. 2019. Vol. 
15. No. 3. P. 71–82. 
DOI: 10.14254/1800-
5845/2019.15-3.5.
3. Tkachuk V. I., 
Zinovchuk V. V., 
Tarasovych L. V., 
Yaremova M. I. A 
Significance of Digital 
Marketing for 
Promoting Bio-
economy in Ukrainian 
Economy. International 
Journal of  Advanced 
Science and 
Technology. Vol. 29. 
No. 6s. 2020 1043–
1049. URL: 
http://sersc.org/journal
s/index.php/IJAST/ 
article/view/9171.

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України: 
1. Tkachuk V. I., 
Zinovchuk V. V., 
Tarasovych L. V., 
Yaremova M. I. Digital 
Marketing in Promoting 
Bioeconomy in Ukraine. 
International Journal of 
Recent Technology and 
Engineering. 2019. Vol. 
8. Issue 3C. P. 45-50. 
DOI:10.35940/ijrte.C10
08.1183C19.
2. Ткачук В.І., Яремова 
М. І. Економічна 
безпека 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Ефективна економіка. 
2019. № 6. DOI: 



10.32702/2307-2105-
2019.6.12.
3. Ткачук В. І., Яремов 
Ю. К., Яремова М. І. 
Управління 
економічною 
безпекою суб’єктів 
підприємництва. 
Вісник Київського 
інституту бізнесу та 
технологій. 2019. 
№3(42). С. 81-88. DOI 
10.37203/kibit.2019.42.
13.
4. Tkachuk V., 
Yaremova M., 
Tarasovych  L. 
Рroviding the food 
security of Ukraine. 
Сучасні питання 
економіки і права: зб. 
наук. пр. 2017. Вип. 1–
2 (5,6). С. 173–178.
5. Ткачук В. І., 
Яремова М. І., 
Кравчук Н. І. 
Біоекономіка: 
теоретико-
прикладний концепт. 
Вісник Житомир. нац. 
агроекол. ун-ту. 2017. 
№ 1, т. 2. С. 3–9.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії: 
1. Ткачук В. І. Наукова 
платформа 
становлення 
біоекономіки в 
Україні. Інклюзивний 
розвиток сільської 
економіки в умовах 
глобалізаційних 
викликів : монографія 
/ за ред. д.е.н., проф. 
Т. О. Зінчук, Н. М. 
Куцмус. К.: «Центр 
учбової літератури». 
2017. С. 190–198.

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
• керівник 
комплексної теми 
дослідження 
«Стратегічні напрями 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості суб’єктів 
аграрного 
підприємництва» 
(номер державної 
реєстрації 
0116U004208, період 



виконання 2016–2021 
рр.); керівництво 
розділом комплексної 
теми дослідження 
«Диверсифікація 
аграрних 
підприємств». 
Підсумки науково-
дослідної роботи в 
межах зазначеної 
комплексної теми 
дослідження 
надруковано у статтях 
та апробовано на 
конференціях, 
оприлюднено у 
щорічних проміжних 
звітах відповідно до 5-
ти річного терміну 
дослідження.

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/ 
факультету/відділення
(наукової установи)/ 
філії/кафедри:
• Завідувач кафедри 
економіки і 
підприємництва 
ЖНАУ з 2014 р. по 
теперішній час
• голова методичної 
комісії спеціальності 
051 «Економіка» з 
2015 р. по теперішній 
час.

11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
офіційний опонент по 
дисертаціях: 
• Лисенко Вікторія 
Анатоліївна на тему 
«Формування 
ефективного 
економічного 
механізму в 
сільськогосподарських 
підприємствах» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук  зі 
спеціальності 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами  (за 
видами економічної 
діяльності) (захист – 
16.02.2016р.);
• Кобилинська Тетяна 
Василівнана тему 
«Методологічні та 
організаційні засади 
статистичного 
оцінювання діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств 
(екологічний аспект)» 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 



економічних наук зі 
спеціальності 08.00.10 
– статистика (захист – 
14.11.2018р.);

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування: 
1. Методичні 
рекомендації щодо 
проходження науково-
педагогічної практики 
для студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» 
освітнього ступеня 
«Магістр» денної 
форми навчання у 
вищих навчальних 
закладах ІІІ-ІV рівнів 
акредитації / Ткачук 
В. І., Яремова М. І., 
Кравчук Н. І., Грабчук 
І. Ф., Кільніцька О. С. 
Житомир : ЖНАЕУ. 
2016 р. 23 с.
2. Методичні 
рекомендації для 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Економіка і фінанси 
підприємства» для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» денної та 
заочної форм 
навчання у вищих 
навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівнів 
акредитації / Ткачук 
В. І., Яремова М. І., 
Кравчук Н. І., 
Кільніцька О. С., 
Грабчук І. Ф., 
Ходаківський В. М. 
Житомир : ЖНАЕУ. 
2017 р. 31 с.
3. Методичні вказівки 
для виконання 
курсової роботи з 
дисципліни 
«Економіка праці та 
соціально трудові 
відносини» для 
студентів 
спеціальності 051 
«Економіка», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», ОС 
бакалавр денної і 
заочної форми 
навчання / Ткачук В. 
І., Яремова М. І., 
Кравчук Н. І., 
Кільніцька О. С., 
Грабчук І. Ф., 
Бугайчук В.В., 
Ходаківський В. М. 



Житомир : ПНУ. 2020 
р. 31 с.

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Ткачук В. І. 
Екологізація як 
напрям 
сільськогосподарськог
о виробництва. 
Інтелектуальна 
економіка : глобальні 
тенденції та 
національні 
перспективи : 
матеріали II 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції. 
Житомир : ЖНАЕУ. 
2016. С.213–215.
2. Ткачук В. І. 
Екологізація 
аграрного 
виробництва як 
пріоритет процесу 
диверсифікації 
аграрних 
підприємств. 
Формування та 
розвиток сучасної 
моделі біоекономічної 
системи на сільських 
територіях : мат. 
всеукр. наук. практ. 
конф. (м. Житомир,18 
травня 2017 р.). 
Житомир : ЖНАЕУ. 
2017. С. 98–103.
3. Ткачук В. І. Сутність 
та роль 
господарського 
механізму в 
сільськогосподарських 
підприємствах. 
Формування і 
відтворення аграрного 
капіталу та розвиток 
ринків матеріально-
технічних ресурсів : 
мат. всеукр. наук. 
практ. конф. ННЦ 
«ІАЕ» 2017. С.30–33.
4. Ткачук В. І. 
Горизонтальна 
диверсифікація 
підприємств на 
сільських територіях. 
Кооперативні 
читання: 2018 рік : 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Житомир, 1 червня 
2018 р.). Житомир : 
ЖНАЕУ. 2018. С.38–
41.
5. Ткачук В. І. Роль 
особистих селянських 
господарств в умовах 
децентралізації. 
Інструменти і 



практики публічного 
управління в 
контексті де 
централізації : 
матеріали всеукр. 
наук.-практ. конф. за 
міжнар. участю 
(Житомир, 19 червня 
2018 р). ЖНАЕУ. 2018. 
С. 231–235.

18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
консалтингові послуги 
для аграрних 
підприємств регіону з 
проблем спеціалізації 
та диверсифікації 
виробництва.

97944 Лапін 
Андрій 
Валерійович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність:  

аграрний 
менеджмент, 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
126 

Інформаційні 
системи та 
технології, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 033809, 
виданий 

25.02.2016

23 Інформаційні 
технології 
управління 
підприємством

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії: 
1. Бродський Ю. Б. 
Інформаційні системи 
і технології: навч. 
посіб. / Ю. Б. 
Бродський, А. В. 
Лапін, О. М. Николюк. 
– Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. – 156 с.
2. Лапін А. В. 
Телекомунікаційні 
технології в діяльності 
підприємств : навч. 
посіб. / І. О. Грінчук, 
А. В. Лапін. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. – 250 с.
3. Маркетингова 
діяльність 
підприємства: 
навчальний посібник 
/ В.В. Зіновчук, Л.В. 
Тарасович, О.М. 
Буднік та ін.; за ред. 
В.В. Зіновчука, Л.В. 
Тарасович. – 
Житомир: Вид. О.О. 
Євенок, 2019. – 464 с. 
(Лапін А.В. тема 11 
«Інформаційні 
технології 
маркетингу» С.302-
339)

9) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 



України”; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів “Мала 
академія наук 
України”:
Член журі конкурсів 
“Мала академія наук 
України” 
(Житомирське 
територіальне 
відділення) 2019-2020 
н.р.; 2017-2018 

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Лапін А. В. Конспект 
лекцій з дисципліни 
«Інтернет-технології 
та електронна 
комерція» для 
студентів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 
«Фінанси, банківська 
справа, страхування» 
/ А. В. Лапін. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. – 113 с.
2. Лапін А. В. 
Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Комп’ютерні мережі 
і телекомунікації» для 
студентів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
напряму підготовки 
«Фінанси і кредит» / 
А. В. Лапін. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. – 109 с.
3. Лапін А. В. 
Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Інтернет-технології 
та електронна 
комерція» для 
студентів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 
«Фінанси, банківська 
справа, страхування» 
/ А. В. Лапін, І. О. 
Грінчук. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. – 111 с.
4.Лапін А. В. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання до 
виконання курсових 
робіт з дисципліни 
«Комп’ютерні 
мережі» для студентів 



спеціальностей 122 
«Комп’ютерні науки» 
та 126 – 
«Інформаційні 
системи та технології» 
галузі знань 12 – 
«Інформаційні 
технології» / А. В. 
Лапін. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2020. – 37 с.                                                                                                                                    
5.Лапін А. В., Грінчук 
І. О. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Операційні системи» 
для підготовки 
фахівців освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
галузь знань 12 
«Інформаційні 
технології» / А. В. 
Лапін, І. О. Грінчук. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. – 69с.

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 



України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
керівництво 
командою студентів 
галузі знань 
«Інформаційні 
технології», 
ZhNAU_IT з 
програмування. 
Отримано сертифікат 
відповідності. 
https://icpc.baylor.edu
/private/teams/407310

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Інструктор мережевої 
академії Cisco. 
Сертифікат від 
28.03.2019.

137888 Хант Галина 
Олександрів
на

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова і 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 
(німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
071 Облік і 

оподаткування

13 Фахова 
іноземна мова 
(рівень В2)

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science:
1. Radiomonitoring of 
plant products and soils 
of Polissia during the 
long-term period after 
the disaster at the 
Chornobyl Nuclear 
Power Plant. 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems 
//Regulatory 
Mechanisms in 
Biosystems. 2017.  8(3). 
Р. 444 – 454.  (Web of 
Science) 2) Assessment 
of the stability of 
aquatic ecosystems 
development on the 
basis of indicators of 
the macrophytes 
fluctuating asymmetry 
// Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies, 2018. 
Vol. 4, No. 10 (94). P. 
54 – 61. (Scopus )

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Хант Г. О., 



Лазаренко І. С., 
Коновалова В. А. 
Англійська мова. 
Навчальний посібник 
для студентів 
аграрних 
спеціальностей вищих 
аграрних навчальних 
закладів. Житомир : 
Вид-во ЖНАЕУ, 2017. 
– 118 с. 
2. Хант Г. О., Мороз М. 
В. Німецька мова. 
Навчальний посібник. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. – 160 с.

5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії":
Німецько-українська 
співпараця в галузі 
органічного 
землеробства. 
Асистент проекту.

9) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів “Мала 
академія наук 
України”:
Участь у журі 
конкурсу «Мала 
академія наук 
України» 2017 р., 2018 
р.

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/ 
факультету/відділення
(наукової установи)/ 
філії/кафедри:
завідувач кафедри 
іноземних мов ЖНАУ 
з 2016 р. по даний час.

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 



робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком:
Керівництво 
науковим гуртком 
"Academic Writing".

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
Перекладацька 
діяльність протягом 
10 років. Професійна 
агенція «Грейд Юей».

21190 Кравчук 
Наталія 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
050206 

Менеджмент 
зовнішньоекон

омічної 
діяльності, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 048713, 
виданий 

08.10.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
036544, 
виданий 

21.11.2013

15 Економічна 
діагностика

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до науково 
метричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Tkachuk V. І., 
Kravchuk N. І., 
Kilnitska O. S., 
Shevchuk K. V. Еnergy 
conservation as a 
strategic alternative of 
competitiveness 
enhancement of entities 
of agrarian concern. 
Економічний часопис-
ХХІ. 2016. №160(7-
8).C. 71–76. URL: 
http://soskin.info/ea/2
016/160-7-
8/201617.html.
2. Kravchuk N., 
Tarasovych L., 
Yaremova M. 
Development of the 
socially-oriented 
economy in Ukraine: 
prerequisites and 
strategic forecasting. 
Baltic Journal of 
Economic Studies. 
2017. Vol. № 3. No. 2. 
P. 66–72.
3. Kravchuk N., 
Kilnitska O., 
Khodakivskyi V., 
Misevych M. European 
strategy for the 
development of 
alternative energy. 
Eastern journal of 
European studies. 10 
(1). 2019. 271-297. 1,5 
д.а.  
http://ejes.uaic.ro/artic
les/EJES2019_1001_K



RA.pdf

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України: 
1. Кравчук Н.І. 
Теоретико-методичні 
аспекти формування 
конкурентних переваг 
в контексті 
регіонального 
розвитку. Глобальні та 
національні проблеми 
економіки. 2016. № 11. 
С. 580–583. 
2. Кравчук Н.І., 
Яремова М.І. Оцінка 
конкурентоспроможн
ості регіонів України. 
Вісник 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету. 2016. № 
1 (54). Т. 2. С. 88–95.
3. Кравчук Н.І., 
Кільніцька О.С., 
Тарасович Л.В. 
Біоекономіка : генезис 
і сучасні імперативи. 
Бізнес інформ. 2018 р. 
№2. С. 8–18.
4. Кравчук Н.І., 
Кільніцька О.С., 
Ходаківський В.М. 
Детермінанти 
розвитку сільської 
економіки. Наукові 
горизонти. 2018. № 6 
(69). С. 17–28.
5. Ткачук В.І., Кравчук 
Н.І., Кільніцька О.С. 
Соціально-економічні 
детермінанти 
продовольчої 
незахищеності 
населення України. 
Проблеми економіки. 
№ 3(41). 2019. С. 263-
274. 1,31 д.а.
6. Кравчук Н.І., 
Остапчук А.В. 
Сучасний та 
перспективний рівень 
виробництва 
сільськогосподарської 
продукції 
підприємствами 
Житомирської області 
[Електронний ресурс]. 
Інфраструктура 
ринку. 2019. № 35. 
0,85 д.а. Режим 
доступу до ресурсу: 
http://www.market-
infr.od.ua/uk/35-2019
7. Кравчук Н.І., 
Данилюк Я.О. 
Ретроспективний 
аналіз та сучасні 
тренди світового 
ринку м’яса в 
контексті формування 
продовольчої безпеки. 
Східна Європа: 
економіка, бізнес та 
управління. 6 (23) 



2019. 0,66 д.а. 
[Електронний ресурс]. 
Режим доступу до 
ресурсу: 
http://www.easterneur
ope-
ebm.in.ua/journal/23_
2019/23_2019.pdf

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
участь у розробці 
комплексної теми 
дослідження 
«Стратегічні напрями 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості суб’єктів 
аграрного 
підприємництва» 
(державний 
реєстраційний номер 
0116U004208, період 
виконання 2016–2021 
рр.); керівництво 
розділом комплексної 
теми дослідження 
«Забезпечення 
конкурентоспроможн
ості суб’єктів 
аграрного 
підприємництва». 
Підсумки науково-
дослідної роботи в 
межах зазначеної 
комплексної теми 
дослідження 
надруковано у статтях 
та апробовано на 
конференціях,оприлю
днено у щорічних 
проміжних звітах 
відповідно до 5-ти 
річного терміну 
дослідження.

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування: 
1. Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
переддипломної 
практики для 
студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» 



освітнього ступеня 
«Магістр» денної та 
заочної форм 
навчання у вищих 
навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівнів 
акредитації / Ткачук 
В.І., Яремова М. І., 
Кравчук Н.І., 
Кільніцька О. С., 
Ходаківський В.М. 
Житомир: ЖНАЕУ. 
2016 р. 31 с.
2. Освітньо-
професійна програма 
«економіка» першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти за 
спеціальністю 051 
«Економіка»  галузі 
знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» / 
Ткачук В. І., Грабчук І. 
Ф., Кравчук Н. І. 
Житомир: ЖНАЕУ. 
2018 р. 12 с.
3. Програма фахового 
вступного 
випробування третій 
(освітньо-науковий) 
рівень вищої освіти 
здобувач ступеня 
доктора філософії 
(PhD)  галузь знань 05 
«Соціальні та 
поведінкові науки» 
спеціальності 051 
«Економіка» / Ткачук 
В.І., Кравчук Н.І. 
Житомир: ЖНАЕУ. 
2020 р. 14 с. 0,6 д.а. 
(сайт)
4. Програма 
додаткового вступного 
випробування третій 
(освітньо-науковий) 
рівень вищої освіти 
здобувач ступеня 
доктора філософії 
(PhD)  галузь знань 05 
«Соціальні та 
поведінкові науки» 
спеціальності 051 
«Економіка» / Ткачук 
В.І., Кравчук Н.І. 
Житомир: ЖНАЕУ. 
2020 р. 13 с. 0,5 д.а. 
(сайт)
5. Освітньо-
професійна програма 
«економіка» першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти за 
спеціальністю 051 
«Економіка»  галузі 
знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» ”/ 
В.І. Ткачук, І.Ф. 
Грабчук, Н.І. Кравчук 
// Житомир: ЖНАЕУ, 
2020 р. 19 с. 0,9 д.а.
(сайт)
6. Освітньо-
професійна програма 
«економіка» другого 
рівня вищої освіти за 
спеціальністю 051 
«Економіка» галузі 
знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» ”/ 
В.І. Ткачук, І.Ф. 



Грабчук, Н.І. Кравчук 
// Житомир: ЖНАЕУ, 
2020 р. 18 с. 0,6 д.а.
(сайт)
7. Методичні вказівки 
для практичних 
занять та самостійної 
роботи з дисципліни 
«Економічна 
демографія» для 
підготовки фахівців за 
освітньо-професійною 
програмою 051 
«Економіка» першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти/ 
укл. Н.І. Кравчук, М.І. 
Яремова. Житомир: 
ПНУ, 2020. 24 с. (Укр. 
мов.) (1,0 д.а.)
8. Інструктивно-
методичні матеріали 
до практичних занять 
та самостійної роботи 
з дисципліни 
«Економіка і фінанси 
підприємства» для 
студентів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
економічних 
спеціальностей/ укл. 
М.І. Яремова, Н.І. 
Кравчук.  Житомир: 
ПНУ, 2020. 35 с. (Укр. 
мов.) (1,6 д.а.)

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Параолімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 



чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: 
• є членом 
організаційного 
комітету конференції І 
туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
«Актуальні питання 
аграрної економіки: 
погляд молоді» (з 2011 
року);
• куратор академічної 
групи спеціальність 
«Економіка», ОС 
«Бакалавр» (2017 рік 
вступу).
• здійснювала 
керівництво 
науковими роботами 
студентів факультету 
економіки та 
менеджменту, 
спеціальності 
«Економіка». 
Студенти виступили 
на конференції з 
презентаціями та 
опублікували статті у 
збірнику: 
1. Федоров О.В., 
Кравчук Н.І. Розвиток 
тваринництва 
України: наслідки 
економічних реформ. 
Розвиток економіки 
країни: можливості, 
проблеми, 
перспективи: збірник 
матеріалів міжнарод. 
наук.-практ. конф. (м. 
Запоріжжя, 20-21 
січня, 2017 року). 
Східноукраїнський 
інститут економіки та 
управління.  
Запоріжжя: ГО 
«СІЕУ». 2017. С. 22–
25.
2. Присяжнюк П.М., 
Кравчук Н.І. Оцінка 
інвестиційної 
привабливості 
сільськогосподарських 
підприємств 
Житомирської 
області. Менеджмент 
в аграрному секторі 
економіки: теорія та 
практика ефективного 



розвитку: матер. ІІІ 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених, аспірантів, 
студентів, з 
міжнародною участю 
(Житомир, 29 
листопада, 2017 р.). 
Житомир: ЖНАЕУ. 
2017. С. 111–114.
3. Мельник В.О., 
Кравчук Н.І. 
Перспективи 
виробництва 
біопалива як 
альтернативного 
джерела енергії в 
Україні. Innovative 
Potential of Socio-
Economic Systems: the 
Challenges on the 
Global World : 
International Scientific 
Conference. 
(Lisbon,December 22th, 
2017). Lisbon, Portugal 
: Baltija Publishing. 
2017. PartI. P. 44–48.
4. Онофрійчук А., 
Кравчук Н.І. Роль та 
значення цифровізації 
економіки у розвитку 
суспільства. 
Perspectives of world 
science and education. 
Abstracts of the 6th 
International scientific 
and practical 
conference. CPN 
Publishing Group. 
Osaka, Japan. 2020. 
Pp. 621-631. URL: 
http://sci-conf.com.ua. 
(0,39 д.а.)
5. Кравчук Н.І., 
Остапчук А.В. 
Сучасний та 
перспективний рівень 
виробництва 
сільськогосподарської 
продукції 
підприємствами 
Житомирської області 
[Електронний ресурс]. 
Інфраструктура 
ринку. 2019. № 35. 
0,85 д.а. Режим 
доступу до ресурсу: 
http://www.market-
infr.od.ua/uk/35-2019
6. Кравчук Н.І., 
Данилюк Я.О. 
Ретроспективний 
аналіз та сучасні 
тренди світового 
ринку м’яса в 
контексті формування 
продовольчої безпеки. 
Східна Європа: 
економіка, бізнес та 
управління. 6 (23) 
2019. 0,66 д.а. 
[Електронний ресурс]. 
Режим доступу до 
ресурсу: 
http://www.easterneur
ope-
ebm.in.ua/journal/23_
2019/23_2019.pdf.

15) наявність науково-



популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Кравчук Н. І. 
Оптимізація 
прибутковості 
зерновиробництва. 
Соціально-
економічний розвиток 
України: загрози та 
виклики в умовах 
трансформаційних 
змін: матер. Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Одеса, 29-30 квітня 
2016 р.) Одеса: ОНУ 
ім. І.І. Мечникова, 
2016. С. 129–132.
2. Kravchuk N. I., 
Yaremova M.I. Сurrent 
level of regional 
competitiveness. 
Economic development 
strategy in terms of 
European integration: 
International scientific 
conference. (Kaunas, 
Lithuania,May 27, 
2016). Kaunas, 
Lithuania. P. 208–212.
3. Тарасович Л. В., 
Кравчук Н. І., 
Яремова М. І. Сільська 
економіка у 
формуванні 
продовольчої безпеки 
країни. Innovative 
Economy : Processes, 
Strategies, 
Technologies: 
International Scientific 
Conference, Part I, 
(Kielce, January 27, 
2017). Kielce, Poland: 
Baltija Publishing. P. 
127–128.
4. Кравчук Н. І., 
Мельник В.О. 
Перспективи 
виробництва 
біопалива як 
альтернативного 
джерела енергії в 
Україні. Innovative 
Potential of Socio-
Economic Systems: the 
Challenges of the 
Global World : 
International Scientific 
Conference. (Lisbon, 
December 22th, 2017). 
Part I Lisbon, Portugal : 
Baltija Publishing. P. 
44–48.
5. Кільніцька О. С., 
Кравчук Н. І. Оцінка 
витрат на продовольчі 
товари та споживча 
поведінка українських 
домогосподарств. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
зб. доп. учасн. VI 
Міжнар. наук.-практ. 



конф. Житомир : О. О. 
Євенок, 2018. С. 163–
167. 6. Кільніцька О.С., 
Кравчук Н.І. Оцінка 
витрат населення на 
продовольчі товари та 
споживча поведінка 
українських 
домогосподарств. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека. 
Тези VI Міжн. наук.-
практ. конф. (24-25 
травня 2018 р.). С. 163-
167. (0,2 д.а.)
7. Кільніцька О.С., 
Кравчук Н.І. Ціновий 
моніторинг на 
органічну 
продовольчу 
продукцію. Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали VIІ Міжн. 
наук.-практ. конф., 23-
24 травня 2019 р. –
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ. 2019. С. 227-
232. (0,25 д.а.)
8. Онофрійчук А., 
Кравчук Н.І. Роль та 
значення цифровізації 
економіки у розвитку 
суспільства. 
Perspectives of world 
science and education. 
Abstracts of the 6th 
International scientific 
and practical 
conference. CPN 
Publishing Group. 
Osaka, Japan. 2020. 
Pp. 621-631. URL: 
http://sci-conf.com.ua. 
(0,39 д.а.)
9. Кравчук Н.І. 
Соціальні аспекти 
органічного 
підприємництва. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали VIІІ Міжн. 
наук.-практ. конф., 21-
22 травня 2020 р.– 
Житомир: Вид.-во 
ПНУ, 2020. – С. 155-
160. (0,20 д.а.)
10. Кравчук Н.І. 
Конюнктуроутворююч
і чинники сільського 
ринку праці. 
Пріоритетні напрями 
економіки: наукові 
дискусії : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
конф., 20 травня 2020 
р.– Житомир: Вид.-во 
ПНУ, 2020. – С. 55-60. 
(0,20 д.а.)

24453 Кравчук 
Ірина 
Ігорівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2019, 

19 Креативний 
менеджмент

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 



спеціальність: 
014 Середня 

освіта, Диплом 
доктора наук 
ДД 004727, 

виданий 
29.09.2015, 

Атестат 
доцента ДЦ 

010032, 
виданий 

17.02.2005

виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection: 
1.The information 
means to promotion 
green tourism / I. I. 
Kravchuk, I. A. 
Kravchuk, H. І. 
Haponenko et al. 
Financial and credit 
activity: problems of 
theory and practice. 
2019. Vol 4, No 31. P. 
497–505. 
2. The economic- 
mathematical model of 
risk analysis in 
agriculture In 
conditions of 
uncertainty / R. V. 
Levkina, I. I. Kravchuk, 
I. V. Sakhno et al. 
Financial and credit 
activity: problems of 
theory and practice, 
2019. Vol 3, No 30. P. 
248–255. (Web of 
science). 

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України: 
1. Кравчук І. І., 
Кравчук І. А. 
Концептуальні 
підходи до 
формування доданої 
вартості в аграрному 
секторі економіки. 
Ефективна економіка : 
електронне наук. 
фахове вид. 2018. № 
8. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6479. 
2. Кравчук І.І., 
Ракович О.І. 
Інфораційно-
комунікативне 
забезпечення 
розвитку 
підприємництва на 
сільських територіях. 
Science and Education 
a New Dimension 
Humanities and Social 
Science. – Vol. VII(35). 
2019. – Budapest. –  
2019 – P..25-29.
3. Кравчук І.І. 
Інноваційні аспекти 
маркетингового 
забезпечення 
агропродовольчого 
бізнесу. Наук. вісн. 
Львівського нац. ун-ту 
вет. медицини та 
біотехнологій ім. С.З. 
Гжицького. – 2014. – 
Т. 16, №1 (58), Ч. 1. – 
С. 250-256.
4. Кравчук І. І., 



Ракович О. І. 
Підприємницький 
потенціал сільських 
територій як об’єкт 
наукових досліджень. 
Agricultural and 
Resource Economics: 
International Scientific 
E-Journal. 2018. Vol. 4, 
No. 2. P. 69–84. URL: 
www.are-journal.com. 
5. Кравчук І. І. 
Формування 
парадигми 
економічного 
розвитку соціуму на 
засадах інтегрованого 
підходу. Вісник ХНАУ. 
Сер. Екон. науки. 
2015. № 4. С. 266–277.  

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії: 
Кравчук І. І. 
Територіальні 
детермінанти 
економічного 
розвитку сільського 
соціуму. Сталий 
розвиток сільських 
територій : 
монографія / за ред. 
Т. Зінчук, Ю. 
Раманаускаса. 
Клайпеда : Вид-во 
Клайпедського 
університету; Київ : 
Центр учбової 
літератури, 2019. С. 
308–317. 

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту): 
науковий керівник 
комплексної теми 
дослідження 
«Стратегічні напрями 
розвитку аграрного 
сектору економіки 
північно-західного 
регіону України в 
умовах інституційних 
змін та соціально-
економічних 
трансформацій (2015- 
2020 рр.). Державний 
реєстраційний номер 
0115U006781. 

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/ 
факультету/відділення
(наукової установи)/ 
філії/кафедри: 
завідувач кафедри 
менеджменту 
організацій і 
адміністрування ім. 
М.П. Поліщука з 
квітня 2015 р. і по 
теперішній час. 



11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад): 
Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Д 14.083.02 в 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті із захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
економічних наук зі 
спеціальностей 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством та 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) (2016-2019 
рр.). 

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів / 
методичних 
вказівок/рекомендаці 
й загальною кількістю 
три найменування: 
1. Кравчук І. І., 
Копитова І. В. 
Методичні 
рекомендації для 
підготовки курсового 
проекту з дисципліни 
«Менеджмент 
організацій» : для 
студ. спец. 073 
«Менеджмент» ОС 
«Магістр». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. 24 с. 
2. Кравчук І. І., 
Копитова І. В. 
Методичні 
рекомендації для 
підготовки курсового 
проекту з дисципліни 
«Менеджмент 
організацій в охороні 
здоров’я» : для студ. 
спец. 073 
«Менеджмент» ОС 
«Магістр» 
спеціалізації 
«Менеджмент 
охорони здоров’я». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 24 с. 
3. Кравчук І.І. 
Методичні 
рекомендації для 
вивчення дисципліни 



«Менеджмент 
(поглиблене 
вивчення)» для 
здобувачів 
освітньонаукового 
ступеня «Доктор 
філософії» спец. 073 
«Менеджмент». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 25 с. 

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
1. Kravchuk, О. 
Prysyghnuk. Of 
economic development 
of rural areas of 
Ukraine. European 
journal of economics 
and management. Vol. 
5. Issue 6. 2019. p. 35-
49.
2. Кравчук І. І. 
Кооперація та 
розвиток мереж 
агробізнесу. 
Кооперативні 
читання: 2017 рік : 
матеріали Всеукр. 
наук-практ конф. (2 
верес. 2017 р.). 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. С. 277‒282. 
3. Кравчук І. І. Вплив 
бренду «органік» на 
розвиток сільських 
територій. Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
[матеріали доп. 
учасників VI Міжнар. 
наук.-практ. конф.]. 
Житомир : О. О. 
Євенок, 2018. С. 450– 
454. 
4. Кравчук І. І. 
Трансформації 
концептуального 
забезпечення 
економічного 
розвитку соціуму. 
Modеrn transformation 
of economics and 
management in the era 
of globalization : 
International scientic 
conference (Janiary 29, 
2016). Klaipeda : Baltija 
Publishing, 2016. P. 7– 
10. 
5. Кравчук І. І. 
Інтелектуалізація 
публічного 
менеджменту 
сільських 
соціальноекономчних 
систем. 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій : 
матеріали ІV Міжнар. 
наук.-практ. форуму ( 



25 жовт. 2018 р.). 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. С. 163–167. 

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
член Ради с питань 
системного м 
менеджменту і ділової 
досконалості 
організацій, 
Громадська спілка 
«Українська асоціація 
досконалості та 
якості». 

17) Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 
23 роки викладацької 
діяльності у ВНЗ, з 
травня 2015 р. і по 
теперішній час 
завідувач кафедри 
менеджменту 
організації і 
адміністрування ім. 
М.П. Поліщука.

16425 Ходаківськи
й Володимир 
Миколайови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Державний 

агроекологічни
й університет", 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022001, 
виданий 

26.06.2014, 
Атестат 

доцента AД 
004019, 
виданий 

26.02.2020

11 Економічне 
обґрунтування 
та управління 
проєктами

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
1) Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до науково 
метричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Kravchuk N, Kilnitska 
O, Misevuch M, 
Khodakivskyy V. 
European strategy for 
the development of 
alternative energy 
(Європейська 
стратегія розвитку 
альтернативної 
енергетики). Eastern 
Journal of European 
Studies. ISSN: 2068-
651X (print) / 2068-
6633. 2019. Vol. 10(1). 
P. 271-297

2) Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України: 
1. Ходаківський В. М. 
Проблеми активізації 
розвитку 
підприємницької 
складової галузі 
тваринництва в 
сучасному ринковому 
середовищі. Науково-
практичний журнал 
«Агросвіт». 2016. Вип. 



5. С. 3–9. 
2. Ходаківський В. М., 
Місевич М.А. Аналіз 
середовища 
функціонування 
сільськогосподарських 
підприємств в 
контексті їх 
економічної 
ефективності. 
Науково-практичний 
журнал «Агросвіт». 
2017. Вип. 3. С. 3–9. 
3. Ходаківський В. М., 
Місевич М.А. 
Інвестиційна 
привабливість 
сільськогосподарських 
підприємств у 
контексті їх галузевої 
структури 
виробництва. 
Науково-практичний 
журнал «Інвестиції: 
практика та досвід». 
2017. Вип. 3. С. 31–7. 
4. Ходаківський В. М., 
Місевич М. А., 
Циганенко Г. В. 
Аналіз стратегічних 
альтернатив 
інвестиційного 
забезпечення 
виробництва 
органічної продукції в 
сільськогосподарських 
підприємствах. 
Науково-практичний 
журнал «Інвестиції: 
практика та досвід». 
2018. Вип. 4. С. 45–51. 
5. Прус Р.С., Місевич 
М. А., Суханова А.Г., 
Ходаківський В.М. 
Формування 
ефективної системи 
управління 
конкурентоспроможні
стю 
сільськогосподарської 
продукції 
високотоварних 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Науково-практичний 
журнал «Агросвіт». 
Гол. ред. Л. Ю. 
Мельник. К. ТОВ ДКС 
«Центр». Вип. 21. 
2019. С. 93-99.

8) Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
участь у розробці 
комплексної теми 
дослідження 
«Стратегічні напрями 



забезпечення 
конкурентоспроможн
ості суб’єктів 
аграрного 
підприємництва» 
(державний 
реєстраційний номер 
0116U004208, період 
виконання 2016–2021 
рр.); керівництво 
розділом комплексної 
теми дослідження 
«Інвестиційне 
забезпечення 
економічного 
розвитку 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Проблеми 
функціонування 
сільськогосподарських 
підприємств в 
контексті їх сталого 
розвитку». Підсумки 
науково-дослідної 
роботи в межах 
зазначеної 
комплексної теми 
дослідження 
надруковано у статтях 
та апробовано на 
конференціях, 
оприлюднено у 
щорічних проміжних 
звітах відповідно до 5-
ти річного терміну 
дослідження.

10) Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/факультету/від
ділення (наукової 
установи)/філії/кафед
ри або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
з 2017 р. по 
теперішній час – 
відповідальний 
секретар приймальної 
комісії 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету вступу 
абітурієнтів 
спеціальності 051 
«Економіка» ОС 
«Магістр».



13) Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування: 
1. Ходаківський В. М. 
Економіко-
математичне 
обґрунтування 
проектів : конспект 
лекцій для підготовки 
фахівців галузі знань 
05 «Соціальні та 
поведінкові науки» 
спеціальності 051 
«Економіка», 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» денної та 
заочної форм навч. 
Житомир : ЖНАЕУ. 
2016. 238 с.
2. Ходаківський В. М. 
Обгрунтування 
господарських рішень 
та оцінювання 
ризиків : конспект 
лекцій для підготовки 
фахівців фахівців 
галузі знань 0305 
«Економіка та 
підприємництво» 
напряму підготовки 
6.030504 «Економіка 
підприємства» денної 
та заочної форм навч. 
Житомир : ЖНАЕУ. 
2016. 209 с.
3. Ходаківський В. М. 
Економіка 
сільськогосподарськог
о виробництва та 
кормовиробництво : 
конспект лекцій для 
підготовки фахівців 
галузі знань 21 
«Ветеринарна 
медицина» 
спеціальності 211 
«Ветеринарна 
медицина» денної та 
заочної форм навч. 
Житомир : ЖНАЕУ. 
2016. 305 с.

15) Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Ходаківський В. М. 
Аналіз джерел 
фінансування 
інвестиційного 
забезпечення 



економічного 
розвитку 
сільськогосподарських 
підприємств. Сучасні 
міжнародні 
економічні відносини: 
становлення та 
особливості розвитку :
1. матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. ГО 
«Центр економічних 
досліджень та 
розвитку». Одеса : 
ЦЕДР. 2016. С. 71–75.
2. Ходаківський В. М. 
Розподіл пріоритетів 
інвестиційного 
забезпечення 
сільськогосподарських 
підприємств 
Житомирської 
області. Менеджмент 
в аграрному секторі 
економіки: теорія та 
практика ефективного 
розвитку :матеріали 
третьої науково-
практичної 
конференції молодих 
вчених, аспірантів, 
студентів з 
міжнародною участю. 
Житомир : ЖНАЕУ., 
2017. С. 114–116.
3. Ходаківський В. М. 
Сучасні аспекти 
залучення та 
використання 
інвестицій 
сільськогосподарськи
ми підприємствами 
Житомирської 
області. International 
Scientific Conference 
«Anti-Crisis 
Management: State, 
Region, Enterprise». 
Baltija : Le Mans, 
France. 2017. pp. 140–
143.
4. Ходаківський В. М. 
Аналіз пріоритетів 
інвестиційного 
забезпечення сталого 
розвитку 
сільськогосподарських 
підприємств 
житомирської області. 
International Scientific 
Conference Modern 
Economic Research: 
Theory, Methodology, 
Strategy: Conference 
Proceedings. Kielce. 
Poland. 2018. pp. 96-
100.
5. Ходаківський В. М. 
Особливості ризиків 
системи 
інвестиційного 
забезпечення 
молокопереробного 
підприємства в 
сучасних умовах 
господарювання. 
International Scientific 
Conference Digital and 
Innovative Economy: 
Processes, Strategy, 



Technologies: 
Conference 
Proceedings. Kielce. 
Poland. 2019. pp. 111-
114.

16) Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
член громадської 
організації Асоціації 
громадських ініціатив 
«Пента» (м. 
Житомир) 2014-2017 
рр.

152741 Зіновчук 
Віталій 
Володимиро
вич

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
сільськогоспод

арський 
інститут, рік 
закінчення: 

1979, 
спеціальність:  

економіка і 
організація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 001651, 

виданий 
11.02.2001, 

Атестат 
професора ПP 

001794, 
виданий 

17.10.2002

30 Методологія 
наукових 
досліджень

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Ramanauskas Ju., 
Žukovskis J., Zinovchuk 
V. Agricooperatives and 
Producer 
Organisations: Case of 
eu Countries and 
Lessons for Ukraine. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development. 2017. 
Vol. 39. No. 3. Р. 333–
346 (Web of Science 
Core Collection). 
2.. Zinovchuk V., 
Kopytova I. A Criteria 
Model for Assessing the 
Efficiency of the 
Production 
Management. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development: Research 
Papers. 2018. Vol. 40. 
No. P. 118–127 (Web of 
Science Core 
Collection). 
3.Tkachuk V. I., 
Zinovchuk V. V., 
Tarasovych L. V., 
Yaremova M. I. (2020). 
A Significance of Digital 
Marketing for 
Promoting Bio-
economy in Ukrainian 
Economy. International 
Journal of Advanced 
Science and 
Technology, 29(6s), 
1043–1049. Retrieved 
from 
http://sersc.org/journal
s/index.php/IJAST/arti
cle/view/9171

2) наявність наукових 



публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України, та/або 
авторських свідоцтв, 
та/або патентів 
загальною кількістю 
п’ять досягнень:
1. Зіновчук В.В., 
Довженко В.А. 
Сільськогосподарська 
кооперація: проблеми 
та перспективи. 
Економіка АПК. 2017. 
№ 9.С. 90–98. 
2. Zinovchuk V. The 
Matrix Methods and 
Models in Marketing 
Analysis and Planning. 
Вісник ЖНАЕУ. 2016. 
№ 1 (54). Т. 2. С. 20–
29. 3. Раманаускас Ю., 
Сташис Р., Зиновчук 
В., Шлапак М. Формы 
кооперации в 
использовании 
сельскохозяйственной 
техники в Литве и 
уроки для Украины. 
Вісник ЖНАЕУ. 2015. 
№ 1 (48). Т. 2. С. 61–
72.  4. Zinovchuk V. 
The Identity of 
Agricultural Marketing 
Cooperative as a 
Business Enterprise. 
Вісник ЖНАЕУ. 2015. 
№ 2 (51). Т. 2. С. 3–12. 
5. Зіновчук В., Рудь В. 
Кластеризація 
підприємств 
м’ясопереробної 
галузі. Проблеми 
економіки. 2015. № 2. 
С. 258–264.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Маркетингова 
діяльність 
підприємства : 
Навчальний посібник 
/ В. В. Зіновчук, О. М. 
Буднік, Л. В. 
Тарасович та ін. ; за 
ред. В. В. Зіновчука, Л. 
В. Тарасович. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 462 с. 
2. Zinovchuk V. V. The 
Mission of Cooperatives 
in Sustainable 
Development of Rural 
Areas. Сталий 
розвиток сільських 
територій : 
монографія / за ред. 
проф. Т. Зінчук, проф. 
Ю.Раманаускаса. 
Клайпеда: вид-во 
Клайпедського 
університету, Київ 
«Центр учбової 
літератури», 2019. С. 
357–369. 
3. Зіновчук В. В. 
Кооперативне 



підприємництво на 
сільських територіях. 
Практичний посібник 
з організації та 
ведення бізнесу на 
сільських територіях / 
[Т. О. Зінчук, Т. В. 
Усюк, Л. М. 
Левківська та ін.]; за 
ред. д.е.н., проф. Т.О. 
Зінчук, к.е.н. Т. В. 
Усюк. – К.: «Центр 
учбової літератури», 
2018. – 367 с. – С. 219–
253.

4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
1. Ширма Володимир 
Васильович. 
Управління 
інноваціями 
розвитком 
підприємств у галузі 
рослинництва: дис. на 
здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук за 
спец. 08.00.04 – 
«Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». – Біла 
Церква, 2015. 
2. Лапін Андрій 
Валерійович. 
Інформаційне 
забезпечення 
вертикальної 
інтеграції аграрного 
сектора: дис. на 
здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук за 
спец. 08.00.04 – 
«Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». – 
Житомир, 2015. 
3. Рудь Віта 
Вікторівна. 
Формування доданої 
вартості в умовах 
вертикальної 
інтеграції підприємств 
м’ясопереробної 
галузі : дис. на 
здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук за 
спец. 08.00.04 – 
«Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». – 
Житомир, 2015. 
4. Гуля Юлія 
Володимирівна. 
Використання 
брендингу 
підприємствами 
галузі птахівництва : 
дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. 
наук за спец. 08.00.04 



– «Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». – 
Житомир, 2016.
5. Николюк Ольга 
Миколаївна. 
Формування 
конкурентоспроможн
ості 
сільськогосподарськог
о підприємства : 
теорія, методологія, 
практика : дис. на 
здобуття наук. ступеня 
доктора екон. наук за 
спец. 08.00.04 – 
«Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». – 
Житомир, 2017. 
6. Шлапак Максим 
Анатолійович. 
Асоціаційні форми 
використання 
сільськогосподарської 
техніки : дис. на 
здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук за 
спец. 08.00.04 – 
«Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». – 
Житомир, 2019

7) робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти:
Член Науково-
методичної комісії з 
бізнесу, управління і 
права Міністерства 
освіти і науки 
України, підкомісія 
075 «Маркетинг» 
(Наказ МОН України 
№ 375 від 
06.04.2015р.).

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1.Керівник науково-
дослідних робіт 
ЖНАЕУ за темами: 
«Розробити та 



обґрунтувати 
стратегічні напрями 
та пріоритети 
формування 
конкурентоспроможн
ого аграрного сектора 
Північного-Західного 
регіону України» 
(номер державної 
реєстрації 
0110U002406); 
«Розробити основні 
напрями розвитку 
сільськогосподарської 
кооперації і 
вертикальної 
інтеграції в 
маркетингових 
ланцюгах 
агропродовольчого 
сектора Північно-
Західного регіону 
України (номер 
державної реєстрації 
№ 0117U000152)». 
2. Член редколегії 
наукового фахового 
видання «Вісник 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету» в 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті. 
3.Член  редколегії 
міжнародного 
наукового журналу 
«Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development», що 
видається Литовським 
сільськогосподарськи
м університетом.

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління:
1.Директор Науково-
інноваційного 
інституту економіки та 
агробізнесу 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету протягом 
2009–2015 рр. 
2. З 2014 р. по 
теперішній час – 
голова методичної 
комісії спеціальності 
075 «Маркетинг».



11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
1. Голова 
спеціалізованої вченої 
ради Д 14.083.02 в 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті із захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
економічних наук зі 
спеціальностей 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством та 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) (2005–
2016 рр.). З грудня 
2017 р. – по 
теперішній час – член 
вказаної спецради. 
2. Оофіційний 
опонент по 
дисертаціях: Петер М. 
В. на тему: 
«Удосконалення 
управління в 
сільськогоспо-
дарських 
обслуговуючих 
кооперативах» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) (захист – 
26.12.2017 р.).

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні 
рекомендації та 
інструментарій для 
розробки курсового 
проекту з дисципліни  
«Міжнародний 
маркетинг»  для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
«Магістр»  
спеціальності 073 



«Менеджмент» 
спеціалізації 
«Менеджмент ЗЕД» 
(галузь знань – 07 
«Управління та 
адміністрування») / В. 
В.Зіновчук, 
Л.В.Тарасович. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 24с. 
2. Методичний 
інструментарій для 
проведення поточного 
контролю знань 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Сільськогосподарськ
а кооперація» (тестові 
завдання для 
студентів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 075 
«Маркетинг» усіх 
форм навчання) / В. В. 
Зіновчук, Л. 
В.Тарасович, О. М. 
Буднік. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2017. 29с. 
3. Методичні 
рекомендації з 
вивчення навчальної 
дисципліни 
«Підприємництво і 
бізнес-культура» (для 
студентів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 075 
«Маркетинг» усіх 
форм навчання) / В. В. 
Зіновчук, О. М. 
Буднік, 
Л.В.Тарасович. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 38с. 
4. Програма 
міждисциплінарного 
тренінгу 
«Маркетингові 
технології просування 
продукції на ринках 
В2В та В2С» для 
студентів 
спеціальності 075 
«Маркетинг» ОС 
«Бакалавр» / В. В. 
Зіновчук, О. П. 
Власенко, Л. В. 
Тарасович та ін. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 20 с. 
5. Наскрізна програма 
та методика 
організації практичної 
підготовки студентів 
за спеціальністю 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» / 
В.В.Зіновчук, 
О.М.Буднік, 
І.М.Волкова та ін. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2016. 32с. 
6. Зіновчук В. В., 
Тарасович Л. В. 



Конспект лекцій з 
курсу 
«Сільськогосподарськ
а кооперація» для 
студентів 
спеціальності 075 
«Маркетинг». 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 150 с. 
7. Зіновчук В. В., 
Степаненко Н. І., 
Тарасович Л. В. 
Конспект лекцій з 
курсу «Міжнародний 
маркетинг» для 
студентів 
спеціальності 
«Менеджмент ЗЕД». 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 130 с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
1. 2016 р. – студентка 
факультету економіки 
та менеджменту І.В. 
Калініченко, зайняла 
3 місце на 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт за 
напрямом “Гендерні 
дослідження” (тема 
роботи: Виклики в 
реалізації Цілей 
розвитку тисячоліття: 
гендерний аспект), 
Бердянський 
державний 
педагогічний 
університет; 2017 р.

24453 Кравчук 
Ірина 
Ігорівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
014 Середня 

освіта, Диплом 
доктора наук 
ДД 004727, 

виданий 
29.09.2015, 

Атестат 
доцента ДЦ 

010032, 
виданий 

17.02.2005

19 Стратегічне 
управління 
персоналом 
підприємства

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection: 
1.The information 
means to promotion 
green tourism / I. I. 
Kravchuk, I. A. 
Kravchuk, H. І. 
Haponenko et al. 
Financial and credit 



activity: problems of 
theory and practice. 
2019. Vol 4, No 31. P. 
497–505. 
2. The economic- 
mathematical model of 
risk analysis in 
agriculture In 
conditions of 
uncertainty / R. V. 
Levkina, I. I. Kravchuk, 
I. V. Sakhno et al. 
Financial and credit 
activity: problems of 
theory and practice, 
2019. Vol 3, No 30. P. 
248–255. (Web of 
science). 

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України: 
1. Кравчук І. І., 
Логвиненко С. Л. 
Управління 
фінансовим 
забезпеченням 
сільськогосподарських 
підприємств. Бізнес 
Інформ, 2019. № 3. C. 
136–141. 
2. Кравчук І. І. 
Мехінізм управління 
відтворенням 
потенціалу агросфери. 
Наук. Вісник 
Буковинського 
державного 
фінансово-
економічного 
університету. Серю 
Екон. Науки. Вип. 27. 
2014.С. 179-185.
3. Кравчук І. І. 
Тенденції і 
перспективи 
викладання 
дисципліни 
«Управлінський 
консалтинг» в 
аграрних вищих 
навчальних закладах. 
Бізнес-інформ. 2017. 
№ 3. С. 97–102. 
4. Кравчук І.І., 
Ракович О.І. 
Інфораційно-
комунікативне 
забезпечення 
розвитку 
підприємництва на 
сільських територіях. 
Science and Education 
a New Dimension 
Humanities and Social 
Science. – Vol. VII(35). 
2019. – Budapest. –  
2019 – P..25-29.
5. Кравчук І.І. 
Інноваційні аспекти 
маркетингового 
забезпечення 
агропродовольчого 
бізнесу. Наук. вісн. 
Львівського нац. ун-ту 
вет. медицини та 
біотехнологій ім. С.З. 



Гжицького. – 2014. – 
Т. 16, №1 (58), Ч. 1. – 
С. 250-256.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії: 
Кравчук І. І. 
Економічний 
розвиток сільського 
соціуму: проблеми 
управління : 
[монографія] . 
Житомир : Полісся, 
2014. 345 с. 

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту):
Науковий керівник 
комплексної теми 
дослідження 
«Стратегічні напрями 
розвитку аграрного 
сектору економіки 
північно-західного 
регіону України в 
умовах інституційних 
змін та соціально-
економічних 
трансформацій (2015- 
2020 рр.). Державний 
реєстраційний номер 
0115U006781. 

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/ 
факультету/відділення
(наукової установи)/ 
філії/кафедри: 
Завідувач кафедри 
менеджменту 
організацій і 
адміністрування ім. 
М.П. Поліщука з 
квітня 2015 р. і по 
теперішній час. 

11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад): 
Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Д 14.083.02 в 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті із захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
економічних наук зі 
спеціальностей 
08.00.03 – економіка 
та управління 



національним 
господарством та 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) (2016-2019 
рр.). 

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів / 
методичних 
вказівок/рекомендаці 
й загальною кількістю 
три найменування: 
1. Кравчук І. І., 
Копитова І. В. 
Методичні 
рекомендації для 
підготовки курсового 
проекту з дисципліни 
«Менеджмент 
організацій» : для 
студ. спец. 073 
«Менеджмент» ОС 
«Магістр». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. 24 с. 
2. Кравчук І. І., 
Копитова І. В. 
Методичні 
рекомендації для 
підготовки курсового 
проекту з дисципліни 
«Менеджмент 
організацій в охороні 
здоров’я» : для студ. 
спец. 073 
«Менеджмент» ОС 
«Магістр» 
спеціалізації 
«Менеджмент 
охорони здоров’я». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 24 с. 
3. Кравчук І. І., 
Копитова І. В. 
Методичні 
рекомендації для 
підготовки 
кваліфікаційних робіт 
: для студ. спец. 073 
«Менеджмент» ОС 
«Магістр». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. 24 с. 
4. Кравчук І.І. 
Методичні 
рекомендації для 
вивчення дисципліни 
«Менеджмент 
(поглиблене 
вивчення)» для 
здобувачів 
освітньонаукового 
ступеня «Доктор 
філософії» спец. 073 
«Менеджмент». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 25 с. 

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 



публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
1. Кравчук І. І. 
Трансформації 
концептуального 
забезпечення 
економічного 
розвитку соціуму. 
Modеrn transformation 
of economics and 
management in the era 
of globalization : 
International scientic 
conference (Janiary 29, 
2016). Klaipeda : Baltija 
Publishing, 2016. P. 7– 
10. 
2. Кравчук .І. І. 
Інтеграційні аспекти 
управління 
економічним 
розвитком сільського 
соціуму Стратегія 
інноваційного 
розвитку економіки: 
бізнес,. наука, освіта : 
праці VІII Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(16–20 трав. 2017 р.). 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. С. 160-163. 
3. Kravchuk, О. 
Prysyghnuk. Of 
economic development 
of rural areas of 
Ukraine. European 
journal of economics 
and management. Vol. 
5. Issue 6. 2019. p. 35-
49.
4. Кравчук І. І. 
Кооперація та 
розвиток мереж 
агробізнесу. 
Кооперативні 
читання: 2017 рік : 
матеріали Всеукр. 
наук-практ конф. (2 
верес. 2017 р.). 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. С. 277-282. 
5. Кравчук І. І. Вплив 
бренду «органік» на 
розвиток сільських 
територій. Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
[матеріали доп. 
учасників VI Міжнар. 
наук.-практ. конф.]. 
Житомир : О. О. 
Євенок, 2018. С. 450– 
454.

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Член Ради с питань 
системного м 
менеджменту і ділової 
досконалості 
організацій, 
Громадська спілка 
«Українська асоціація 
досконалості та 
якості». 



17) Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 
23 роки викладацької 
діяльності у ВНЗ, з 
травня 2015 р. і по 
теперішній час 
завідувач кафедри 
менеджменту 
організації і 
адміністрування ім. 
М.П. Поліщука.

99157 Куцмус 
Наталія 
Миколаївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
050206 

Менеджмент 
зовнішньоекон

омічної 
діяльності, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 008903, 

виданий 
15.10.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 049342, 
виданий 

12.11.2008, 
Атестат 

доцента AД 
000785, 
виданий 

16.05.2018

12 Глобальна 
економіка

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
1) Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до науково 
метричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Challenges of 
sustainable 
development of rural 
economy / T. Zinchuk, 
O. Kovalchuk, N. 
Kutsmus, O. Charutska. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development. 2018. 
Vol. 40, No. 4. P. 609–
619. (Web оf Science); 
2. 4. Institutional 
Transformation of 
Ukraine's Agricultural 
Sector / T. Zinchuk, N. 
Kutsmus, V. Dankevych 
et al. Review of 
Economic Perspectives. 
2017. Vol. 17, iss. 1. P. 
57–80.  (Scopus)

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Прокопчук О. А., 
Куцмус Н. М. 
Ефективність 
інвестиційного 
забезпечення 
багатофункціональнос
ті сільського 
господарства в умовах 
глобальної економіки. 
Проблеми економіки. 
2020. №1. C. 98–105.
2. Зінчук Т. О., Куцмус 
Н. М. Диверсифікація 
бізнесу на сільських 
територіях: досвід 
країнсвіту. Економіка 
АПК. 2018. № 4. С. 
19–27. 
3. Куцмус Н. М. 
Гендерні асиметрії 
сільської економіки. 
Інноваційна 



економіка. 2017. № 3-
4. С. 142–149. 
4. Зінчук Т. О., Куцмус 
Н. М. Формування 
соціально-
економічного 
потенціалу сільського 
господарства в умовах 
активізації ролі 
сільських жінок. 
Агросвіт. 2015. № 1. С. 
14–18. 
5. Соціально-
економічні 
особливості ринкового 
обігу 
сільськогосподарських
земель: вітчизняний 
та європейський 
досвід / Т. О. Зінчук, 
В. Є. Данкевич, Н. М. 
Куцмус, О. Д. 
Ковальчук. Економіка. 
Фінанси. 
Менеджмент: 
актуальні питання 
науки і практики. 
2017. № 7. С. 49–62. 
6. Ринок 
кондитерської 
продукції в Україні: 
тенденції та 
перспективи розвитку. 
Кільніцька О.С., 
Кравчук Н.І., Куцмус 
Н.М. Економіка АПК. 
2018. № 11. С. 29-43. 7. 
Українав системі 
глобальної економіки: 
торговельний  аспект 
/ Куцмус Н.Н., 
Прокопчук О.А., Усюк 
Т.В. // Економіка 
АПК. - 2020. - № 4 - С. 
94.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1.Міжнародні 
економічні відносини 
та зовнішньо-
економічна 
діяльність: навч. 
посібник / Т. О. 
Зінчук, О. Д. 
Ковальчук, Н. М. 
Куцмус [та ін.] ; за 
ред. Т. О. Зінчук. – К.: 
Центр учбової 
літератури, 2017. – 513 
с. 
2. Інклюзивний 
розвиток сільської 
економіки в умовах 
глобалізаційних 
викликів : монографія 
/ [Т. О. Зінчук, Т. В. 
Усюк, В. Є. Данкевич 
та ін.] ; за ред. д. е. н., 
проф. Т. О. Зінчук, к. 
е. н. Н. М. Куцмус. 
Київ : Центр учбової 
літератури, 2017. П. 
1.5. Інституційні зміни 
та сільський розвиток. 
С. 42–50; П. 2.2. 
Руралізм та 
неоруралізм як 



альтернативні 
парадигми сільської 
економіки. С. 61–76 ; 
П. 3.4. Гендерні 
асиметрії в системі 
сільської економіки. С. 
177–190. 
3. Куцмус Н. М. 
Гендерні імперативи 
розвитку сільської 
економіки в умовах 
глобалізації : 
монографія. Київ : 
Центр учбової 
літератури, 2018. 291 
с. 
4. Куцмус Н. М. 
Європейський досвід 
вирішення проблем 
сільського розвитку. 
Соціально-економічні 
проблеми розвитку 
сільських територій: 
регіональний аспект : 
кол. монографія / [В. 
І. Ткачук, А. О. 
Соколова, О. В. Голій 
та ін.] ; за ред. В. І. 
Ткачука. Житомир : 
Рута, 2014. С. 263–278.  
5. Куцмус Н. М. Case-
study диверсифікації 
сільського 
підприємництва в 
країнах-членах ЄС. 
Практичний посібник 
з організації та 
ведення бізнесу на 
сільських територіях / 
[Т. О. Зінчук, Т. В. 
Усюк, Л. М. 
Левківська та ін.] ; за 
ред. д. е. н., проф. Т. 
О. Зінчук, к. е. н. Т. В. 
Усюк. Київ : Центр 
учбової літератури, 
2018. С. 148–158.

4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Скиба Тетяна 
Володимирівна, 
аспірантура за 
спеціальністю 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством (2011–
2013 рр.).

5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”:
освітній модуль 
програми ERASMUS+ 
Jane Monnet “Аграрна 
політика ЄС” 
(№574608-ЕРР-1-
2016-UA-EPPJMO-
MODULE), (2017–2019 



рр.); 2016р., 2019 р. – 
проекти наукового 
стажування в 
Лейбніц-Інституті 
аграрного розвитку в 
країнах з перехідною 
економікою (ІАМО), 
м. Халлє (Саалє), 
Німеччина; 2017-2020 
рр. – Проект LaScalA – 
Міжнародний центр 
компетенцій з 
великомасштабного 
сільського 
господарства.

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
керівник проекту 
“Розвиток жіночого 
підприємництва в 
умовах прогресуючих 
змін на сільських 
територіях” за 
підтримки 
Управління 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
Житомирської 
обласної державної 
адміністрації, 2019 р.; 
відповідальний 
виконавець проекту 
«Інклюзивна модель 
сталого розвитку 
сільських громад в 
умовах 
євроінтеграційної 
перспективи», № ДР 
011U7002519, 2016-
2019 рр.

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 



підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
заступник завідувача 
кафедри з наукової 
роботи.

11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
офіційний опонент 
дисертаційних робіт: 
Унгурян В.Я. 
"Управління 
розвитком сільських 
територій в сучасному 
інституціональному 
середовищі" (2012 р.); 
Зозулі-Бахір І.Б. 
"Зайнятість і 
ефективність 
використання праці 
жінок у 
сільськогосподарських 
підприємствах" (2013 
р.); Руда Л.П. 
"Сільські території у 
моделі розвитку 
аграрного сектору" 
(2015 р.); Вакар Т.В. 
"Брендинг сільських 
територій" (2017 р.).

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Куцмус Н.М. 
Методичні матеріали 
для вивчення курсу 
«Міжнародна біржова 
діяльність» 
длястудентів для 
здобувачів ОС 
«Бакалавр» за 
освітньою програмою 
292 «Міжнародні 
економічні 
відносини» / Н.М. 
Куцмус / Житомир, 
ЖНАЕУ, 2020 – 41 с. 
2. Куцмус Н.М. 
Методичні матеріали 
для вивчення курсу 
«Міжнародна біржова 
діяльність» для 
студентів для 
здобувачів ОС 
«Магістр» за 
освітньою програмою 
«Менеджмент 



зовнішньоекономічної 
діяльності» / Н.М. 
Куцмус / Житомир, 
ЖНАЕУ, 2020 – 41 с. 
3. Куцмус Н.М. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Міжнародна 
торгівля» 
длястудентів 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» / Н.М. 
Куцмус / Житомир, 
ЖНАЕУ, 2018 – 71 с. 
4. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Глобальна 
економіка» для 
студентів ОКР 
«Магістр» 072 
"Фінанси, банківська 
справа та 
страхування" (галузь 
знань 07 "Управління 
та адміністрування") 
денної та заочної 
форми навчання / 
Куцмус Н.М., Усюк 
Т.В.; Житомир, 2015, 
66 с.

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 



світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
2016 р. – студентка 
факультету економіки 
та менеджменту І.В. 
Калініченко, зайняла 
3 місце на 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт за 
напрямом “Гендерні 
дослідження” (тема 
роботи: Виклики в 
реалізації Цілей 
розвитку тисячоліття: 
гендерний аспект), 
Бердянський 
державний 
педагогічний 
університет; 2017 р.

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Kutsmus N., 
Gagalyuk T. Large-Scale 
Farming and Gender 
Equality in Rural Areas: 
The Case of Ukraine. 
Rural Labor in 
Transition: Structural 
Change, Migration and 
Governance : 
Presentations of IAMO 
Forum 2016. Halle 
(Saale) (Germany) : 
IAMO. 2016. Available 
at: 
https://forum2016.iam
o.de/microsites/forum2
016.iamo.de/fileadmin/
praesentationen/B3_K
utsmus_The_Effects_o
f_LargeScale_Farming
_on_Gender_Equality_
in_Rural_Areas_The_
Case_of_Ukraine_IAM
O _Forum_2016.pdf)
2. Kutsmus N., 
Kovalchuk O. Gender 
challenges for rural 
development policy. 
Rural development : 
Proceedings of the 
International Scientific 
conference. Vilnius 



(Lithuania) : 
Agriculture Academy of 
Vytatus Magnus 
University. 2019. 
Available at: 
https://ejournals.vdu.lt
/index.php/rd/article/v
iew/602/559
3. Kutsmus N., 
Matjushenko O. Export 
orientation vs import 
dependence of 
agricultural sector of 
Ukraine. Economy and 
society: modern 
foundation for human 
development : 
Proceedings of 
International scientific 
conference, Liepzig : 
Liepzig University. 
2016. P. 34–37. 
4. Куцмус Н. М. 
Гендер та інновації в 
розвитку сільської 
економіки / 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій 
:матеріали ІV Міжнар. 
наук.-практ. форуму. 
Житомир : ЖНАЕУ. 
2018. С. 123–128. 
5. Куцмус Н., 
Харитонюк А. 
Тенденции 
формирования рынка 
продукции 
ягодоводства в 
Украине: внешне 
экономический 
аспект. Внешне 
экономическая 
деятельность страны в 
условиях вступления 
мировой экономики в 
режим 
турбулентности : 
труды международной 
научно-практической 
конференции – 
Астана: Евразийский 
национальный 
университет им. Л.Н. 
Гумилева. 2015. С. 
349–352.

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
член ГО "Наукові 
горизонти"

318581 Бугайчук 
Віта 
Віталіївна

доцент, 
Сумісництв
о

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Державний 

агроекологічни
й університет", 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

7 Стратегічний 
розвиток 
підприємства

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 



ДK 025243, 
виданий 

22.12.2014, 
Атестат 

доцента AД 
003456, 
виданий 

16.12.2019

Core Collection:
1. Bugaychuk V. V., 
Grabchuk I., Tymchak 
V. & Orlykovskyi M. 
(2019). Efficiency of the 
innovative use of waste 
from fruit-and-
vegetable production. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development, 41(2), 
183–196. 
https://doi.org/10.1554
4/mts.2019.16.

2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України, та/або 
авторських свідоцтв, 
та/або патентів 
загальною кількістю 
п’ять досягнень: 
1. Бугайчук В.В., 
Грабчук І.Ф., 
Мужицька Н.В. Метод 
DEA (аналіз оболонки 
даних): теоретичний 
та практичний аспект 
визначення 
ефективності кормо 
виробництва. 
Всеукраїнський 
науково-виробничий 
журнал «Економіка. 
Фінанси. 
Менеджмент: 
актуальні питання 
науки і практики». 
2016. № 3 (7). С 67-77.
2. Бугайчук В.В., 
Грабчук І.Ф. 
Теоретичні основи 
ефективності 
виробництва кормів. 
Економіка та 
суспільство. 2017. №8. 
С 224-230. URL: 
http://economyandsoci
ety.in.ua (дата 
звернення: 02.08.17).
3. Бугайчук В.В., 
Грабчук І.Ф. 
Пріоритетні напрями 
розвитку кормової 
бази. Глобальні та 
національні проблеми 
економіки. 2017. №16. 
С 287-290. URL: 
http://global-
national.in.ua/issue-16-
2017 (дата звернення: 
03.03.17).
4. Бугайчук В.В., 
Грабчук І.Ф., 
Бодський Ю.Б. 
Методологія 
дослідження 
ефективності 
кормовиробництва в 
умовах інноваційних 
викликів. Вісн. 
Одеського нац. ун-ту. 
Сер. Економіка. 2017. 
Т. 22, вип. 2 (55). С. 
84–88.
5. Бугайчук В.В., 



Грабчук І.Ф. 
Забезпечення 
сільськогосподарсько
ю сировиною 
підприємств харчової 
промисловості. 
Глобальні та 
національні проблеми 
економіки. 2018. № 
22. С 128-140. URL: 
http://global-
national.in.ua/issue-22-
2018 (дата звернення: 
02.02.18). 6. Бугайчук 
В.В., Грабчук І.Ф. 
Біоекономіка та її роль 
у розвитку сучасного 
суспільства. 
Економіка АПК. 2018. 
№ 5. С. 106–112.
7. Бугайчук В.В., 
Грабчук І.Ф. 
Підвищення якості 
молока у 
сільськогосподарських 
підприємствах та 
приватних 
домогосподарствах. 
Економіка та 
суспільство. 2019. № 
20. С 63-70. URL: 
http://economyandsoci
ety.in.ua (дата 
звернення: 01.02.19).

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії: 
1. Бугайчук В.В., 
Грабчук І.Ф., Кубрак 
С.В. Відродження 
виробничого 
потенціалу 
сільськогосподарських 
підприємств 
Житомирської 
області.Innovations in 
the development of 
socio-economic system: 
microeconomic, 
macroeconomic and 
mesoeconomic levels. 
Colective monograph. 
Vol. 3. Lithuania: 
«Izdevnieciba «Baltija 
Publishing»». 2016. Р. 
120-134.
2. Бугайчук В.В., 
Грабчук І.Ф. 
Clusterization, 
optimization and 
prognosis revival 
production potential of 
agricultural enterprises. 
Transformations in 
Contemporary Society: 
Economic Aspects. 
Monograph. Opole: The 
Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole, 2017 – P. 218-
224.
3. Bugaychuk V.V., 
Grabchuk I.F., 
Razumna K.A. Product 
quality: methodology 
and praxis. The 
Visegrad four – 



Ukrainian dimension. 
Integration – step by 
step: Collective 
monograph / under the 
editorship of T. 
Derkach, Doctor of 
Economic Sciences, 
Associate Professor. 
Riga, Latvia: 
«Izdevnieciba «Baltija 
Publishing»». 2017. Р. 
1-14.
4. Bugaychuk V.V., 
Kobylynska T.V., 
Моtuzka O.M. The 
structure of agricultural 
activities at enterprises: 
a comparative analysis. 
Management of modern 
socio-economic 
systems. Collective 
monograph. Vol. 1. 
Lithuania: Izdevnieciba 
“Baltija Publishing”. 
2017. p. 29-43.
5. Bugajczuk Wita W., 
Grabczuk Inna F., 
Kobylyńska Tetiana W. 
Formation and strategic 
directions of 
development of the 
market of energy 
services in Ukraine. 
INNOWACJE I 
TECHNOLOGIE 
INFORMACYJNE W 
EDUKACJI. Series of 
monographs Faculty of 
Architecture, Civil 
Engineering and 
Applied Arts Katowice 
School of Technology. 
Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Technicznej w 
Katowicach, 2018. S. 
12-27. 
6. Vita Bugaychuk, Inna 
Grabchuk. Increasing 
energy supply and 
energy efficiency in the 
agrarian sector of 
Ukraine's economy. 
Modern Technologies 
in Economy and 
Management. Collective 
Scientific Monograph. 
Opole: The Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole, 2019. pp. 193-
206.
7. Bugaychuk V., 
Grabczuk I., Kubrak S., 
Awang S.R. 
Management of a 
production potential of 
agricultural еnterprises: 
problems of theory and 
methodology. 
Management of 
agrarian production 
structures in the 
conditions of 
globalization processes. 
Monograph. Odessa - 
Kyiv - Skudai-Johor - 
Olsztyn: Bookmarked 
Publishing & Editing, 
2019. Bibliogr. Iliustr. 
P. 31-41.



8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
• участь у розробці 
комплексної теми 
дослідження 
«Стратегічні напрями 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості суб’єктів 
аграрного 
підприємництва» 
(державний 
реєстраційний номер 
0116 U004208, 2016–
2021 рр.); керівництво 
7 розділом 
комплексної теми 
дослідження 
«Формування та 
розвиток сучасної 
моделі біоекономічної 
системи на сільських 
територіях», підсумки 
науково-дослідної 
роботи в межах 
зазначеної 
комплексної теми 
дослідження 
оприлюднені в 
колективному звіті за 
5-річний термін 
дослідження.

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/факультету/від
ділення (наукової 
установи)/ 
інституту/філії/кафед
ри або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
• заступник декана з 
наукової роботи 
факультету економіки 
та менеджменту 



Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету з 2016 р. 
по теперішній час.
• керівник навчально-
наукового центру 
дуальної освіти 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету з 2019 р. 
по теперішній час.

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Бугайчук В.В., 
Ткачук В.І., Кільніцька 
О.С. та ін. Наскрізна 
програма та методика 
організації практичної 
підготовки фахівців 
спеціальності 051 
«Економіка» ОС 
«Бакалавр» та 
«Магістр» денної та 
заочної форм 
навчання. Житомир: 
ЖНАЕУ. 2018. 40 с.
2. Бугайчук В.В., 
Грабчук І.Ф. 
Методичне 
забезпечення 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Інноваційний 
розвиток 
підприємства» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
«бакалавр» денної та 
заочної форми 
навчання 
спеціальності 051 
«Економіка». 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. 18 с.
3. Бугайчук В.В., 
Грабчук І.Ф. 
Методичні 
рекомендації до 
проведення 
навчальної практики з 
дисципліни 
«Економіка 
підприємства» для 
студентів за освітньо-
професійною 
програмою 051 
«Економіка» першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
всіх форм навчання. 
Житомир: Вид. ПНУ. 
2020. 24 с.
4. Бугайчук В.В., 
Грабчук І.Ф. 
Методичні вказівки до 
виконання курсового 



проєкту з дисциплін 
«Економіка 
підприємства» та 
«Економічні процеси 
у підприємстві» для 
студентів галузі знань 
05 «Соціальні та 
поведінкові науки» 
спеціальності 051 
«Економіка». 
Житомир: Вид. ПНУ. 
2020. 38 с.
5. Бугайчук В.В., 
Грабчук І.Ф. 
Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Внутрішньо-
економічний механізм 
підприємства» (для 
студентів галузі знань 
05 «Соціальні та 
поведінкові науки» 
спеціальності 051 
«Економіка»). 
Житомир: Вид. ПНУ. 
2020. 48с.

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Параолімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 



тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: 
• куратор академічної 
групи спеціальність 
«Економіка», ОС 
«Бакалавр» (2019 рік 
вступу).
• робота у складі 
організаційного 
комітету I туру 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади.
• диплом ІІ ступеня ІІ 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 2019-2020 
н.р. зі спеціальності 
«Економіка 
підприємства» – Сич 
Карина Олексіївна.

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
• Бугайчук В.В., 
Грабчук І.Ф. 
BIOTECHNOLOGIA 
JAKO PODSTAWA 
BIOEKONOMII. 
Матеріали III наук.-
практ. конф. молодих 
вчених “Менеджмент 
в аграрному секторі 
економіки: теорія та 
практика ефективного 
розвитку”». Житомир: 
Вид-во 
«Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет». 2017. С 
519-524.
• Бугайчук В.В., 
Разумна К.А. 
Стратегічні напрями 
розвитку 
біоекономічної 
системи. Формування 
та розвиток сучасної 
моделі біоекономічної 
системи на сільських 
територіях: тези 
Всеукр. науково-
практ. конференції (18 
травня 2017 р.). 
Житомир: ЖНАЕУ. 
2017. С. 42-48.
• Бугайчук В.В., 



Грабчук І.Ф. 
Пріоритети розвитку 
власного виробництва 
кормів. Збірник 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету. 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, (каф. Аналізу 
і статистики). 2017. 
Вип. №1. С. 184-189.
• Бугайчук В.В., 
Грабчук І.Ф. 
Біоекономіка та її роль 
у розвитку сучасного 
суспільства. 
Економіка АПК. 2018. 
№ 5. С. 106–112.
• Bugaychuk V.V., 
Kubrak S.V. Academic 
integrity as a principle 
of consious society 
development. 
Академічна 
доброчесність: 
виклики сучасності / 
Збірник наукових есе 
учасників 
дистанційного етапу 
наукового стажування 
для освітян. 
Республіка Польща. 
Варшава. 11.03 – 
23.03.2019. Варшава. 
2019. 33-37 с.
• Скидан О.В., 
Бугайчук В.В. 
Розвиток дуальної 
форми здобуття освіти 
в Житомирському 
Національному 
агроекологічному 
університеті. Дуальна 
форма здобуття освіти 
як одна з моделей 
поліпшення якості 
підготовки фахівців 
для аграрного сектору 
економіки України: 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. 17 
жовтня 2019 року. 
Науково-методичний 
центр ВФПО. Київ. 
2019. С.9-12.
• Бугайчук В.В., 
Разумна К. А. 
Каталізатори розвитку 
органічного сектору. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
Матеріали VІІІ міжн. 
наук.-практ. конф. (21 
травня). Житомир: 
Вид-во «Полісся». 
2020. С 261-265.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання



навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

ПРН 15. 
Організовувати 
розробку та 
реалізацію 
соціально-
економічних 
проєктів із 
врахуванням 
інформаційного, 
методичного, 
матеріального, 
фінансового та 
кадрового 
забезпечення.

Стратегічне 
управління 
персоналом 
підприємства

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН5 
– відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО1 – екзамени; 
ФО3 – усний контроль; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах.

Економічне 
обґрунтування та 
управління проєктами

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО1 – екзамени; 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах; 
ФО8 – аналітичні звіті, 
реферати, есе; 
ФО9 – розрахункові,  
розрахунковографічні 
роботи, курсові проекти.

Кваліфікаційна робота МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); 
МН2 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, курсові проєкти,  
розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО6 – захист 
кваліфікаційної роботи або 
звітів практик; 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах; 
ФО8 – аналітичні звіті, 
реферати, есе.

ПРН 14. 
Розробляти 
сценарії і стратегії 
розвитку 
соціально-
економічних 
систем. 

Стратегічний 
розвиток 
підприємства

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО3 – усний контроль; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО5 – залік;
ФО8 – аналітичні звіті, 
реферати, есе.

Кваліфікаційна робота МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); 
МН2 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, курсові проєкти,  
розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН7 – науково-дослідна 

ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО6 – захист 
кваліфікаційної роботи або 
звітів практик; 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах; 
ФО8 – аналітичні звіті, 
реферати, есе.



робота студентів.

ПРН 8. Збирати, 
обробляти та 
аналізувати 
статистичні дані, 
науково-
аналітичні 
матеріали, 
необхідні для 
вирішення 
комплексних 
економічних 
завдань. 

Переддипломна 
практика

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); 
МН2 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, курсові проєкти,  
розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН6 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань); 
МН8 - виробнича практика і 
написання атестаційної 
роботи магістра

ФО3 – усний контроль; 
ФО5 – залік 
ФО8 – аналітичні звіті, 
реферати, есе; 
ФО9 – розрахункові,  
розрахунковографічні 
роботи, курсові проекти.

Економічна 
діагностика

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);  МН5 – 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО1 – екзамени; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах; 
ФО9 – розрахункові,  
розрахунковографічні 
роботи, курсові проекти.

Стратегічний 
розвиток 
підприємства

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО3 – усний контроль;
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР);  
ФО5 – залік;
ФО8 – аналітичні звіті, 
реферати, есе.

ПРН 13. Оцінювати 
можливі ризики, 
соціально-
економічні наслідки 
управлінських 
рішень. 

Креативний 
менеджмент

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН4 – 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН5 
– відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – екзамени; 
ФО3 – усний контроль; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах.

Соціально-
економічний розвиток 
територіальних 
громад

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 

ФО1 – екзамени; 
ФО3 – усний контроль; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО8 – аналітичні звіті, 



проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

реферати, есе.

Економічні ризики та 
безпека бізнесу

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН5 
– відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО1 – екзамени; 
ФО3 – усний контроль; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО9 – розрахункові,  
розрахунковографічні 
роботи, курсові проекти.

ПРН 12. 
Обґрунтовувати 
управлінські 
рішення щодо 
ефективного 
розвитку суб’єктів 
господарювання, 
враховуючи цілі, 
ресурси, обмеження 
та ризики. 

Стратегічне 
управління 
персоналом 
підприємства

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН5 
– відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО1 – екзамени; 
ФО3 – усний контроль; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах.

Переддипломна 
практика

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); 
МН2 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, курсові проєкти,  
розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН6 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань); 
МН8 - виробнича практика і 
написання атестаційної 
роботи магістра

ФО3 – усний контроль; 
ФО5 – залік 
ФО8 – аналітичні звіті, 
реферати, есе; 
ФО9 – розрахункові,  
розрахунковографічні 
роботи, курсові проекти.

Економічні ризики та 
безпека бізнесу

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН5 
– відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО1 – екзамени; 
ФО3 – усний контроль; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО9 – розрахункові,  
розрахунковографічні 
роботи, курсові проєкти.

Кваліфікаційна робота МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); 
МН2 – практичний метод 

ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО6 – захист 
кваліфікаційної роботи або 



(лабораторні та практичні 
заняття, курсові проєкти,  
розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

звітів практик; 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах; 
ФО8 – аналітичні звіті, 
реферати, есе.

Глобальна економіка МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН4 – 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО1 – екзамени; 
ФО3 – усний контроль; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах.

ПРН 11. Визначати 
та критично 
оцінювати стан 
та тенденції 
соціально-
економічного 
розвитку, 
формувати та 
аналізувати моделі 
економічних 
систем та 
процесів. 

Економічна 
діагностика

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);  МН5 – 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО1 – екзамени; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах; 
ФО9 – розрахункові,  
розрахунковографічні 
роботи, курсові проєкти.

Економічне 
обґрунтування та 
управління проєктами

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО1 – екзамени; 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах; 
ФО8 – аналітичні звіті, 
реферати, есе.
ФО9 – розрахункові,  
розрахунковографічні 
роботи, курсові проєкти.

Соціально-
економічний розвиток 
територіальних 
громад

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО1 – екзамени; 
ФО3 – усний контроль; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО8 – аналітичні звіті, 
реферати, есе.

Кваліфікаційна робота МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 

ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 



тощо); 
МН2 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, курсові проєкти,  
розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО6 – захист 
кваліфікаційної роботи або 
звітів практик; 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах; 
ФО8 – аналітичні звіті, 
реферати, есе.

ПРН 10. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології та 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення у 
соціально-
економічних 
дослідженнях та в 
управлінні 
соціально-
економічними 
системами.

Інформаційні 
технології управління 
підприємством

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН5 
– відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО1 – екзамени; 
ФО3 – усний контроль; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО9 – розрахункові,  
розрахунковографічні 
роботи, курсові проєкти.

ПРН 9. Приймати 
ефективні рішення 
за невизначених 
умов і вимог, що 
потребують 
застосування 
нових підходів, 
методів та 
інструментарію 
соціально-
економічних 
досліджень. 

Методологія наукових 
досліджень

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН7 – 
науково-дослідна робота 
студентів.

ФО1 – екзамени; 
ФО3 – усний контроль; 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах. 

Стратегічний 
розвиток 
підприємства

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО3 – усний контроль;
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР);  
ФО5 – залік;
ФО8 – аналітичні звіті, 
реферати, есе.

Креативний 
менеджмент

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН4 – 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН5 
– відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – екзамени; 
ФО3 – усний контроль; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах. 

Глобальна економіка МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 

ФО1 – екзамени; 
ФО3 – усний контроль; 



тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН4 – 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах. 

ПРН 7. Обирати 
ефективні методи 
управління 
економічною 
діяльністю, 
обґрунтовувати 
пропоновані 
рішення на основі 
релевантних даних 
та наукових і 
прикладних 
досліджень. 

Методологія наукових 
досліджень

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН7 – 
науково-дослідна робота 
студентів.

ФО1 – екзамени; 
ФО3 – усний контроль; 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах.

Стратегічний 
розвиток 
підприємства

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО3 – усний контроль;
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР);  
ФО5 – залік
ФО8 – аналітичні звіті, 
реферати, есе.

ПРН 5. 
Дотримуватися 
принципів 
академічної 
доброчесності. 

Ділові комунікації МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО1 – екзамени; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР). 

Економічні ризики та 
безпека бізнесу

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН5 
– відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО1 – екзамени; 
ФО3 – усний контроль; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО9 – розрахункові,  
розрахунковографічні 
роботи, курсові проекти.

ПРН 4. Розробляти 
соціально-
економічні проєкти 
та систему 
комплексних дій 

Економічне 
обґрунтування та 
управління проєктами

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 

ФО1 – екзамени; 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах; 
ФО8 – аналітичні звіті, 



щодо їх реалізації з 
урахуванням їх 
цілей, очікуваних 
соціально-
економічних 
наслідків, ризиків, 
законодавчих, 
ресурсних та інших 
обмежень. 

проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

реферати, есе.
ФО9 – розрахункові,  
розрахунковографічні 
роботи, курсові проекти.

ПРН 3. Вільно 
спілкуватися з 
професійних та 
наукових питань 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово. 

Ділові комунікації МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО1 – екзамени; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР).

Фахова іноземна мова 
(рівень В2)

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО1 – екзамени; 
ФО3 – усний контроль; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО5 – залік.

ПРН 2. Розробляти, 
обґрунтовувати і 
приймати 
ефективні рішення 
з питань розвитку 
соціально-
економічних 
систем та 
управління 
суб’єктами 
економічної 
діяльності. 

Стратегічне 
управління 
персоналом 
підприємства

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН5 
– відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО1 – екзамени; 
ФО3 – усний контроль; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах. 

Глобальна економіка МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН4 – 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО1 – екзамени; 
ФО3 – усний контроль; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах.

Креативний 
менеджмент

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 

ФО1 – екзамени; 
ФО3 – усний контроль; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах.



ілюстрацій і метод 
демонстрацій);  МН4 – 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН5 
– відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо);

Соціально-
економічний розвиток 
територіальних 
громад

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО1 – екзамени; 
ФО3 – усний контроль; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО8 – аналітичні звіті, 
реферати, есе.

Економічні ризики та 
безпека бізнесу

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН5 
– відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО1 – екзамени; 
ФО3 – усний контроль; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО9 – розрахункові,  
розрахунковографічні 
роботи, курсові проекти.

Переддипломна 
практика

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); 
МН2 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, курсові проєкти,  
розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН6 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань); 
МН8 - виробнича практика і 
написання атестаційної 
роботи магістра

ФО3 – усний контроль; 
ФО5 – залік 
ФО8 – аналітичні звіті, 
реферати, есе; 
ФО9 – розрахункові,  
розрахунковографічні 
роботи, курсові проекти.

ПРН 1. 
Формулювати, 
аналізувати та 
синтезувати 
рішення науково-
практичних 
проблем. 

Економічна 
діагностика

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);  МН5 – 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 

ФО1 – екзамени; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах; 
ФО9 – розрахункові,  
розрахунковографічні 
роботи, курсові проєкти.



завдань).
Економічне 
обґрунтування та 
управління проєктами

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН5 – 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО1 – екзамени; 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах; 
ФО8 – аналітичні звіті, 
реферати, есе; 
ФО9 – розрахункові,  
розрахунковографічні 
роботи, курсові проекти.

Переддипломна 
практика

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); 
МН2 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, курсові проєкти,  
розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН6 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань); 
МН8 - виробнича практика і 
написання атестаційної 
роботи магістра

ФО3 – усний контроль; 
ФО5 – залік 
ФО8 – аналітичні звіті, 
реферати, есе; 
ФО9 – розрахункові,  
розрахунковографічні 
роботи, курсові проекти.

Кваліфікаційна робота МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); 
МН2 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, курсові проєкти,  
розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО6 – захист 
кваліфікаційної роботи або 
звітів практик; 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах; 
ФО8 – аналітичні звіті, 
реферати, есе.

ПРН 6. Оцінювати 
результати 
власної роботи, 
демонструвати 
лідерські навички 
та уміння 
управляти 
персоналом і 
працювати в 
команді. 

Ділові комунікації МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН6 
(самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО1 – екзамени; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР).

Креативний 
менеджмент

МН1 (словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 (практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття, курсові 
проєкти, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
(наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН4 – 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН5 

ФО1 – екзамени; 
ФО3 – усний контроль; 
ФО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР); 
ФО7 – студентські 
презентації та виступи на 
наукових заходах. 



– відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо). 

 


