
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Житомирський національний агроекологічний 
університет

Освітня програма 23770 Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

 
 

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

  

Сторінка 1

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 23770

Назва ОП Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

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 економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного 
управління

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

кафедри іноземних мов, кафедра суспільних наук, кафедра 
бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, кафедра інноваційного 
підприємництва та інвестиційної діяльності

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

10008, м. Житомир,
Старий бульвар, 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 224234

ПІБ гаранта ОП Дацій Надія Василівна

Посада гаранта ОП професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

daciy@znau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-454-29-57

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 
 
Сучасна система публічного управління повинна мати кадровий потенціал здатний забезпечити демократизацію 
суспільства, відкритість, прозорість та ефективність прийняття управлінських рішень. Колектив кафедри при 
розробці освітньо-професійної програми (ОП) з підготовки магістрів “Публічне управління та адміністрування” в 
Житомирському національному агроекологічному університеті (ЖНАЕУ) (перейменовано в Поліський 
національний університет, наказ МОН України від 03.03.2020 р. № 329) керувався вищеназваними пріоритетами. 
Вперше магістерська підготовка в ЖНАЕУ з публічного управління та адміністрування розпочалась 1 вересня 2016 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%A1%.pdf.) в галузі знань 07 Управління та адміністрування, 
за спеціальністю 074. З метою приведення у відповідність підготовки магістрів до основних положень Закону 
України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року №889-VIII, 27 вересня 2016 року було прийнято Постанову 
Кабінету Міністрів України № 674 «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» яка започаткувала нову галузь знань 28 «Публічне 
управління та адміністрування» та підготовку магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування». ОП, відповідно до законодавчих змін, почала свою історію в грудні 2016 року (схвалена Вченою 
радою університету протокол № 6 від 28.12.16 р.). Основні акценти ОП були зроблені на удосконалення системи 
публічного управління в умовах суспільних трансформацій та розвиток територіальних громад. В 2017 році 
розробники програми на засіданні кафедри спільно з запрошеними стейкхолдерами запропонували зміни до 
освітньої програми з метою розширення варіативної частини, що було схвалено Вченою радою університету 
(протокол № 5 від 27.12.17 р.), це дало можливість збільшити кількість вибіркових дисциплін з врахуванням 
побажань здобувачів та працедавців. За відсутності стандарту з підготовки магістрів з публічного управління та 
адміністрування при розробці ОП використовувався найкращий досвід вітчизняних та зарубіжних навчальних 
закладів. Наказом МОН № 1001 від 04 серпня 2020 року було прийнято стандарт підготовки магістрів зі 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», який було обговорено на засіданні кафедри з 
запрошенням стейкхолдерів, внесено відповідні зміни до ОП схваленні Вченою радою (протокол № 1 від 19.08.20 
р.). ОП 2020 року орієнтована на посилення компетентностей в сфері управління національною безпекою, сталого 
розвитку суспільства, модернізації інститутів та інструментів державного, регіонального та муніципального 
управління, впровадження інноваційних та інформаційних технологій.
Розробниками ОП є провідні вчені ЖНАЕУ: гарант ОП д.держ.упр., проф. Дацій Н.В., к.е.н., проф. Якобчук В.П., 
д.е.н., доц. Литвинчук І.Л., к.держ.упр., проф. кафедри Войтенко А.Б.
Повідомляємо, що у відомостях про самооцінювання зазначено освітні програми 23770 Публічне управління та 
адміністрування, 29036 Управління інтелектуальною власністю, 29037 Антикорупційна політика та економічна 
безпека, з яких ОП «Управління інтелектуальною власністю» та «Антикорупційна політика та економічна безпека» 
не є наразі активними.
 
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 75 9 66 0 0

2 курс 2019 - 2020 122 12 110 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 23548 Публічне управління та адміністрування

другий (магістерський) рівень 23770 Публічне управління та адміністрування
29036 Управління інтелектуальною власністю
29037 Антикорупційна політика та економічна безпека

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) програми відсутні
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рівень

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

 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 ОП_ПУА_маг_2020.pdf 0Wgzz7SsU7PfAhFP3AQbl0CeIf7fZeRZ9vS4egfny4A=

Освітня програма ОП_ПУА_маг_2019.pdf 7w9sowhh/kwdKksRnApoYiAdm8FtIY5strbAEyCjGqM=

Навчальний план за ОП НП_ПУА_маг_денна_2020.pdf Fz82IRR2hAO8Qe9GK7iOAXKCnHckZSwAO+2Sj+GRx
DE=

Навчальний план за ОП НП_ПУА_маг_денна_2019.pdf obcgGDLXDTd2Qdy+Me4bSLHTSlsOO2JscoLcU4jxwgg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензiя  Гуменна_(2019).pdf 2eMjC7FRD3SjJflZBZ4HOKjqXIqXQW836Z/xi2/7NVw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія спецШвець  281 (1).pdf ZDTlhrv2NgnQehPvHWGgl8ydmY4gFFEGxfIsnTaoLes=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензiя  Сокальський_(2020).pdf /kankOpu4xH1jVANZK30ZutZWwQxIF4ErdQhA5P8cZg
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензiя  Подорожна_(2020).pdf 24AXMM5AdzhTqfDxMkxxB5+JPEALzrLx4aUpdFR7x1
w=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Калініна_2019.pdf pJ43P7GmpQfm1jyGySN+dZq2EvkDPFeS4C3MVsyYy7c=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Ціллю ОП є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні завдання та проблеми з 
публічного управління та адміністрування на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях, проводити 
наукові дослідження, здійснювати інновації для забезпечення національної безпеки держави, що дасть можливість 
магістрам вищої освіти другого рівня набути компетентностей для забезпечення подальшого особистісного 
професійного зростання, спрямованого на соціальний, економічний, екологічний розвиток держави, території, 
громади. 
Особливістю (унікальністю) ОП є реалізація властивостей публічного управління та адміністрування в сучасних 
умовах, спрямованих на посилення транспарентності, легітимності та демократичності. ОП акцентує увагу на 
інституціоналізації управління соціальним, економічним та екологічним розвитком на державному, регіональному і 
муніципальному рівнях та формуванні необхідності у магістрів здатності впроваджувати нову модель публічного 
адміністрування, яка забезпечує консенсус інтересів влади, територіальних громад та суспільства. ОП спрямована на 
підготовку фахівців у сфері публічного управління та адміністрування, спроможних ефективно вирішувати завдання 
розбудови української державності, забезпечення національної безпеки та сталого розвитку суспільства. 
Особливістю ОП є розвиток компетентностей фахівців з управління людськими ресурсами, регіонами, 
територіальними громадами на основі публічно-приватного партнерства та децентралізації.

 

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

Цілі освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» повністю відповідають місії та 
стратегії розвитку Житомирського національного агроекологічного університету (ЖНАЕУ). Так, у Стратегії розвитку 
Житомирського національного агроекологічного університету (ЖНАЕУ) (рішення вченої ради від 30 березня 2016 р. 
№7), яка розміщена на сайті університету у відкритому доступі 
http://znau.edu.ua/images/public_document/Стратегія_ЖНАЕУ_2016.pdf, визначено місію університету: «Ми 
генеруємо нові знання, інноваційні ідеї та створюємо екологобезпечні технології; готуємо професіоналів, що вміють 
комплексно поєднувати дослідницьку, проєктну та підприємницьку діяльність і забезпечують позитивні зміни в 
економіці, екології та соціальній сфері держави». Цілі ОП передбачають підготовку фахівців з публічного 
управління та адміністрування для роботи на місцевому, регіональному та національному рівнях у контексті 
досягнення цілей сталого розвитку (економічного, екологічного та соціального). 

 

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 розробці ОП в інтересах здобувачів вищої освіти проведено ряд зустрічей зі здобувачами та випускниками, за 
результатами яких враховано ключові тези: набуті в процесі навчання компетентності забезпечили випускникам 
програми конкурентоспроможність на ринку праці, їх професійне зростання та самореалізацію. Для цього, зокрема, 
в навчальному плані передбачено вибіркову компоненту, яка складає 25 % від загального обсягу освітньої програми. 
Такий вибір є основою для формування індивідуальної навчальної траєкторії здобувачів ОП «Публічне управління 
та адміністрування». В ОП враховано пропозиції здобувачів щодо підсилення регіонального аспекту в дисциплінах 
для детального вивчення територіальних особливостей країни, аналізу рівня розвитку регіонів.
Нині випускники за ОП працюють в органах публічної влади. Сучасні кваліфікаційні вимоги передбачають 
володіння іноземною мовою претендентами на відповідні вакансії на рівні щонайменше В2. З огляду на це в ОП 
врахована позиція випускників щодо зміни дисципліни «Ділова іноземна мова» на «Фахова іноземна мова (рівень 
В2)». 

- роботодавці

Роботодавці мають досить чітке уявлення про ті компетенції, які важливі для успішної роботи, і відслідковують такі 
уміння та навички при відборі молодих фахівців. В цьому контексті розробка ОП передбачала орієнтацію на 
забезпечення випускника знаннями практичного спрямування та підготовку його до роботи в реальному сектору 
управління. В ОП враховано рекомендації роботодавців щодо вивчення дієвих важелів боротьби з корупцією та 
підвищення престижу державної служби (2018 р.); поглиблення мовної та культурної підготовки фахівців (2019 р.); 
розширення та поглиблення вивчення національної безпеки за її видами, узагальнення та розвитку практичних 
аспектів публічного управління в контексті сталого розвитку України, її регіонів, бізнес-структур, освіти, громад, 
врахування зміни поглядів й підходів до концепції публічної влади в Україні (2020 р.).
Відповідно до рецензій зовнішніх стейкхолдерів введено дисципліни в ОП: «Антикорупційна політика», «Державна 
служба» (2018 р.); «Основи культури та техніки мовлення фахівців» (2019 р.); «Управління соціальною та 
екологічною безпекою», «Управління продовольчою безпекою», «Публічне управління в сфері національної 
безпеки», «Екологічна політика регіону», «Публічне управління громадським здоров’ям», « Публічне управління в 
сфері регіональної економіки», «Публічне управління регіонами та територіями» (2020 р.).

- академічна спільнота

Залучення академічних інститутів з метою посилення інноваційності ОП та вибудови індивідуальної навчальної 
траєкторії магістра з 2017 р. по теперішній час забезпечувалось через проведення 6 міжнародних, 2 всеукраїнських 
конференцій та ряду круглих столів. Це значно розширило вибіркову компоненту програми, урізноманітнило 
наукові дослідження та сприяло інноваціям в процесі навчання. 
Викладачі та магістри кафедри активно беруть участь в міжнародних проєктах, що позитивно впливає на розвиток 
ОП. Спільні дослідження та співпраця здійснювалась з КНУ імені Тараса Шевченка, НДІ інтелектуальної власності 
Національної академії правових наук України, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, Національним університетом біоресурсів і природокористування 
України.
Серед світової академічної спільноти в спільних дослідженнях, міжнародних конференціях, круглих столах та 
співробітництві в напрямі модернізації ОП брали участь університети Литви, а саме Клайпедський університет та 
Університет імені Александраса Стульгинскиса, Білоруський державний економічний університет, Ясський 
університет імені Александру Йона Кузи (Румунія), Асоціація «EUROPE GRANDE» (Іспанія), Громадська школа 
дієвих практик ЄС «CISEP» (Україна-Німеччина), Норвежський Інститут Яна-Урбана Сандала.
 Магістри брали участь в курсі проєкту Європейського Союзу Еразмус+ Жан Моне модуль “Аграрна політика ЄС” № 
574608-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE 2016-2019 рр.

- інші стейкхолдери

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП враховано інтереси щодо підготовки 
профільних фахівців Глибочицької ОТГ, Головного управління Національної поліції в Житомирській обл., 
Оліївської сільської ради, Житомирської районної ради, Коростенської районної ради, Коростенської міської ради, з 
якими укладено угоди про співпрацю. В межах ОП відбувається організація і проведення переддипломної практики 
та підготовка випускних робіт здобувачів та проведення спільних наукових заходів (круглих столів, конференцій).
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Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі ОП та ПРН враховують сучасні вимоги щодо розвитку спеціальності в цілому, а саме: широко розвинена 
регіональна мережа ЗВО, що займаються підготовкою магістрів за цією спеціальністю; збільшення кількості 
випускників; збільшення кількості ЗВО (як класичних так і галузевих). З урахуванням зазначених тенденцій цілі та 
ПРН ОП передбачають підготовку фахівців, які здатні опанувати теоретичні та методичні підходи та розв’язати 
практичні завдання у сфері публічного управління та адміністрування з урахуванням специфіки економічного, 
екологічного та соціального розвитку держави та її регіонів у контексті забезпечення національної безпеки.
Проведений аналіз ринку праці свідчить про збільшення упродовж останніх десяти років кількості осіб з вищою 
освітою як на державній службі, так і на службі в органах місцевого самоврядування. Незважаючи на те, що в країні 
вже створено засади щодо здійснення адміністративної реформи, організації державної служби, місцевого 
самоврядування, процеси адміністративно-кадрових реформацій в регіонах відбуваються вкрай повільно.
В межах цілей та ПРН ОП визначено складові управління інноваціями, змінами, якістю, необхідність застосовувати 
сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та 
загальноорганізаційних структур. Уміння розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку 
публічного управління, що передбачено ПРН ОП, дозволить наповнити органи публічної служби 
висококваліфікованими кадрами.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Галузевий контекст Виходячи з екологічного контексту ЖНАЕУ цілі та ПРН ОП в рамках стратегії розвитку 
Поліського національного університету передбачають реалізацію соціальної та економічної складової, які 
інтегрально забезпечують сталий розвиток суспільства як умову національної безпеки держави. В умовах 
демократичного врядування актуалізовано теорію та методи попередження й нейтралізації корупційних дій.
Регіональний контекст ОП враховано при виконанні кваліфікаційних робіт, зокрема на етапі вибору тем досліджень 
з урахуванням регіональної специфіки та проходження переддипломної практики. Об’єктами для дослідження є 
адміністративні послуги на території, інтелектуальний капітал території, державна служба, органи місцевого 
самоврядування, соціальна політика, антикорупційні реформи, території, територіальні громади. Здобувачі вищої 
освіти на практиці апробовують теоретичні знання, враховуючи вимоги законодавства, виявляють проблеми, що 
існують на регіональному рівні та розробляють пропозиції для їх усунення.

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

На початку 2017 р. оскільки професійний стандарт ще не був розроблений, формулювання цілей та програмних 
результатів навчання ОП відбувалося відповідно до НРК, проєкту Стандарту вищої освіти 281 Публічне управління 
та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, досвіду аналогічної програми Національного 
технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". При формуванні цілей 
та програмних результатів навчання ОП у 2020 р. враховано затверджений професійний стандарт, досвід 
аналогічної програми НАДУ при Президентові України як провідного закладу, та взято до уваги досвід аналогічних 
програм інших ЗВО: КНЕУ ім. В. Гетьмана (м. Київ), Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро), ХРІДУ 
НАДУ (м. Харків). За результатами сформовано збалансований перелік освітніх компонентів за циклами загальної 
та професійної підготовки у контексті врахування територіального аспекту. http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-
ta-menedzhmentu/
Досвід іноземних програм враховано при формулюванні ПРН ОП стосовно розробки обґрунтованих управлінських 
рішень з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції та визначення пріоритетних напрямів 
впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії (університети Литви: Клайпедський 
університет (http://baltic-center.eu/klajpedskij-universitet/); Університет імені Александраса Стульгинскиса 
(http://baltic-center.eu/universitet-im-aleksandrasa-stulginskisa). 

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

Стандарт затверджений Наказом МОН України від 04.08.2020 р. № 1001 URL : http://mon.gov.ua/laws/ -%D0%BF. 
Розбіжностей у результатах навчання, сформульованих в ОП, з результатами навчання, запропонованими 
стандартом вищої освіти, відсутні. ОП містить перелік освітніх компонентів, обов’язкові та вибіркові навчальні 
дисципліни з циклу загальної та професійної підготовки, передбачені навчальним планом, програмні результати 
навчання тощо. Формування системи загальних та спеціальних компетентностей, визначених ОП, забезпечують 
обов’язкові та вибіркові навчальні дисципліни циклів загальної та професійної підготовки загальним обсягом 90 
кредитів. Особливістю ОП є включення елементів адаптації майбутніх фахівців до роботи з людьми та колективами 
(ЗК08*. Здатність до раціональної критики та самокритики, конструктивної реакції на зауваження). У відповідності 
до вимог стейкхолдерів доповнено спеціальні компетенції (СК11*. Здатність забезпечувати належний рівень якості 
управлінських продуктів, послуг чи процесів). У якості додаткової вимоги до програмних результатів навчання 
передбачено оволодіння знаннями основних засад державної антикорупційної політики в Україні та уміння 
попереджати та нейтралізувати корупційні дії (СК12*, СК13*). Атестація здобувачів проводиться за кожною 
навчальною дисципліною у формі екзамену, заліку та під час захисту кваліфікаційної роботи; Єдиний держаний 
кваліфікаційний іспит за спеціальністю.
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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?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне 
управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти затверджений Наказом МОН 
України від 04.08.2020 р. № 1001 URL : http://mon.gov.ua/laws/ -%D0%BF

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

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)?

56

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 обов’язкових компонент «Публічна служба», «Публічне управління в сфері національної безпеки» ОП 
відповідає таким об’єктам вивчення: принципи і закономірності функціонування системи публічного управління та 
адміністрування. У змісті вибіркових компонент «Публічне управління локальним розвитком», «Відкрите 
врядування» розкрита сукупності інститутів державного управління, місцевого самоврядування, громадянського 
суспільства відповідно до покладених на них функцій і повноважень. Відносини, явища, процеси, моделі та 
механізми, що характеризують прояви публічного управління та адміністрування на вищому, центральному, 
регіональному та місцевому рівнях відображені у змісті як обов’язкових компонент (зокрема, «Публічне управління 
регіонами та територіями»), так і вибіркових («Муніципальне управління»).
Термінологія, наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на 
загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях і адміністрування у всіх сферах діяльності відображено у 
змісті обов’язкових компонент (Партисипативна демократія та політичний процес, Публічне управління регіонами 
та територіями). Наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, зокрема на вищому, 
центральному, регіональному та місцевому рівнях управління вибірковими компонентами (Інструменти та 
практики формування локальної ідентичності, Публічно-приватне партнерство, Управління інтелектуальним 
капіталом територіальних громад, Запобігання корупції в органах публічної влади).
Обов’язкові компоненти загальної підготовки формують навички використання методів, методик та технологій 
прийняття управлінських рішень у сфері публічного управління та адміністрування (Управління державними 
проєктами та програмами, Ефективність державного та муніципального управління, фахова іноземна мова, 
Методологія і організація наукових досліджень). Практична орієнтованість ОП забезпечується співпрацею з 
випускниками, які стають роботодавцями, що також сприяє проходженню практики магістрів.
Інструментами підготовки за ОП є інформаційно-комунікаційні системи та інноваційні технології викладання. 
Комп’ютери ЗВО під’єднані до мережі Інтернет, що сприяє ефективному засвоєнню знань та виконанню 
кваліфікаційної роботи магістерського рівня. У процесі навчання використовується система Moodle (у т.ч. як засіб 
дистанційного навчання) (http://185.25.118.66/), що дозволяє безкоштовно досягати ПРН. У процесі самостійної 
підготовки у бібліотеці (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/), ЗВО магістри користуються репозитарієм, фаховими та 
іншими виданнями. 

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

Для формування індивідуальної освітньої траєкторії в ЖНАЕУ передбачено вільний вибір дисциплін здобувачами 
вищої освіти, який регламентується такими документами: «Проєкт Положення про вибіркові навчальні дисципліни 
ОП ЖНАЕУ”, 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ПоложенняпровибірковінавчальнідисципліниОП.pdf; 
“Положення про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ”, 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/Polozhennya_pro_vubir_duscuplin.pdf; Проєкт Положення про 
дисципліни з каталогу університету.
Крім зазначеного формуванню індивідуальної освітньої траєкторії сприяє участь в програмах академічної 
мобільності, що передбачено «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників 
освітнього процесу ЖНАЕУ» http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/.pdf.
Більшість випускників відповіли, що набуті ПРН і компетентності відповідають профілю освітньої програми 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDHFqYg_DBkEED16fxGqWCWqegUayoEew6gNLEdMewXqEtKg/viewfor
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m).

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

Здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін. Для ефективного планування 
та якісної організації освітнього процесу на кожний навчальний рік складається/ удосконалюється каталог 
вибіркових навчальних дисциплін та складається індивідуальний навчальний план, що формується на підставі 
стандарту вищої освіти, освітньої програми та навчального плану відповідної спеціальності. Освітня програма 
формується з урахуванням вимог стандартів вищої освіти проєктною групою та колективом випускової кафедри із 
обов’язковим залученням стейкхолдерів і здобувачів вищої освіти. Обсяг дисциплін вільного вибору складає не 
менше 25 % загальної кількості кредитів ECTS, передбачених для освітньої програми відповідного рівня вищої 
освіти. (п. 1.2., 1.3. «Проєкту Положення про вибіркові навчальні дисципліни ОП ЖНАЕУ”, 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20вибіркові%20навчальні%20дисципліни%2
0ОП.pdf).
Модель навчання здобувача вищої освіти за ОП обумовлює формування вибіркової компоненти. Здобувачі можуть 
ознайомитися з навчальним та робочими планами ОП. Вибіркові навчальні дисципліни здобувачів вищої освіти 
покликані забезпечити індивідуалізацію освітньо-професійного процесу. У вибіркових дисциплінах зацікавлені всі 
учасники освітнього процесу. Дисципліни, що пропонуються на вибір здобувачам, визначаються виходячи з 
пропозицій стейкхолдерів та здобувачів вищої освіти. Розробка та оновлення переліку вибіркових дисциплін 
здійснюється робочою групою з урахуванням пропозицій гаранта ОП, роботодавців, затверджується наказом 
ректора відповідно до подання декана факультету. Формування переліку вибіркових дисциплін відбувається на 
початку навчального року та затверджується протоколом засідання кафедри. 
Крім вибіркових дисциплін професійного спрямування стимулюється вибір освітніх компонентів широкого спектру 
результатів навчання. У 2018-2019 н.р. кафедра інформувала, а магістри мали змогу обрати окремі курси 
(Дисципліна вільного вибору студента) http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-about-etiv. З 2020 
н.р. сформований каталог дисциплін університету, що дає можливість доповнювати основну спеціальність 
додатковими фаховими компетентностями (Проєкт Положення про дисципліни з каталогу університету).
Вибір здобувача вищої освіти формалізується поданням заяви на ім’я декана факультету, що є підставою для 
формування індивідуального навчального плану студента (заява зберігається весь термін навчання здобувача). 
Більшість опитаних здобувачів відповіли, що практично завжди отримані результати вивчення дисциплін 
відповідають заявленим в них цілям (https://forms.gle/SaiMG93W1Wb1p5WB7).

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

При організації практичної підготовки науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти керуються 
«Положенням про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти» 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положенняпропрактикуздобувачіввищоїосвіти.pdf Практика 
проводиться після засвоєння здобувачами програми теоретичної підготовки.
Практична підготовка за ОП формує компетентності відповідно вимог подальшої професійної діяльності та єдності 
теоретичної та практичної підготовки здобувачів, а саме: мати розвинуте професійне мислення; володіти знаннями, 
вміннями та здібностями, необхідними для адаптації, продуктивної діяльності (ЗК01, ЗК08*; СК04, СК12*). ОП 
передбачає такий вид практичної підготовки: переддипломна практика (2 семестр). Здобувачі можуть пропонувати і 
самостійно обирати місце проходження практики за умови укладання угоди встановленого зразка.
При формулюванні цілей і завдань практичної підготовки враховуються рекомендації роботодавців і керівництва 
баз практики. Це досягається шляхом оновлення програм практики і забезпечує практичну підготовку здобувачів з 
урахуванням тенденцій розвитку сфери професійної діяльності. Студенти в цілому визначили достатній рівень 
співвідношення теоретичної і практичної частини ОП, організації наукових і практичних заходів професійної 
діяльності та їх залучення до проведення та участі у наукових і практичних заходах відповідно до розробленої 
анкети https://forms.gle/SaiMG93W1Wb1p5WB7.

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

Формуванню soft skills сприяють: ОК2 раціональна критика та самокритика, конструктивна реакції на зауваження, 
ОК3 критичне сприйняття наукових теорій, ОК13 та переддипломна практика – здатність до ділових комунікацій у 
професійній сфері, знання основ управління, етики ділового спілкування; ОК 9 працювати в команді, мотивувати 
людей, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо. 
Застосовуються форми та методи навчання, які сприяють набуттю soft skills: самостійне виконання кваліфікаційної 
роботи; критичне мислення (студентські конкурси, захист курсових робіт); здатність навчатися протягом усього 
життя (реферати, доповіді); адаптивність (конференції, тренінги, семінари); соціальний інтелект (командні методи 
навчання, робота над проєктами, ділові ігри).
Крім того, певна частина здобувачів задіяна в неурядових об’єднаннях громадян місцевого та загальнодержавного 
значення (громадські організації, благодійні фонди), де вони здобувають досвід та уміння, які більшою мірою і 
відносяться до (soft skills): Кучевський В. - Благодійний Фонд «Надія для всіх»; Сторожук Г. - ГО «Всеукраїнський 
Рух «Сила Права»; Корейба Л. – Громадська спілка «Центр розвитку земельних правовідносин в Україні»; Грибук В. 
- ГО «Спортивний клуб «Арес». Випускники на питання щодо рівня отримання соціальних навичок (soft skills) в 
процесі навчання 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDHFqYg_DBkEED16fxGqWCWqegUayoEew6gNLEdMewXqEtKg/viewfor
m) більшістю відповіли: проявляється часто.
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Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Стандарт затверджений Наказом МОН України від 04.08.2020 р. № 1001 URL : http://mon.gov.ua/laws/ -%D0%BF 
Зміст ОП повністю враховує вимоги професійного стандарту.

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

Підготовка здобувачів проводиться за освітньою програмою відповідно до Положення про організацію освітнього 
процесу ЖНАЕУ 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%20
у%20ЖНАЕУ.pdf). Навчальний план розроблено на основі ОП і визначає перелік навчальних дисциплін і логічну 
послідовність їх вивчення. Календарний графік на весь період навчання наведено у навчальному плані, також 
зазначено час на аудиторні заняття, самостійну роботу, контрольні заходи, практичну підготовку, канікули, 
атестацію. У навчальному плані визначено обсяг годин на кожну дисципліну, кількість кредитів ЄКТС і форми 
підсумкового контролю. Обсяг кредиту ЄКТС становить 30 академічних годин, а навчальне навантаження здобувача 
ступеня вищої освіти магістр – 90 кредитів ЄКТС. 
Самостійна робота здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом використанням таких 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, 4) онлайн сервісів для формування завдань поточного та 
підсумкового контролю знань здобувачів, зокрема: Google форми (https://www.google.com/intl/uk_ua/forms/about/), 
а також через онлайн конференції та вебінари. Більшість здобувачів на питання обґрунтованості навантаження на 
здобувача вищої освіти відповіли позитивно (https://forms.gle/SaiMG93W1Wb1p5WB7).

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

Дуальна форма навчання як складова освітнього процесу здобувачів вищої освіти за ОП «Публічне управління та 
адміністрування» в ЖНАЕУ наразі не використовується. Дуальна форма навчання регламентується «Положенням 
про порядок організації та проведення дуальної освіти» http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/pdf 

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

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

Особливості ОП враховані у Правилах прийому для здобуття вищої освіти в Житомирському національному 
агроекологічному університеті 2020 р. (зі змінами), що затверджена вченою радою університету 27 травня 2020 р., 
протокол № 10. Зокрема, в розділі IV п. 3; розділі V п. 5, 7, 8; розділі VI п. 2, 6, 7, 9, 12; розділі VII п. 1, 4, 7, 15; розділі 
IX п. 3, 6. Вступ для здобуття ступеня вищої освіти магістра за ОП «Публічне управління та адміністрування» 
здійснюється на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови; 
результатів фахового вступного випробування, а також додаткового фахового вступного випробування для 
вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою 
спеціальністю (напрямом підготовки). Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 
розраховується відповідно до Умов та Правил прийому для здобуття вищої освіти в 2020 р. Зміст вступних 
випробувань відповідають рівню початкових компетентностей та освітній програмі спеціальності. Мінімальна 
кількість (сума) тестових балів іспитів, отримання яких надає абітурієнту право участі в конкурсному відборі при 
вступі на навчання до закладу вищої освіти України визначається Умовами та Правилами прийому для здобуття 
вищої освіти в 2020 році (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0415-20#n6).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Порядок зарахування та визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО здобувачами вищої освіти, 
регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ.pdf; 
Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/положення%20Академічна%20мобільність.pdf. У ЗВО розроблено 
проєкт Положення про порядок перезарахування результатів навчання у ЖНАЕУ ( 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019).
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Процедура визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО, передбачає звернення здобувача вищої освіти з 
відповідною заявою до ректора Університету. До заяви додають документи, які підтверджують вміння, які здобувач 
отримав під час навчання. Для визнання результатів навчання створюється предметна комісія. До неї входять декан 
факультету, гарант ОП, на якій вчиться здобувач, науково-педагогічні працівники, які викладають вказану 
дисципліну. Комісія визначає метод оцінювання. За підсумками оцінювання предметна комісія формує протокол, у 
якому міститься висновок для деканату про зарахування чи не зарахування відповідної дисципліни. Інформування 
здобувачів вищої освіти відбувається через відкриті джерела, зокрема через сайт університету.

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

Конкретних прикладів щодо практики застосування вказаних правил на ОП 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 Положенням про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20визнння%20результатів%20неформальної
%20освіти.PDF. Процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, передбачає звернення 
здобувача вищої освіти з відповідною заявою до ректора Університету. До заяви додають документи, які 
підтверджують вміння, які здобувач отримав під час навчання. Для визнання результатів навчання створюється 
предметна комісія. До неї входять декан факультету, гарант ОП, на якій вчиться здобувач, науково-педагогічні 
працівники, які викладають вказану дисципліну. Комісія визначає метод оцінювання. За підсумками оцінювання 
предметна комісія формує протокол, у якому міститься висновок для деканату про зарахування чи не зарахування 
відповідної дисципліни. Інформування здобувачів вищої освіти відбувається через відкриті джерела, зокрема через 
сайт університету.

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

Конкретних прикладів щодо практики застосування вказаних правил на ОП 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

Форми та методи навчання і викладання за ОП здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України, 
стандартів освітньої діяльності та вищої освіти України і Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%20
у%20ЖНАЕУ.pdf. Освітній процес в межах ОП відбувається за очною (базується на постійному контакті науково-
педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти на заняттях), заочною (передбачає самостійне опрацьовування 
значного обсягу матеріалу здобувачами згідно індивідуального плану). В межах ОК поєднуються такі методи 
навчання: лекційні заняття, які мають інтерактивний науково-пізнавальний характер; практичні заняття із 
розв’язуванням ситуаційних завдань, ділових ігор, представленням презентацій; самостійна підготовка; контрольні 
заходи; консультації викладачів (очні, он-лайн, в системі дистанційної освіти Moodle) та проходження 
переддипломної практики. Викладання на ОП передбачає також використання новітніх інформаційно-
комунікаційних засобів і технологій (відеолекції, презентації, дистанційні форми навчання (згідно Положення про 
дистанційне навчання в ЖНАЕУ http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya), он-лайн консультації). 
Диференційний підхід до вибору форм і методів навчання сприяє ефективному досягненню програмних результатів 
навчання, матриця відповідності яких представлена в табл. 3.

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?

В межах ОП реалізується концепт студентоцентричного підходу у виборі форм і методів навчання і викладання. 
Згідно Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ викладачі самостійно обирають форми і методи 
навчання і викладання, які розкривають і деталізують в робочих навчальних програмах. Робочі програми 
розміщуються в Системі дистанційного навчання Moodle (http://185.25.118.66/), де студенти можуть самостійно 
ознайомитись із змістом, формами і методами навчання за кожною освітньою компонентою. При цьому викладачі 
на першому занятті з кожної дисципліни інформують студентів про цілі, зміст та програмні результати освітньої 
компоненти, а також деталізують форми і методи навчання та критерії оцінювання. Навчання за ОП передбачає 
проведення викладачами проблемних лекцій, занять у формі дискусій, а здобувачами вищої освіти виконання 
кваліфікаційних робіт. Освітній процес за ОП побудовано з урахуванням потреб студентів, що передбачає 
застосування різних способів подачі матеріалу та їх коригування. За результатами анкетування більшість здобувачів 
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вважає, що використання викладачами сучасних педагогічних методів (майстер-класів, навчальних дискусій, 
мозкового штурму, тренінгів, ділових ігор тощо) відбувається часто https://forms.gle/SaiMG93W1Wb1p5WB7.

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

Принципи академічної свободи в межах ОП реалізовуються шляхом забезпечення викладацькому складу та 
здобувачам вищої освіти умов для автономії і свободи викладання, навчання без зовнішнього втручання. 
Відповідно до Закону України «Про освіту» і «Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ» науково-
педагогічні працівники мають можливість самостійно формувати зміст освітніх компонент, вносити зміни в робочі 
програми, обирати методи навчання і викладання з метою ефективного засвоєння знань. Організація освітнього 
процесу передбачає урахування можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, орієнтується на 
формування особистості, здатної до постійного оновлення знань та мобільності. Академічна свобода здобувачів 
передбачена Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу 
ЖНАЕУ від 31.08.2015 р. 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D1%8F%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D
0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf ). Академічна 
свобода здобувачів досягається шляхом надання їм права вільно обирати теми курсових робіт та випускних 
кваліфікаційних робіт, місця для проходження переддипломної практики та окремі компоненти освітньої програми.  

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 *

Ознайомитись із навчальним планом здобувачі мають можливість на кафедрі на початку кожного навчального року. 
Протягом навчання здобувачі можуть в будь-який час отримати відповіді на запитання у завідувача та викладачів 
кафедри. Студенти мають доступ до навчально-методичних матеріалів (конспекти лекцій, методичні рекомендації 
щодо проведення семінарських, практичних занять, самостійної роботи студентів, написання курсових робіт) за 
кожною дисципліною, які розміщуються на сайті університету в Системі дистанційного навчання (Moodle) 
(http://185.25.118.66/). Здобувачам ОП інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання за 
кожною освітньою компонентою детально надається на першому занятті з дисципліни. 
Доступ до інформаційних ресурсів щодо освітньої діяльності в університеті вільний та безоплатний. Обрана форма 
інформування забезпечує вільний, вчасний та швидкий доступ до інформації на всій території університету через 
локальну та інтернет-мережу. 

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

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП відбувається шляхом залучення здобувачів до виконання 
кваліфікаційної роботи, яка виконується на кафедрі, та апробації її результатів на наукових конференціях, 
публікації результатів роботи у наукових фахових виданнях з публічного управління та адміністрування.
Кафедра традиційно проводить щорічні всеукраїнські науково-практичні конференції з міжнародною участю 
«Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації» (2018-2019 рр.), міжнародну науково-
практичну конференцію «Становлення механізму публічного управління розвитком територій як пріоритет 
державної політики децентралізації» (2017-2019 рр.) та міжнародний науково-практичний форум («Інтелектуальна 
економіка в умовах суспільних трансформацій» 2016-2019 рр.), що дозволяє науково-педагогічним працівникам та 
здобувачам здійснювати апробацію отриманих результатів.
Здобувачам презентуються монографії, статті та матеріали наукових конференцій за авторством науково-
педагогічних працівників, залучених до освітнього процесу за ОП «Публічне управління та адміністрування».
Студенти Хомин О. і Бурмич Д. у складі команди взяли участь у Марафоні інтелектуальної власності організованому 
за ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в межах Міжнародного форуму “Innovation 
Market - 2018” в Києві (21-23 листопада 2018 р.) (http://znau.edu.ua/tidings/top-news/studenti-zhnaeu-vzyali-uchast-u-
marafoni-z-intelektualnoji-vlasnosti#!8 ).
Студентка Хитоніна М.С. (науковий керівник Довженко В.А.) нагороджена дипломом ІІІ ступеня за представлену 
наукову роботу «Державна політика управління інтелектуальною власністю у сфері національної безпеки» на 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Інтелектуальна власність», 23.04.2020 р. 
(http://znau.edu.ua/tidings/top-news/studentka-poliskogo-universitetu-peremogla-u-vseukrajinskomu-konkursi-zi-
spetsializatsiji-intelektualna-vlasnist ). 
Студент Кучевський В.В. (науковий керівник Захаріна О.В.) отримав диплом ІІ ступеня у всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», 21.03.2019 р.
Студент Похільченко Олександр в складі команди від ЖНАЕУ взяв участь у фінальному турі Всеукраїнського 
конкурсу «Look of New Generation/Погляд нового покоління – 2019» (дослідження на прикладі Тетерівської 
об'єднаної територіальної громади). (http://znau.edu.ua/tidings/top-news/studenti-zhnaeu-sered-peremozhtsiv-
konkursu-look-of-new-generation-2019#!_________2__1_ ). 
Професорку кафедри Литвинчук І.Л. включено до складу Програмного комітету «Європейська дослідницька рада. 
Майбутні та новітні технології. Дії Марії Склодовської-Кюрі» - одного з 6 програмних комітетів «Горизонт 2020». 
(http://znau.edu.ua/tidings/top-news/vikladach-poliskogo-natsionalnogo-universitetu-projshla-vidbir-u-programnij-
komitet-gorizont-2020 )
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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

Викладачі оновлюють зміст освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик відповідно до «Положення про 
навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін» http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-
informatsiya, зокрема включають у робочі програми навчальних дисциплін актуальні та новітні наукові досягнення у 
певній галузі. На основі врахування побажань здобувачів вищої освіти, випускників щодо змістовного наповнення 
навчальних дисциплін та запитів стейкхолдерів щодо розвитку відповідних компетентностей перед початком 
кожного навчального року оновлюються всі робочі програми навчальних дисциплін. 
В навчальному процесі викладачами та здобувачами використовуються результати науково-дослідної роботи 
кафедри за темою: «Інституційні імперативи інтелектуалізації аграрної економіки в євроінтеграційному вимірі» 
(номер державної реєстрації 0115U006602 2015-2020 рр.). З метою забезпечення відповідних показників якості 
підготовки здобувачів вищої освіти було видано такі підручники, навчальні посібники та монографії:
- Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / [О. В. Скидан, В. П. Якобчук, Н. В. Дацій та ін.] ; за заг. ред. 
О. В. Скидана. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 705 с. (використовується при викладанні дисциплін: Державна служба, 
Публічне управління в сфері національної безпеки, Публічне управління локальним розвитком, Публічні 
комунікації та психологія управління);
- Войтенко А. Б. Децетралізація та реформування місцевого самоврядування : навч. посібник / А. Б. Войтенко, Київ: 
Вид-во Ліра-К, 2020. 469 с. (використовується при вивченні дисципліни Публічне управління регіонами та 
територіями);
- Основи публічного управління та антикорупційної діяльності : навч. посіб. / Карташов Є.Г., Дацій Н.В., Драган І.О., 
Антонов А.В., Шпак Ю.В. / за заг. ред. Є.Г Карташова. Київ : Освіта України, 2020. 304 с. та Литвинчук І. Л. 
Інструменти моніторингу корупційних ризиків та запобігання корупції навч. посібник / О. В. Іванюк, І. Л. 
Литвинчук, Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 74 с. (використовуються при викладанні дисциплін: Антикорупційна політика 
в сфері публічного управління, Запобігання корупції в органах публічної влади);
- Литвинчук І. Л. Управління інтелектуальною власністю в сиcтемах AR4D (agricultural research for development) : 
монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 618 с. (використовується при вивченні дисциплін Управління 
інтелектуальним капіталом територіальних громад, Інструменти та практики формування локальної ідентичності);
- Литвинчук І. Л. Аграрна політика Європейського союзу: виклики і перспективи : моногр., Київ: «ЦУЛ», 2019. С. 
137–151. (використовується при вивченні дисципліни Управління продовольчою безпекою).

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

Інтернаціоналізація діяльності регулюється «Стратегією інтернаціоналізації ЖНАЕУ на 2019-2029 рр.» та 
координується Міжнародним відділом і Центром інтелектуальної власності, інноватики та управління проєктами 
ЖНАЕУ. Для здобувачів надано відкритий доступ до баз даних та ресурсів Scopus, Web of Science, Springer Link та 
міжнародних ідентифікаційних систем ResearcherID, ORCID, LinkedIn. 
Студенти і викладачі мають досвід участі у міжнародних проєктах та програмах:
- «Формування компетенцій володіння антикорупційними інструментами у активної молоді» під егідою 
Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні («EUACI») за підтримки ЄС Міністерства закордонних 
справ Данії, грудень 2019р.;
- проєкт академічного співробітництва з Мережею молодіжних академічних інкубаторів YEP (Україна-Естонія) 
(участь у Марафоні з інтелектуальної власності Міжнародного форуму «INNOVATION MARKET-2018»), 2018 р.;
- проєкт академічного співробітництва з Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway (5 викладачів пройшли інтенсивний 
курс Social Entrepreneur School IBS, 2019р.;
- Литвинчук І.Л. стажування за програмою «Civic School for Sound EU Practice», 2018; Leibniz Institute of Agricultural 
Development in Transition Economies (IAMO) 2019 р; 
- студент Кучевський В., викладачі Литвинчук І.Л., Захаріна О.В. – Jean Monnet Open Course of European Integration: 
Economic Development (Європейська інтеграція, економічний розвиток та політика ЄС у сфері публічного 
управління), 2018 р. 

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 оцінювання здобувачів освітнього ступеня магістр з «Публічного управління та 
адміністрування», відповідно до дисциплін освітньо-професійної програми, реалізуються у відповідності до Закону 
України «Про вищу освіту» та Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ в формі вхідного, 
поточного, модульного (рубіжного), підсумкового, що дає можливість оцінити програмні результати навчання. 
Всі контрольні заходи у межах навчальних дисциплін освітньої програми дають можливість в повному обсязі 
перевірити засвоєння здобувачем основних положень програми, логічних взаємозв’язків між модулями та темами, 
спрямовують здобувача на необхідність, в навчальному процесі, поєднувати теорію та практику у вирішенні 
актуальних питань державотворення, готовність розв’язувати проблеми формування нової моделі публічного 
управління та адміністрування, здатність вирішити професійні завдання. Вхідний контроль забезпечується шляхом 
організації вступних іспитів в магістратуру, що дає можливість оцінити рівень підготовки абітурієнта. Поточний 
контроль здійснюється під час проведення аудиторних занять у формі систематичної перевірки рівня засвоєння 
знань та формування професійних навичок через перевірку готовності до семінарських та практичних занять. 
Також, магістри максимально залучаються до проведення тренінгів, круглих столів, конференцій та форумів, беруть 
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активну участь в написанні статей та доповідей, що теж виступає елементом поточного контролю. Керівники 
здійснюють контроль за виробничою практикою та написанням кваліфікаційної роботи. 
За допомогою модульного контролю, який переважно здійснюється у вигляді написання модульної контрольної 
роботи, визначається рівень засвоєння логічної частини програмного матеріалу з навчальної дисципліни.
Загальні результати навчання контролюються за допомогою підсумкового контролю на певному рівні освіти або на 
певному її етапі. Підсумковий контроль здійснюється у формі семестрового контролю через організацію 
семестрових екзаменів або заліків з засвоєння програмних результатів певної навчальної дисципліни у визначені 
терміни, встановлені навчальним планом. Семестровий екзамен – форма підсумкового контролю засвоєння 
магістром теоретичної та практичної складових матеріалу з навчальної дисципліни за семестр. Семестровий залік – 
форма підсумкового контролю оцінки засвоєння навчального матеріалу виключно на підставі результатів 
виконаних певних видів робіт на практичних або семінарських заняттях. 
Форму проведення контролю та систему оцінювання знань визначають особливості робочої програми навчальної 
дисципліни. Успішність магістрів оцінюється також системою, що передбачає обов’язкове переведення оцінок до 
шкали ЄКТС. 
Підсумковий результат оцінки знань магістрів з публічного управління та адміністрування з 2020 р., відповідно до 
Постанови від 17.07.2019 р. №684 та порядку атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, буде проводитись у 
формі Єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

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

Чіткі та зрозумілі форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 
освіти забезпечується через завчасне інформування, до початку навчального процесу, у створених кафедрою групах 
у Viber про навчальні та індивідуальні навчальні плани, робочі програми з навчальних дисциплін, надання 
інформації для студентів через Єдину державну електронну базу з питань освіти про модуль «Навчальний процес» 
та модуль «Розклад», правила дистанційного навчання на платформі Мооdle відповідно до Положення про 
організацію освітнього процесу у Житомирському національному агроекологічному університеті” (затвердженого 
Вченою радою ЖНАЕУ 27.03.2019 р., протокол № 8) (http://znau.edu.ua/cat-university/ofitsijni-dokumenti). 
В робочих програмах з навчальних дисциплін доступно висвітлено інформацію про контрольні заходи та критерії 
оцінювання у формі таблиць розподілу балів відповідно форм контролю, відображаються максимальні та мінімальні 
бали з відповідного контрольного заходу з урахуванням ступеня значимості та трудоємності дисципліни. 
Публічність освітньої програми, навчальних планів та силабусів забезпечена також через інформування на сторінці 
кафедри на платформі Facebook, також шляхом безпосереднього надання кафедрою паперових варіантів планів та 
програм на етапі підписання договору про навчання, якщо у студентів є проблеми з отриманням електронних версій 
через інформаційні системи адміністрації університету.

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

На початковому етапі вивчення дисципліни, у відповідності до робочих програм, навчального та індивідуального 
навчальних планів, викладачі надають повну інформацію студенту про форми контролю та критерії оцінювання, як 
в паперовому вигляді, так і на електронних носіях. Надання вичерпної інформації до початку навчального процесу 
про форми контрольних заходів та критерії оцінювання стосується як обов’язкових так і вибіркових дисциплін
Інформаційні матеріали про контрольні заходи та критерії оцінювання постійно доступні на сайті університету, з 
ними здобувачі ступеня магістр можуть ознайомитися самостійно у будь який зручний для них час через Освітній 
портал ЖНАЕУ. Додаткова інформація щодо організації навчального процесу та заходи контролю може бути 
отримана в деканаті та навчально-науковому центрі. Також, на стенді кафедри до початку навчального процесу 
розміщуються навчальні плани та розклад.
Положення про організацію освітнього процесу у Житомирському національному агроекологічному університеті 
(http://znau.edu.ua/cat-university/ofitsijni-dokumenti) регламентує інформаційні інструменти, заходи контролю та 
критерії оцінювання. Форми контрольних заходів та періодичність їх здійснення представлені у графіку освітнього 
процесу та розкладі занять.
Кафедра також використовує інструменти опитування та анкетування, щодо чіткості і зрозумілості інформації 
відносно критеріїв оцінювання результатів навчання. 

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

Стандарт вищої освіти другого рівня (магістр) та ступеня вищої освіти «Магістр» за ОП «Публічне управління та 
адміністрування» затверджено Наказом МОН № 1001 від 04.08.2020 року. Відповідно до стандарту в освітньо -
професійну програму підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в ЖНАЕУ 
було внесено зміни які посилили вимоги до атестації магістрів даного профілю. Основними формами підсумкової 
атестації було визначено публічний захист кваліфікаційної роботи та проведення єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту за спеціальністю в установленому порядку. 
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті або репозитарії ЖНАЕУ, вона не повинна містити 
академічного плагіату, фабрикацій, фальсифікацій, спрямована на вирішення складних задач в сфері публічного 
управління. 
Відповідно до стандарту, проведення атестації у вигляді єдиного державного кваліфікаційного іспиту має оцінювати 
відповідність результатів навчання вимогам стандарту та організаційним вимогам до єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту які встановлюються законодавством.
ОП виходить з того, що магістр може бути атестованим за умови проходження в повному обсязі освітньої програми, 
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успішному складанні поточного та підсумкового контролю з дисциплін, передбачених індивідуальним навчальним 
планом та дотримання положень стандарту про публічний захист та вимоги до кваліфікаційної роботи та вимоги до 
проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

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

Процедура проведення контрольних заходів здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» здійснюється відповідно до 
«Положення про організацію освітнього процесу», «Положення про порядок створення та організацію роботи 
Екзаменаційної комісії в університеті», «Положення про кваліфікаційні роботи» та вимог стандарту. 
Всі документи знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті ЖНАЕУ у розділі “Публічна інформація” 
(http://znau.edu.ua/m-universitet/mpublichna-informatsiya).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивна оцінка результатів навчання ОП забезпечується системою оцінювання здобувачів вищої освіти, 
прописаної в “Положенні про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ” (наказ ЖНАЕУ від 
29.12.2016 р. № 254), відповідно до якого, відповідальність за організацію і проведення сесійного контролю знань 
здобувачів вищої освіти несе завідувач кафедри та декан. Контроль за організацією та проведенням контролю знань 
здобувачів вищої освіти здійснюють у порядку, який визначає ректор Університету.
Процедурні заходи запобігання зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів прописані у 
“Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням”. документи 
знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті ЖНАЕУ у розділі “Публічна інформація” 
http://znau.edu.ua/m-universitet/mpublichna-informatsiya). Врегулювання конфлікту інтересів на освітній програмі 
не застосовувалось, оскільки конфліктів не виникало.

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

Процедура урегулювання ЗВО порядку повторного проходження контрольних заходів у ЖНАЕУ регламентується 
“Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ” (http://znau.edu.ua/cat-university/ofitsijni-dokumenti). 
Здобувачам, які отримали під час сесій незадовільну оцінку, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість 
через повторне складання заліків та екзаменів не більше двох спроб з кожної дисципліни після проведення 
підсумкового контролю за розкладом: одна спроба викладачу, друга – комісії. Результат складання заліків та 
екзаменів перед комісією є остаточним. 
Здобувачі, які не ліквідували академічну заборгованість, відраховуються з університету. Письмові роботи здобувачів 
вищої освіти, виконані під час підсумкового контролю, зберігаються протягом семестру, а потім списуються. 
Повторне складання іспиту допускається на прохання здобувача у випадку його бажання підвищити позитивну 
оцінку або незгоди з оцінкою. Екзамен проводить викладач навчальної дисципліни, а у випадку незгоди з оцінкою – 
комісія. Здобувачам вищої освіти, які не проходили атестацію з поважної причини, при документальному 
підтвердженні, ректор може встановити іншу дату атестації. Процедура повторного проходження єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту, який є вимогою до стандарту, на теперішній час не визначена.

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

Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів має місце при умові порушення порядку 
організації і проведення заліків або екзаменів, та при умові незадоволення результатом оцінювання здобувача 
вищої освіти. Процедуру проведення контрольних заходів здобувач може оскаржити за таких умов: невчасне 
ознайомлення з програмою проведення контрольних заходів; недостатнє ознайомлення з методикою проведення 
заліку чи екзамену; не доведення до відома переліку основних питань навчальної дисципліни, літератури, яку 
здобувачі можуть використати у підготовці до контрольних заходів. Порядок урегулювання оскарження процедури 
та результатів проведення контрольних заходів передбачено в “Положенні про порядок створення та організацію 
роботи екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ” 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/ННЦ/Положення%20про%20порядок%20створення%20та%20ор
ганізацію%20роботи%20екзаменаційної%20комісії%20у%20ЖНАЕУ.pdf).
В випадку незадоволення оцінкою здобувач має право оскаржити результат оцінювання у день оголошення 
результату контрольного заходу. Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів 
проводиться поданням апеляційної заяви на ім’я ректора університету. Захист прав та інтересів здобувачів вищої 
освіти забезпечує студентське самоврядування ЖНАЕУ. 
За період здійснення освітньої діяльності випадків оскарження процедури та результатів проведення контрольних 
заходів серед здобувачів ОП не було.

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

Базовими документами, що визначають політику та процедури дотримання академічної доброчесності при 
підготовці магістрів з публічного управління та адміністрування, є “Положення про академічну доброчесність, 
запобігання та виявлення антиплагіату в ЖНАЕУ” та стандарт з вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне 
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управління та адміністрування».
Також, дотримання академічної доброчесності регулюється “Положенням про процедуру впровадження системи 
запобігання та виявлення академічного плагіату в Житомирському національному агроекологічному університеті” 
та “Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ”, наказ ректора ЖНАЕУ від 
29.03.2019 р. № 61. Внутрішня система запобігання та виявлення академічного плагіату та стандарт з вищої освіти 
забезпечують ефективність системи дотримання академічної доброчесності, цією системою визначається перевірка 
наукових та навчально-методичних праць учасників освітнього процесу, атестаційних робіт здобувачів вищої освіти. 
Вищезазначені документи представлені на офіційному веб-сайті університету у розділі “Публічна інформація” 
(http://znau.edu.ua/m-universitet/mpublichna-informatsiya).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Основними інструментами запобігання академічній недоброчесності в університеті є онлайн-сервіси офіційних 
систем “Unicheck” та “Strike Plagiarism” компанії ТОВ “Антиплагіат”. Застосування антиплагіатних систем забезпечує 
виявлення ознак плагіату, шахрайства, фабрикацій та фальсифікацій при написанні наукових праць та 
кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними працівниками. Стимулом дотримуватись 
норм доброчесн6ості, авторського права, проявляти самостійність та креативність в навчанні є лекції, круглі столи та 
конференції, які проводяться з питань економіки та права інтелектуальної власності за участі бібліотеки 
Університету (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?limitstart=0). 
Здобувач при підписанні заяви, в якій підтверджується факт відсутності у кваліфікаційній роботі ознак академічної 
недоброчесності, плагіату, шахрайства, фальсифікацій, ознайомлюється із можливими санкціями. Технологія 
перевірки доробків здобувачів вищої освіти на академічну доброчесність включає два етапи: 1) перевірка роботи за 
допомогою антиплагіатної системи та формування звіту за результатами перевірки; 2) експертиза роботи фаховою 
комісією експертів з перевірки робіт на наявність ознак академічного плагіату, на основі аналізу отриманого звіту 
системи та оформлення довідки про результати перевірки. У разі негативного висновку онлайн-сервісу “Unicheck” 
робота повертається на доопрацювання.

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

Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів здіснюється шляхом надання консультацій, організацію 
курсів для студентів з дотримання норм академічної доброчесності при написанні статей, тез та кваліфікаційних 
робіт на сонові принципів самостійності, коректного використання інформації, уникання плагіату, шахрайства, 
фальсифікацій. 
Університет розробляє та розповсюджує методичні матеріали з правильного оформлення посилань на використані 
джерела; ознайомлює студентів та викладачів з нормативними актами, що регламентують правила запобігання 
академічного плагіату; розміщає на сайті університету етичні норми дотримання академічної доброчесності 
(http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist). 

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

Документ, що визначає процедуру встановлення відповідальності за порушення норм академічної доброчесності, – 
“Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення антиплагіату в ЖНАЕУ”. У разі встановлення 
факту академічної недоброчесності, плагіату, фальсифікації, шахрайства при написанні публікацій та 
кваліфікаційних робіт, то це стає підставою для недопущення до атестації, до захисту кваліфікаційної роботи, до 
друкування наукових статей та тез. Відповідальність несуть також наукові керівники за недостатнє інформування 
здобувача вищої освіти та контрольні заходи за дотриманням норм академічної доброчесності. 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompania/Polozhennia_pro_academichnu_dobrochesnist.p
df).

6. Людські ресурси

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

Добір викладачів ОП відбувається відповідно до кадрової політики Університету на конкурсній основі відповідно до 
«Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 
укладання з ними контрактів у Житомирському національному агроекологічному університеті» 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2018/.pdf. До участі в конкурсі допускаються особи, які мають повну 
вищу освіту, науковий ступінь та звання, або значні визнані результати (лауреати премії, особи, що мають почесні 
звання), досконало володіють державною мовою. Крім того, важливим є стаж роботи конкурсантів у закладах вищої 
освіти на посадах науково-педагогічних працівників, або стаж практичної роботи за профілем кафедри, навчально-
методичні та наукові праці, з яких є навчальні посібники і підручники за тематикою кафедри, монографії, праці у 
виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Web of Science, Scopus, EBSCO або іншими 
авторитетними міжнародними базами даних. Всі наукові доробки в повному тексті розміщуються в інституційному 
репозитарії Університету. Викладачі ОП мають бібліометричний профіль у Google Scholar та зареєстровані в єдиному 
міжнародному реєстрі вчених ORCID.
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Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Керівники та спеціалісти державного управління, освіти та місцевого самоврядування, роботодавці та стейкхолдери 
(зазначені в ОП «Публічне управління та адміністрування» магістерського рівня вищої освіти) залучаються до 
проведення щорічних наукових конференцій: «Становлення механізму публічного управління розвитком територій 
як пріоритет державної політики децентралізації», «Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів», 
«Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій», круглих столів з актуальних проблем 
регіонального розвитку та формування пропозицій щодо самозабезпечення, підвищення стійкості місцевих громад 
до зовнішніх чинників. Окрім того, роботодавці запрошуються на святкування Дня державної служби, Дня 
Університету, Дня кафедри, на зустріч кураторів з академічними групами. Метою таких зустрічей є пошук серед 
здобувачів вищої освіти професійних кадрів та можливість залучити волонтерів для виконання певних завдань в 
професійній сфері. Здобувачі, роботодавці та інші стейкхолдери мають можливість слідкувати за новинами кафедри 
на її сторінці https://www.facebook.com/public.pnu/
Зацікавленість роботодавців у співпраці з університетом щороку зростає, про що свідчать укладені угоди зі 
стейкхолдерами: Глибочицька ОТГ, ГУ НП в Житомирській обл., Оліївська сільська рада, Житомирська р-н рада, 
Коростенська р-н рада, Коростенська міська рада, Управління відділу молодіжної політики та національно-
патріотичного виховання молоді та спорту Житомирської ОДА.

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

В 2019 р. Університет став базовою площадкою впровадження проєкту «Реалізація регрантингової програми у 
Чернівцях, Червонограді і Житомирі» у співпраці з Центром «Жіночі перспективи», ГО «Ендшпіль» за 
фінансування ЄС і Міністерства закордонних справ Данії. В рамках проєкту здобувачі прослухали курс «Формування 
компетенцій володіння антикорупційними інструментами у активної молоді». 03 і 10 жовтня 2019 р. представники 
відділу спеціальної поліції при ГУ НП в Житомирській області провели практичні тренінги на теми: «Особливості 
документування правопорушень у сфері боротьби з корупцією», «Виявлення економічних злочинів, пов’язаних з 
нецільовим використанням, привласненням, розтратою бюджетних коштів». 17 жовтня, 26 листопада 2019 р. та 24 
червня 2020 р. проведено зустрічі зі здобувачами вищої освіти заступником начальника Міжрегіонального 
управління Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях на теми: «Запобігання корупції 
в державних органах та органах місцевого самоврядування», «Залучення талановитої молоді на державну службу», 
«Утвердження стандартів етичної поведінки у сфері публічного управління». 21 жовтня 2019 р. представники 
бібліотеки провели тренінг з питань академічної доброчесності. 24 жовтня 2019 р. проведено практичний тренінг 
представником Управління СБУ в Житомирській області на тему: «Корупція: протидія і відповідальність». Всі 
заходи висвітлено на сторінці кафедри ( https://www.facebook.com/460691654288701/posts/1236224163402109/)

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

Університет впроваджує програми підвищення кваліфікації фахівців, бере участь у спільних проєктах, сприяє 
науковому та мовному стажуванню викладачів ОП. Порядок організації програм академічної мобільності для 
учасників ОП закріплено в Положенні «Про порядок реалізації права про академічну мобільність учасників 
освітнього процесу Житомирського національного агроекологічного університету». Підвищення кваліфікації та 
стажування науково-педагогічних працівників здійснюється відповідно до Положення “Про підвищення 
кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ” від 27.02.2020 р. 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20підвищення%20кваліфікації.PDF). 
Працівники відповідно до перспективного плану-графіку проходять навчання / стажування на базі Навчально-
наукового центру забезпечення якості освіти Університету або у інших закладах вищої освіти, наукових установах та 
організаціях як в Україні, так і за її межами. Зокрема, д.е.н Литвинчук І. Л. здійснила міжнародне стажування за 
грантовою програмою “Інноваційний університет та лідерство. Фаза ІІІ: інновації та відносини з оточенням” 
(Польща, 2017 р.); Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute програма академічних досліджень SPME (Норвегія, 2019 р.); 
д.держ.упр., професор Дацій Н.В. брала участь у серії наукових і методологічних тренінгів з публічного управління у 
м. Кельце, Старопольска вища школа (Польща, 2017 р.).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

З метою стимулювання високопрофесійного виконання працівниками посадових обов’язків в Університеті 
Положенням «Про преміювання працівників Житомирського національного агроекологічного університету» 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8E%D0%B2%D0
%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%202015.pdf визначається порядок преміювання працівників. Для морального 
заохочення працівників на засіданнях Вченої ради Університету нагороджують похвальними листами, оголошують 
подяку. В Університеті за досягнення та успіхи в навчальній, науковій, інноваційній, організаційно-
адміністративній, громадській та виховній роботі встановлюються нагороди та почесні звання, закріплені в 
Положенні «Про нагороди та почесні звання ЖНАЕУ». З метою стимулювання наукової роботи науково-
педагогічних працівників ЖНАЕУ преміює працівників за публікацію статей у фахових виданнях, включених до 
наукометричних баз Scopus, Web of Science, отримання патентів (Наказ № 17 від 27 лютого 2020 р. “Про виплати 
премій науково-педагогічним працівникам”) 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%9D%D0
%9F%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
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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?

Фінансова звітність та розрахунки відображено в однойменному розділі за посиланням http://znau.edu.ua/m-
universitet/m-publichna-informatsiya. Виходячи з контингенту студентів та вартості освітніх послуг ОП формує 
достатні фінансові ресурси для свого розвитку. З матеріально-технічним забезпеченням в ЖНАЕУ можна 
ознайомитися за посиланням http://znau.edu.ua/litsenzuvannya-ta-akreditatsiya/materialno-tekhnichne-
zabezpechennya-zhnaeu
Інформація про наукову бібліотеку, загальний фонд, найменування періодичних видань, відділи, читальні зали, 
тощо, міститься на сайті бібліотеки http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/. Діяльність бібліотеки модернізовано і осучаснено 
уведенням у дію електронного каталогу. 
Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за магістерською ОП з ПУА та досягнення визначених ОП 
цілей та результатів навчання забезпечують висококваліфіковані НПП з відповідною фаховою підготовкою. 
Викладацький склад кафедри має багаторічний досвід як практичної діяльності, так і викладання базових 
теоретичних дисциплін з публічного управління в різних сферах суспільного буття. Матеріали навчально-
методичної документації оновлюються щорічно з урахуванням потреб освітньої діяльності і відповідають 
«Положенню про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у Житомирському національному 
агроекологічному університеті», який розміщено в розділі «Освітня діяльність» сайту: режим доступу: 
http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya

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?

Освітній процес на ОП побудовано на засадах взаємної поваги і партнерства між учасниками освітнього процесу. 
Постійно вдосконалюється зміст ОП, форми та методи викладання. Використовується сучасне обладнання та 
інформаційні технології для набуття необхідних навичок і умінь, від побудови розкладу занять до перевірки 
наукових робіт на схожість. Згідно «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в 
ЖНАЕУ» (від 27 грудня 2017 року, протокол №5) (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichnainformatsiya) наукова 
бібліотека здійснює перевірку на виявлення плагіату в наукових, навчально-методичних, навчальних роботах НПП, 
здобувачів вищої освіти. Дані послуги надаються на безоплатній та платній основі.
ЖНАЕУ має власний електронний репозитарій, який містить посібники, монографії, матеріали конференцій, 
наукові публікації тощо. Кожен магістр може обирати тематику наукових робіт відповідно до своїх наукових 
уподобань або професійної діяльності. Окрім того, в ЖНАЕУ забезпечено безоплатний доступ НПП і здобувачів 
вищої освіти до бази даних Scopus та Web of Science та ін. В ЖНАЕУ здійснює активну роботу Рада молодих учених, 
функціонують наукові школи (http://znau.edu.ua/m-nauka/service-research-and-innovation/naukova-ta-innovatsijna-
diyalnist/naukovi-shkoli-zhnaeu). 
Студенти ОП щорічно беруть участь у конкурсах наукових робіт та предметних олімпіадах з фаху.

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

У ЖНАЕУ трудова й навчальна дисципліна базуються на свідомому та сумлінному виконанні усіма учасниками 
освітнього процесу трудових і навчальних обов'язків. Освітнє середовище створене в ЖНАЕУ, безпечне для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я). В ЗВО витримуються норми техніки безпеки і 
санітарні норми. Учасники освітнього процесу дотримуються Статуту, Правил внутрішнього розпорядку 
університету, моральних та етичних норм. Згідно встановлених правил, проводяться інструктажі з техніки безпеки 
для НПП і здобувачів вищої освіти. Нормою є пропагування здорового способу життя та заняття спортом. В 
університеті ретельно дбають про психічне здоров’я здобувачів вищої освіти через створення загальної 
доброзичливої атмосфери та протидії булінгу в колективі. Інформація щодо соціального і гуманітарного розвитку 
здобувачів представлено на сайті університету (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya, розділ 
Соціально-психологічний супровід).
В стратегії розвитку ЖНАЕУ відображені питання розвитку освітнього середовища. Зокрема, побудови інноваційної 
системи організації освітнього процесу з урахуванням міжнародних стандартів; розробки та впровадження 
провідних методик і технологій навчання, у т. ч. розширення програм з вивчення іноземних мов; посилення 
системи позанавчальної роботи з особистісного розвитку студентів.

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?

Механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої 
освіти регламентуються «Положенням про організацію освітнього процесу у Житомирському національному 
агроекологічному університеті» 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D
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0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0
%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D
0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D1%83%20%D0%96%D0%9D%D0%90%
D0%95%D0%A3.pdf. 
На сайті ЖНАЕУ для реалізації вказаних механізмів створено вкладки, в яких міститься необхідна інформація, для 
здобувачів вищої освіти. У вільному доступі є: інформація студенту http://znau.edu.ua/#, незалежний контроль 
знань, http://znau.edu.ua/m-students/nezalezhnij-kontrol-znan, рейтинги успішності http://znau.edu.ua/m-
students/reitynh-uspishnosti-studentiv-biudzhetnoi-formy-navchannia-na-oderzhannia-akedemichnoi-stypendii, розклад 
занять (http://rozklad.znau.edu.ua); тощо. В університеті створено систему дистанційної форми навчання, коли 
здобувач може мати доступ до навчально-методичного матеріалу в будь-який час, використовуючи платформу 
Moodle (http://moodle.znau.edu.ua). Комунікація зі студентами відбувається також з використанням Viber, інших 
засобів, електронної пошти НПП. 
Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти в ЖНАЕУ реалізується через студентське самоврядування 
http://znau.edu.ua/m-students/studentske-samovryaduvannya
В період дистанційного навчання або закордонної практики учасники освітнього процесу сформували навички 
роботи в ZOOM, соціальних мережах, на загальнодоступних платформах здобуття неформальної освіти. 
Важливе значення інформаційної підтримки має Фейсбук сторінка кафедри, університету, провідних фахівців 
https://www.facebook.com/groups/2073556132967298; https://www.facebook.com/znau.edu.ua; 
https://www.facebook.com/skydano.
Важливу роль в забезпеченні освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки 
набувають різні форми самоорганізації та самозабезпечення здобувачів вищої освіти. Адже нові реалії вимагають 
додаткових витрат як часу в навчальний процес так грошей в сучасні гаджети.
За результатами анкетування здобувачів, більшість з них відзначили високий рівень доступності графіків освітнього 
процесу та розкладів, доступності навчальної і наукової літератури бібліотеки університету, репозитарію, 
доброзичливого ставлення співробітників деканату, кафедри, бібліотеки. Вони вказали на достатню якість 
методичних матеріалів дисциплін https://forms.gle/SaiMG93W1Wb1p5WB7.

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)

ЖНАЕУ створює достатні умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами, а саме: 
корпуси обладнані пандусами, прилеглі території до наявних приміщень облаштовані для потреб маломобільних 
груп населення, є 3 (три) ліфти у навчальному корпусі №4. Окрім того, в університеті надається допомога у вигляді 
супроводу для осіб з інвалідністю, що потребують допомоги на території ЖНАЕУ, забезпечення прав таких осіб і 
безперешкодний доступ до приміщень університету, зручності та комфорту перебування в них, що відображено в 
Положенні про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (від 26 листопада 
2019 р., протокол №4) ((http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Також особам із особливими 
потребами можуть бути надані освітні послуги у формі дистанційного навчання, що регламентується Положенням 
про дистанційне навчання в Житомирському національному агроекологічному університеті (від 9 вересня 2015 р., 
протокол №2) (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Для отримання необхідної інформації і 
результативного навчання здобувачі з інвалідністю можуть скористатися платформою Moodle ЖНАЕУ 
(http://moodle.znau.edu.ua), де зможуть знайти необхідну навчально-методичну літературу щодо дисциплін, які 
вивчаються та пройти контроль розрізу знань.

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?

У ЖНАЕУ існує чітка та зрозуміла політика та процедура щодо врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи із 
сексуальними домаганнями, дискримінацією і корупцією), яка здійснюється виключно в правовому режимі, 
відповідно до вимог чинного законодавства та висвітлена на сайті університету (http://znau.edu.ua/m-
universitet/mpublichna-informatsiya). 
Соціально-психологічний супровід освітнього процесу унормовується внутрішніми документами доступними за 
посиланням http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya. Перелік вкладок:
Положення про соціально-психологічну службу ЖНАЕУ
Законодавство про конфлікт інтересів
Комплексний план організаційно-виховної роботи ЖНАЕУ
Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням
Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю
В ЖНАЕУ здійснюються заходи щодо формування корпоративної культури при здійсненні освітнього процесу НПП 
в контексті реалізації положень законів України: «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про 
доступ до публічної інформації». Окрім цього, практика врегулювання даного питання передбачає використання 
локальних актів ЖНАЕУ: Положення «Про забезпечення доступу до публічної інформації у ЖНАЕУ» та «Інструкція 
з ведення діловодства в Університеті». Результати рішення розгляду скарг і звернень громадян повідомляється в 
письмовій або усній формі, тільки за його бажанням. Під час реалізації ОП конфліктних ситуацій не зареєстровано.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
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Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

ЖНАЕУ регулює процедуру розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП «Публічне 
управління та адміністрування» відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Житомирському 
національному агроекологічному університеті» від 28.03.2019 р. (доступ в Інтернеті на сайті ЖНАЕУ: 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D
0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0
%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D
0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D1%83%20%D0%96%D0%9D%D0%90%
D0%95%D0%A3.pdf) та «Положення про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми у 
Житомирському національному агроекологічному університеті» від 27.02.2020р. 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%BF%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%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D
0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%9E%D0%9F.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?

Розробкою та переглядом ОП опікується робоча група, до складу якої входять провідні фахівці ЖНАЕУ, фахівці-
практики, випускники за спеціальністю, здобувачі вищої освіти та інші стейкхолдери. Робота над розробкою ОП 
передбачає попередній аналіз ситуації на ринку праці, вивчення реального та потенційного попиту на майбутніх 
випускників ОП, аналіз даних приймальної комісії щодо кон’юнктури ринку освітніх послуг. Проєкт розробленої ОП 
розглядається на засіданні робочої групи, до участі в якій залучаються стейкхолдери. Проєкт розміщується на 
офіційному сайті ЖНАЕУ у розділі «Публічна інформація. Громадські обговорення» (http://znau.edu.ua/m-
universitet/m-publichna-informatsiya). За узгодженням членів робочої групи ОП затверджується вченою радою 
ЖНАЕУ. Регулярний моніторинг та перегляд ОП є ключовими компонентами внутрішньої системи забезпечення 
якості освітньої діяльності, здійснюються під керівництвом гаранта ОП та за участі здобувачів вищої освіти і 
зацікавлених сторін. Останній перегляд ОП у ЖНАЕУ мав місце в період червня-липня 2020 р. Так, у 2020 р. ОП 
«Публічне управління та адміністрування», за пропозицією стейкхолдерів, зазнала змін, у зв’язку з необхідністю 
удосконалення програмних результатів навчання, зміни ЗК та СК. У новій редакції ОП була затверджена 19 серпня 
2020 р. Затверджений стандарт вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для 
другого (магістерського) рівня (наказ МОН від 04.08.2020р. № 1001) надав можливість привести у відповідність 
перелік ЗК та СК, ПРН. Про будь-які зміни в ОП «Публічне управління та адміністрування» робоча група 
повідомляє здобувачів вищої освіти та зацікавлені сторони. У підсумку, презентована на сайті ЖНАЕУ 
(http://185.25.118.66/pluginfile.php?
file=%2F68530%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2F%D0%9E%D0%9F_%D0%9F%D0%A3%D0%90_%D0%BC%D0%
B0%D0%B3_2020.pdf) ОП, відповідає суспільним потребам, задовольняє попит на висококваліфікованих 
спеціалістів в сучасних умовах децентралізації та комплексної реформи державного управління.

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

Здобувачі вищої освіти беруть участь у процесі удосконалення ОП шляхом забезпечення зворотного зв’язку через 
анонімне анкетування, в якому, зокрема, можна висловити думку щодо задоволення навчанням за обраною 
освітньою програмою, зрозумілістю мети, цілей і очікуваних результатів вивчення дисциплін, відповідності 
отриманих результатів вивчення дисциплін заявленим в них цілям, використання викладачами сучасних 
педагогічних методів т.ін. https://forms.gle/SaiMG93W1Wb1p5WB7. Результати анкетування здобувачів 
обговорюються робочою групою ОП та розглядаються на засіданнях випускової кафедри. Врахування пропозицій 
здобувачів затверджується протоколом засідання кафедри. Так, зокрема, за пропозицією студентки ОС «Магістр» 
К.О. Леон введено дисципліну «Основи культури та техніки мовлення фахівців» та введено дисципліну вільного 
вибору студента не за фаховим спрямуванням (протокол № 6 від 27.12.2018 р.). За пропозицією студента ОС 
«Магістр» С.В. Безносюка перенесено дисципліну «Методологія і організація наукових досліджень» з третього до 
першого семестру (протокол № 6 від 27.12.2019 р.).

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

Діяльність студентського самоврядування здійснюється відповідно до Положення про студентське самоврядування у 
ЖНАЕУ http://znau.edu.ua/images/public_document/2017/.pdf. Органи студентського самоврядування беруть участь 
в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, модернізації ОП, перегляду каталогу 
вибіркових дисциплін, провадження поітики доброчесності, призначення стипендій, організації дозвілля, 
оздоровлення, побуту та харчування. Голова студентської ради Університету бере участь в роботі вченої ради 
Університету, а голова студентської ради факультету – вченої ради факультету, на яких, зокрема, обговорюються та 
вирішуються питання щодо удосконалення освітнього процесу, забезпечення якості вищої освіти.
В ЖНАЕУ наявні скриньки довіри, куди студенти можуть надавати свої повідомлення та пропозиції, про факти 
зловживань, корупційних проявів тощо. Конфіденційність в даному випадку гарантується. Відповідальними за цей 
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напрям роботи є профільні проректори та голова студентської ради Університету. Також студенти мають можливість 
безпосередньої комунікації та взаємодії з відділом соціально-гуманітарного розвитку ЖНАЕУ 
(https://www.facebook.com/social.department2020/) та первинною профспілковою організацією студентів ЖНАЕУ 
(https://www.facebook.com/Studprofcom.pnu/), де вони можуть задати питання, внести пропозиції, повідомити про 
проблеми, факти зловживання тощо. 

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

З метою забезпечення якості ОП роботодавці залучені до її розробки та періодичного перегляду, зміни дисциплін, 
роботи ЕК у якості їх голів, участі в науково-практичних та профорієнтаційних заходах, організації проходження 
студентами практики в державних та місцевих органах влади, написання на основі їх матеріалів кваліфікаційних 
робіт. 
Проводиться анкетування роботодавців на предмет оцінки якостей та навичок випускників ОП, актуальності 
освітньої програми у світлі найновіших досліджень та сучасного ринку праці (https://forms.gle/k3TKfAq5xNTCdjja6). 
У результаті вони надають свої пропозиції за даною ОП. Так, за пропозицією заступника Голови Міжрегіонального 
управління Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях В.М. Бражевського введено 
дисципліну «Державна служба» (протокол засідання кафедри № 8 від 13.12.2017 р.). За пропозицією завідувача 
сектору організаційно-аналітичного забезпечення управління держпраці у Житомирській області О.М. Калініної 
введено дисципліну «Екологічна політика регіону», а начальника відділу молодіжної політики та національно-
патріотичного виховання Житомирської ОДА Л.М. Гуменної - «Публічне управління громадським здоров’ям» 
(протокол засідання кафедри № 6 від 27.12.2019 р.). Пропозиції голови Глибочицької сільської ради Житомирського 
району Житомирської області С.В. Сокальського та голови правління ГО «Українська асоціація винахідників» С.В. 
Сімака були обговоренні на засіданні кафедри 27.12.2018 р. (протокол № 6).

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

Кафедра відслідковує інформацію щодо працевлаштування та кар’єри випускників з метою удосконалення змісту 
ОП. Працівники державної служби та місцевого самоврядування навчаються на даній ОП з метою підвищення 
власного фахового рівня. Тому по закінченню навчання вони продовжують працювати на тих же посадах, або 
отримують підвищення в органах публічної влади. Застосовується практика традиційних зустрічей викладачів, 
поточних студентів із випускниками, які працюють в різних сферах публічного управління та адміністрування для 
обміну досвідом та рекомендаціями щодо удосконалення підготовки майбутніх фахівців. У рамках 
загальноукраїнської інформаційної кампанії «Право на державну службу» за ініціативи Національного агентства 
України з питань державної служби у ЖНАЕУ 16.05.2019 відбулася комунікаційна зустріч зі здобувачами ОП 
заступника начальника Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та 
Хмельницькій областях В. Бражевського. Він продемонстрував покроковий алгоритм дій для пошуку вакансій на 
сайті nads.gov.ua, розповів про стажування як можливість «протестувати» роботу на державній службі. Роботодавці 
мають можливість висловити свою думку з приводу чинників, які мають найбільший вплив на ефективність 
професійної діяльності фахівця даної ОП та його кар'єрне зростання https://forms.gle/k3TKfAq5xNTCdjja6. На 
питання «наскільки Ви зацікавлені в прийомі на роботу випускників?» більшість роботодавців відповіли «повністю 
зацікавлений».

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?

Положення Про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ, Про організацію 
освітнього процесу в ЖНАЕУ, Про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ визначають 
процедури внутрішнього забезпечення якості ОП. За час реалізації ОП були виявлені такі недоліки у ході 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості: відсутність у 2016 р. технічної можливості перевірки 
випускових робіт на плагіат; недостатнє відображення навчальному плані 2017 р. дисциплін фахового спрямування; 
недостатня кількість вибіркових дисциплін у 2017 р. для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів 
вищої освіти; відсутність у 2018 р. переліку вибіркових дисциплін не з фахового направлення.
Реакція системи забезпечення якості ЗВО на виявлені недоліки. В університеті з 2017 р. “Положення про академічну 
доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ” та інші документи (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-
10/akademichna-dobrochesnist) визначають технічну можливість перевірки випускових робіт на плагіат. З 2019 р. це 
здійснюється за допомогою програм “Unicheck” та “StrikePlagiarism”. З 2018 р. були введені дисципліни для 
посилення фахового спрямування: «Державна служба», «Антикорупційна політика». У 2018 р. збільшено кількість 
вибіркових дисциплін для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти. У 2019 р. 
кафедрою сформовано перелік дисциплін вільного вибору студента не з фахового направлення. З 2020 р. в 
університеті сформовано каталог вибіркових дисциплін.

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?

Акредитація ОП проводиться вперше. Щодо зауважень, що були висловлені за результатами акредитації інших ОП, 
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які проходили у 2019 р. то ЖНАЕУ вживає заходів з реалізації рекомендацій експертів, галузевих експертних рад та 
Національного агентства щодо вдосконалення внутрішньої системи якості освіти. Використовуються інтерактивні 
технології, проводяться вебінари. Для дистанційного навчання використовуються платформи Moodle, Zoom. 
Оновлюється комп’ютерне програмне забезпечення для навчального процесу. Посилюється також міжнародна 
співпраця. Наразі ЖНАЕУ проводить спільну роботу з університетами з багатьох країн, зокрема Норвегія, Литва, 
Латвія, Польща, Білорусь та інші.

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

Учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур системи внутрішнього забезпечення якості ОП на 
всіх етапах шляхом дискусійного обговорення якості ОП під час наукових та методичний подій. Залучаються 
вітчизняні та зарубіжні викладачі під час візитів до ЖНАЕУ в межах всеукраїнських, регіональних, міжнародних 
конференцій (наукова спільнота Клайпедського університету (Литва), Університету Вітаутаса Магнуса (Литва), 
Business and Rural Development Research Institute (Литва), Інституту Я.-У. Сандала (Норвегія). Надані пропозиції 
обговорюються на засіданнях випускової кафедри: відповідно до пропозицій спільноти закордонних науковців щодо 
посилення відкритості, прозорості та відповідальності органів публічної влади у взаємодії з громадськістю, що 
потребує відповідної поглибленої теоретичної та практичної підготовки введено дисципліну «Відкрите врядування» 
(протокол № 6 від 27.12.2019 р.). 
До процедур внутрішнього забезпечення якості ОП залучено також НПП випускової кафедри та кафедр, що 
залучені до забезпечення даної ОП. У анкетах для викладацького складу щодо якості ОП 
https://docs.google.com/forms/d/e/ НПП пропонують дисципліни, які необхідно вивести/ввести до ОП? Результати 
анкетування обговорюються випусковою кафедрою: за пропозицією завідувача кафедри Якобчук В.П. введено 
дисципліну «Антикорупційна політика» (протокол № 8 від 13.12.2017 р.), завідувача кафедри іноземних мов Г.О. 
Хант - «Основи культури та техніки мовлення фахівців» (протокол № 6 від 27.12.2018 р.).

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

В ЗВО спільна відповідальність у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти 
лежить на навчально-науковому центрі забезпечення якості освіти із: завідувачами кафедр, керівниками 
структурних підрозділів, відділом міжнародного співробітництва і відділом кадрів (моніторинг результатів 
виконання планів підвищення кваліфікації НПП); навчально-науковим центром (розробка заходів з підвищення 
якості освіти, освітніх програм); лабораторією комп’ютерної техніки і телекомунікацій (моніторинг оприлюднення 
інформації щодо якості освіти в розрізі ОП на офіційному веб-сайті); навчально-науковим центром та органами 
студентського самоврядування (аналіз стану забезпечення необхідними навчально-методичними ресурсами для 
організації освітнього процесу); деканати, навчально-науковий центр, навчально-науковий центр інтелектуальної 
власності, інноватики та управління проектами та бібліотекою (аналіз стану запобігання та виявлення академічного 
плагіату у наукових виданнях працівників Університету і роботах здобувачів вищої освіти); випускові кафедри, 
деканати, приймальна комісія, навчально-науковий центр дуальної освіти, навчально-науковий центр 
інформаційних технологій та відділ міжнародного співробітництва (координація формування індивідуальних 
траєкторій навчання студентів різних освітніх ступенів за участі стейкхолдерів) 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20ннц%20забезпечення%20якості%20освіти
%20жнаеу.PDF).

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 відображено та регулюються на основі:
Статут Житомирського національного агроекологічного університету
http://znau.edu.ua/images/public_document/%.pdf
Положення про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ 
Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ
Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ Положення про 
кваліфікаційні роботи в ЖНАЕУ
Положення про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ
Положення про порядок попереднього розгляду навчально-методичних та наукових видань ЖНАЕУ
Положення про дистанційне навчання в ЖНАЕУ
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ
Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ та інші, які доступні на сайті ЖНАЕУ у розділі «Публічна 
інформація», «Освітня діяльність» 
http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya

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 
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(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Інформацію про оприлюднення проекту ОП «Публічне управління та адміністрування» розміщують на офіційному 
веб-сайті ЖНАЕУ у розділі «Публічна інформація», «Громадські обговорення» з метою отримання зауважень та 
пропозицій заінтересованих сторін (стейкхолдерів). http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ОП_ПУА_маг_2020_проєкт.pdf) Адреса для листування: 
znau_dilovod@i.ua

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

ОПП представлено за адресою: http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-about-etiv.
Опис ОПП представлено за адерсою: http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-spetsialnostei/spetsialnist-281-publichne-
upravlinnya-ta-administruvannya.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

ОП “Публічне управління та адміністрування” орієнтує здобувача вищої освіти на формування теоретичних та 
прикладних знань та вмінь ефективного публічного управління, організацію командної роботі на основі принципів 
соціальної відповідальності, розвиток професіоналізму, культури та креативності лідерів, що спроможні приймати 
обґрунтовані рішення, використовуючи комунікаційні та електронні технології. Етапи розвитку та апробації 
програми дали можливість спрямувати її цілі та філософію на удосконалення публічного управління сталим 
розвитком суспільства, забезпечення національної та регіональної безпеки, формування ефективної 
антикорупційної політики. 
Сильними сторонами освітньої програми є оптимальна комбінація загальних та фахових дисциплін, що сприяє 
формуванню базових компетентностей здобувача вищої освіти, необхідних для реалізації інноваційних ідей в 
системі публічного управління та адміністрування з метою вирішення комплексу наукових та прикладних завдань 
управління ресурсами, проєктами, ризиками, змінами, якістю суспільного розвитку. Зацікавленість в набутті 
компетентостей ОП підтверджується зростанням попиту в ЗВО на підготовку магістрів з публічного управління та 
адміністрування. 
Представлені в ОП дисципліни та їх тематика орієнтовані на комплексне вирішення завдань які стоять перед 
суспільством та ЗВО в сфері професійної підготовки керівників органів центральної та місцевої влади, органів 
місцевого самоврядування, управлінців для інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій. 
Зміст і направленість програми дозволяє студенту, при успішній науково-дослідній діяльності, перейти до освоєння 
третього освітньо-наукового рівня вищої освіти та дослідницько-інноваційної роботи, дає можливості 
працевлаштування за фахом у сфері публічного управління, керівниками державних та комунальних підприємств, 
поповнити ряди керівних кадрів громадських організацій, очолити національні та міжнародні проєкти. До сильних 
сторін освітньої програми слід віднести високий фаховий та загальноосвітній рівень підготовки здобувачів вищої 
освіти, широко представлену вибіркову компоненту з вибіркових дисциплін кафедри та університету, шо підвищує 
культурно-освітній рівень здобувача вищої освіти, створює основу для майбутньої викладацької діяльності. 
Слабкими сторонами освітньої програми є наразі недостатньо реалізовані можливості для організації та розвитку 
системи дуальної освіти в системі державної служби та в органах місцевого самоврядування, організації 
міжнародної академічної мобільності та широкої участі в міжнародних проєктах, стажувань у вітчизняних закладах 
вищої освіти, науково-дослідних інститутах, що могло б більше посилити практичну та наукову спрямованість 
підготовки, набути практичного досвіду публічного управління.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективними напрямами розвитку ОП є покращення структури та якості ОП у відповідності зі зміною потреб та 
вимог щодо формування фахових компетентностей здобувачів зі спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування». Планується залучення широкого кола стейкхолдерів, викладацького складу, наукової спільноти, 
фахівців в сфері публічного управління та адміністрування, випускників та власне здобувачів до систематичного 
проведення моніторингів, опитувань, анкетувань щодо змін вимог до фахових компетенцій магістрів з публічного 
управління та адміністрування. Також планується поглибити аналіз та систему оцінки досягнутих результатів ОП 
щодо відповідності стандарту та необхідності проведення єдиного кваліфікаційного державного іспиту .
В напряму вдосконалення освітнього процесу на наступні три роки передбачається перевидати зі змінами та 
доповненнями навчальний посібник «Публічне управління та адміністрування», вперше видати навчальний 
посібник «Публічна служба», розробка якого вже завершується, та навчальний посібник «Антикорупційна політика 
в системі національної безпеки», провести ряд міжнародних конференцій та круглих столів з інструментів та 
практик публічного управління. Планується активізація залучення здобувачів до міжнародних проєктів та програм, 
які досліджують інноваційні технології публічного управління, комунікацію та взаємодію інститутів громадянського 
суспільства з органами влади, організація ряду стажувань викладачів та студентів в зарубіжних навчальних 
закладах. Доцільно укласти угоди про співпрацю з вітчизняними закладами вищої освіти, науково-дослідними 
інститутами, громадськими організаціями, органами влади, громадами для розвитку ОП. 
Передбачаються заходи із залучення магістрів з публічного управління та адміністрування та викладачів до 
розробки регіональних стратегій та програм в сферах публічного управління сталим розвитком територій, 
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антикорупційної політики тощо. 

 

 
          
  

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

Публічна служба навчальна 
дисципліна

Публічна служба.pdf bdqI8US9OgRJ9if6R+KE
DyNeiWBT7h1/Vixwev2P

VG8=

Проєктор Epson EB-S05 (V11H838040), 
рік введення в експлуатацію – 2018 p. 
Ноутбук Acer Aspire 3 – 1 од, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, пакет 
офісних програм Microsoft Ofice 2016.

Підготовка і захист 
випускної кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

Кваліфікаційна 
робота.pdf

C6XqXIr7sCM62Hw9Ep
LWoARvR7OugFS8LiGw

BGzguuA=

Проектор Epson EB-S05 (V11H838040), 
рік введення в експлуатацію – 2018 p. 
Ноутбук Acer Aspire 3 – 1 од, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, пакет 
офісних програм Microsoft Ofice 2016.

Переддипломна практика практика metodychka_praktika.pd
f

81+IkmepahT3c0DFWdb
XcqazAFO39KSZGE7Ur1

Tv0x8=

Не передбачено

Публічні комунікації навчальна 
дисципліна

Силабус_ПК.pdf 7v+nPbD1D99UsTGMUU
uVuCHIKs6E0ri/c/yzibg

ZvRc=

Проектор Epson EB-S05 (V11H838040), 
рік введення в експлуатацію – 2018 p. 
Ноутбук Acer Aspire 3 – 1 од, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, пакет 
офісних програм Microsoft Ofice 2016.

Партисипативна 
демократія та політичний 
процес

навчальна 
дисципліна

Силабус_ПДтаПП.pdf 0htXVnPC3RS8ZqICpLD
mJO5RtvSQI8kIEYecpiO

qjHQ=

Проектор Epson EB-S05 (V11H838040), 
рік введення в експлуатацію – 2018 p. 
Ноутбук Acer Aspire 3 – 1 од, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, пакет 
офісних програм Microsoft Ofice 2016.

Управління державними 
проєктами та програмами 

навчальна 
дисципліна

Силабус_УП.pdf gm7pI4gYfQQDGC5cepa
ODxVZuJEiZlEnpgLrmD

4llgQ=

Проектор Epson EB-S05 (V11H838040), 
рік введення в експлуатацію – 2018 p. 
Ноутбук Acer Aspire 3 – 1 од, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, пакет 
офісних програм Microsoft Ofice 2016.

Електронне врядування навчальна 
дисципліна

Силабус_ЕВ.pdf nvBWV7caMEAdTuZHE
TYF5rCaMUwQOKzRXU

ckYe3FpXc=

Проектор Epson EB-S05 (V11H838040), 
рік введення в експлуатацію – 2018 p. 
Ноутбук Acer Aspire 3 – 1 од, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, пакет 
офісних програм Microsoft Ofice 2016. 
Флип-чарт – 1 од. (рік введення в 
експлуатацію 2019 р.)

Публічне управління 
регіонами та територіями

навчальна 
дисципліна

Силабус_ПУРтаТ.pdf lo05cu5592X1eEvD+qsvw
KSGchfJodAveEozMtY1c

Ko=

Проектор Epson EB-S05 (V11H838040), 
рік введення в експлуатацію – 2018 p. 
Ноутбук Acer Aspire 3 – 1 од, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, пакет 
офісних програм Microsoft Ofice 2016.

Управління соціальною та 
екологічною безпекою 

навчальна 
дисципліна

Силабус_УСтаЕБ.pdf wIJgVOuAkKAxqoVdDNr
HqroXPTsU52Q4fztd10h

4QX4=

Проектор Epson EB-S05 (V11H838040), 
рік введення в експлуатацію – 2018 p. 
Ноутбук Acer Aspire 3 – 1 од, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, пакет 
офісних програм Microsoft Ofice 2016.

Управління ресурсним 
потенціалом національної 
економіки

курсова робота 
(проект)

КР_УРПНЕ.pdf pSd9DeZD4qZM7bqzkzB
b8nLvfJq53E2RBlr14TGP

Spw=

Не передбачено

Управління ресурсним 
потенціалом національної 
економіки 

навчальна 
дисципліна

Силабус_УРПНЕ.pdf v6rseU5LS3i4t6C7tkqvqrd
2PRa+vhFs1YrWYflyBGo

=

Проектор Epson EB-S05 (V11H838040), 
рік введення в експлуатацію – 2018 p. 
Ноутбук Acer Aspire 3 – 1 од, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, пакет 
офісних програм Microsoft Ofice 2016.

Державне управління 
соціальним та 
гуманітарним розвитком 

навчальна 
дисципліна

Силабус_ДУСтаГР.pdf Yg/G6nFIJcihDAY8x1Kl
W6zkihYDbwT00FER4ll

QB6A=

Проектор Epson EB-S05 (V11H838040), 
рік введення в експлуатацію – 2018 p. 
Ноутбук Acer Aspire 3 – 1 од, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, пакет 
офісних програм Microsoft Ofice 2016.

Публічне управління в 
сфері національної безпеки          

навчальна 
дисципліна

Силабус_ПУвНБ.pdf wtE9U3GQCK7bP3EaiwL
rZAg+71JY+a6obvQp/4j

Gn70=

Проектор Epson EB-S05 (V11H838040), 
рік введення в експлуатацію – 2018 p. 
Ноутбук Acer Aspire 3 – 1 од, рік 



введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, пакет 
офісних програм Microsoft Ofice 2016.

Методологія і організація 
наукових досліджень

навчальна 
дисципліна

Силабус_МОНД.pdf tueiT4ATV4Do6eG2VfTlu
SJWIaeVlC61CkPUJAX0

SwM=

Проектор Epson EB-S05 (V11H838040), 
рік введення в експлуатацію – 2018 p. 
Ноутбук Acer Aspire 3 – 1 од, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, пакет 
офісних програм Microsoft Ofice 2016.

Фахова іноземна мова 
(рівень В 2) 

навчальна 
дисципліна

Силабус_ФІМ(В2).pdf jCgzUoqq+PVjpM6HzYy
m+8BsT1O0ZUmKVNQJ

KVfrn/w=

Проектор Epson EB-S05 (V11H838040), 
рік введення в експлуатацію – 2018 p. 
Ноутбук Acer Aspire 3 – 1 од, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, пакет 
офісних програм Microsoft Ofice 2016.

Антикорупційна політика  
в сфері публічного 
управління

навчальна 
дисципліна

Силабус_АППУ.pdf aYST5t4dBKKDKENENel
9rrM8frmN/Kk+bENJ0ej

VtqU=

Проектор Epson EB-S05 (V11H838040), 
рік введення в експлуатацію – 2018 p. 
Ноутбук Acer Aspire 3 – 1 од, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, пакет 
офісних програм Microsoft Ofice 2016. 
Флип-чарт – 1 од. (2019 р.)

 
* 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 

виклада
ча

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що 

їх викладає 
викладач на ОП        

Обґрунтування

192489 Мельничук 
Ігор 
Анатолійович

завідувач 
кафедри, 
Основне місце 
роботи

Обліку та фінансів Диплом 
спеціаліста, 

Ленінградське 
вище військове 

училище ПВО, рік 
закінчення: 1987, 

спеціальність: 
7.02030201 офіцер 

з віськово-
спецальною 

освітою

31 Партисипативна 
демократія та 
політичний 
процес

Доктор історичних наук

07.00.01 – Історія України; 
Тема дисертації: «Витоки і 
становлення української 
політичної еліти (ІХ - 
середина ХУІІ ст.): 
історичний дискурс». 
Диплом доктора наук: ДД 
№ 004951 від 15 грудня 
2015 р. Доцент кафедри 
філософії, політології та 
історії - 12ДЦ № 031745 від 
26 вересня 2012 р., Стаж 
науково-педагогічної 
роботи - 31 рік. 
Підвищення кваліфікації: 
НУБІП України 
СС00493706/004535-17 від 
23.10.2017 р.
п.30. Види і результати 
професійної діяльності 
особи за спеціальністю, яка 
застосовується для 
визнання валіфікації, 
відповідної спеціальності:
пп.2:
1. Melnychuk I. A. The 
appearance of “Тhe third 
power”. The change of the 
Ukrainian political elite in 
the XVІth century / 
International Journal of 
Recent Scientific Research, 
2014. ‒ Vol. 5, Issue, 3, 
March, 2014. ‒ Р. 618-621. 
2. Мельничук І. А. 
Визначальна роль 
військового аспекту у 
ґенезі політичної еліти 
давніх слов’ян. Воєнно-
історичний вісник. 2016. 
№ 4 (18). С. 5–10. 
3.Мельничук І. А. 
Порівняльний аналіз 
формування політичної 
еліти середньовічних 
Англії та Русі. EMINAK: 
науковий щоквартальник. 
2016. № 2 (14), т. 3. С. 5–
10. 4.Мельничук І. А., 
Суліменко О. Г. 
Господарські та культурно-
релігійні взаємовпливи 
української та німецької 
громад Волині (кінець XIX 



– початок XX століть). 
Гілея: науковий вісник : зб. 
наук. пр. 2016. Вип. 115 
(12). С. 24–27. 
5. Melnychuk I. A. Medicine 
of Old Russian monasteries 
from the perspective of a 
modernmedical practice. 
Грані. 2017. № 2 (142). С. 
6– 12. (У співавторстві з 
Мельничук А. О.). 
6. Мельничук І. А. 
Оперативний наказ НКВС 
№ 00439 та його наслідки 
для німецького населення 
Житомирщини // О. Г. 
Суліменко, І. А. Мельничук 
/ Гілея: науковий вісник. 
Збірник наукових праць / 
Гол. ред. В. М. Вашкевич. – 
Вип. 129. – К., 2018. – С. 
32-36. 7. Мельничук І. А. 
Трагічна доля німців 
Житомирщини у 20-х – 
середині 30-х рр. ХХ ст. // 
О. Г. Суліменко, І. А. 
Мельничук / Гілея: 
науковий вісник. Збірник 
наукових праць / Гол. ред. 
В. М. Вашкевич. – Вип. 131. 
– К., 2018. – С. 60-63. 
8. Мельничук І. А. Німці 
Волині – Житомирщини в 
40-50-их рр. XX ст. та 
процеси їх реабілітації // 
О. Г. Суліменко, І. А. 
Мельничук / Гілея: 
науковий вісник. Збірник 
наукових праць / Гол. ред. 
В. М. Вашкевич. – Вип. 133 
(№ 6) – К., 2018. – С. 27-
30.
9. Мельничук І. А. 
Німецька колонізація 
Волинської губернії в ХІХ 
– на початку ХХ ст. 
(історіографічний огляд 
німецькомовних джерел) 
// О. Г. Суліменко, І. А. 
Мельничук / Гілея: 
науковий вісник. Збірник 
наукових праць / Гол. ред. 
В. М. Вашкевич. – Вип. 142 
(№ 3) – К., 2019. – С. 104-
107.
10. Мельничук І. А. 
Релігійні вірування німців-
колоністів Волинської 
губернії в ХІХ – на початку 
ХХ ст. // О. Г. Суліменко, І. 
А. Мельничук / Етнічна 
історія народів Європи. 
Збірник наукових праць. – 
Вип. 57. КНУ ім. Т. 
Шевченка. – К. 2019. – С. 
44-48.
11. Мельничук І. А. 
Господарське та культурне 
життя чехів-переселенців 
Волинської губернії в кінці 
XIX – на поч. XX ст. // О. Г. 
Суліменко, І. А. Мельничук 
/ Етнічна історія народів 
Європи. Збірник наукових 
праць. Вип. 60. КНУ ім. Т. 
Г. Шевченка. – К. – 2020. – 
С. 35-43.
12. Melnychuk I. A., 
Molodetska K., Tymonin Yu. 
The conceptual model of 
information confrontation of 
virtual communities in social 
networking services 
International Journal of 
Electrical and Computer 
Engineering. 2020. Vol. 10, 
No 1, р. II.
пп. 3:
1. Трансформація 
українського суспільства та 
його еліти у контексті 
цивілізаційного розвитку 
Європи : наук. монографія 
/ І. А. Мельничук, О. В. 
Скидан, , В. П. 
Капелюшний та ін. ; за ред. 



І. А. Мельничука. 
Житомир : Рута, 2018. Т. 1. 
296 с.
2. Трансформація 
українського суспільства та 
його еліти у контексті 
цивілізаційного розвитку 
Європи : наук. монографія 
/ І. А. Мельничук, О. В. 
Скидан, В. П. Капелюшний 
та ін. ; за ред. І. А. 
Мельничука. Житомир : 
Рута, 2019. Т. 2. 200 с.
пп.8:
1. Керівник науково-
дослідного проекту 
кафедри суспільних наук 
жнаеу «Трансформація 
українського суспільства та 
його еліти у контексті 
цивілізаційного розвитку 
Європи» (Державний 
реєстраційний номер 
0116U006609).
пп. 10:
Завідувач кафедри 
суспільних наук ЖНАЕУ.
пп. 13:
1. Мельничук І. А., 
Сініцький А. Ц., Суліменко 
О. Г. Історія України : 
навч.-метод. посібник з 
варіантами тестових 
завдань. Житомир : Рута, 
2014. 418 с. 
2. Мельничук І. А. Влада і 
правляча еліта у 
літописній та літературній 
традиції Княжої доби : 
наук.-метод. видання. 
Житомир : ЖНАЕУ, 2016. 
110 с. Мельничук І.А., 
Суліменко О. Г., 
Михайлова Т. І. 
Політологія. Підручник. – 
Житомир: Вид. ПП «Рута», 
2019. – 112 с.
пп.15:
1. Мельничук І. А. Внесок 
києворуської релігійної та 
політичної еліти у 
формування образу 
Святого Києва. Історія 
релігій в Україні: наук. 
щорічник : у 2-х кн.. 2010. 
Кн. 1 С. 596–603. 
2. Мельничук І. А. 
Особливості розвитку 
Волині та її еліт у рамках 
Великого князівства 
Литовсько-Руського та 
Корони Польської. 
Teoretyczne i praktyczne 
innowacje naukowe : Zbiór 
raportów naukowych (29–
31.01.2013). Kraków : 
Wydawca: Sp, zo.o. 
«Diamond trading tour», 
2013. Т. 2. S. 10–16. 
Мельничук І. А. 
Князівсько-магнатські 
роди Заславських, 
Четвертинських, 
Вишневецьких. Развитие 
науки в ХХІ веке : сб. 
докладов Междунар. конф. 
(14 декабря 2013 г.). – 
Донецк : Знание, 2013. С. 
53–56.
3. Мельничук І. А. 
Господарські та 
культурно–релігійні 
взаємовпливи української 
та німецької громад 
Волині (кінець XIX – 
початок XX століть). Гілея: 
науковий вісник : зб. наук. 
пр. 2016. Вип. 115 (12). С. 
24–27. (У співавт. 
Суліменко О.Г.). - 
Мельничук І. А. Аграрно-
економічні відносини в 
німецьких колоніях 
Волинської губернії (1906-
1914 рр.). Вісник ЖНАЕУ. 
2017. С. 207–213. (У 



співавт. Суліменко О.Г., 
Суліменко Л.А.).
пп.16:
Член Спілки краєзнавців 
України.

176391 Литвинчук 
Ірина 
Леонідівна

професор, 
Сумісництво

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Державний 

агроекологічний 
університет", рік 

закінчення: 2006, 
спеціальність: 

050206 
Менеджмент 

зовнішньоекономі
чної діяльності, 
Диплом доктора 
наук ДД 007484, 

виданий 
05.07.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 062648, 
виданий 

10.11.2010, Атестат 
доцента AД 

001797, виданий 
05.03.2019

9 Управління 
державними 
проєктами та 
програмами 

Доктор економічних наук

Доктор економічних наук 
– ДД № 007484 від 
05.07.2018 р., 
спеціальність 08.00.03 – 
Економіка та управління 
національним 
господарством, тема 
дисертації: «Управління 
інтелектуальною власністю 
в системі науково-
освітнього забезпечення 
аграрної економіки» 
Доцент кафедри 
економічної теорії, 
інтелектуальної власності 
та публічного управління 
(АД № 001797 від 
05.03.2019 р.) 
Міжнародні стажування: 
• Варшавський та 
Ягеллонський 
університети за грантовою 
програмою «Інноваційний 
університет та лідерство. 
Фаза ІІІ: інновації та 
відносини з оточенням» 
Фундації Artes Liberales та 
Міжнародного 
благодійного Фонду 
«Міжнародний фонд 
досліджень освітньої 
політики» за підтримки 
Міністерства науки і вищої 
освіти Республіки Польща, 
Міністерства закордонних 
справ Республіки Польща, 
Фундації польських 
ректорів (Польща, 2017 р.);  
• Інститут європейської 
політики в рамках проєкту 
обміну досвідом у сфері 
моніторингу /адвокації 
/проведення кампаній для 
функціонування системи 
інтелектуальної власності 
«Civic School for Sound EU 
Practice» (Німеччина, 2018 
р.); 
• Leibniz Institute of 
Agricultural Development in 
Transition Economies 
(IAMO) за підтримки 
Німецької служби 
академічних обмінів 
(DAAD) (Німеччина, 2019 
р.); 
• Fil. Dr. Jan-U. Sandal 
Institute програма 
академічних досліджень 
SPME (Sandal Private 
Museum Exchange Program) 
(Норвегія, 2019 р.). 
Підвищення кваліфікації: 
• Інститут інтелектуальної 
власності Національного 
університету «Одеська 
юридична академія», 
курси підвищення 
кваліфікації 
науковопедагогічних 
працівників, свідоцтво 12 
СПК 871816 від 25.01.13 р.; 
• Асоціація правників 
України, програма заходів 
в рамках Всеукраїнської 
школи з права 
інтелектуальної власності, 
сертифікат від 16.02. 14 р.; 
• Науково-дослідний 
інститут інтелектуальної 
власності Національної 
академії правових наук 
України, стажування в 
економіко-правовому 
відділі, свідоцтво №9/ст 
від 25.03.2016 р.; 
• МОН України та 



Державна наукова 
установа «Український 
інститут науково-технічної 
експертизи та інформації», 
підвищення кваліфікації за 
спільною програмою 
циклу навчальних 
семінарів для фахівців 
підрозділів вищих 
навчальних закладів з 
питань інтелектуальної 
власності, свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
№55 від 21.10.2016 р.; 
• МОН України та 
Державна наукова 
установа «Український 
інститут науково-технічної 
експертизи та інформації», 
програма навчальних 
тренінгів з трансферу 
технологій та управління 
інноваційною діяльністю, 
сертифікат №0034/108 від 
30.11.2018 р. 
• Пройшла сертифікацію 
тренера за програмою 
Інституту європейської 
політики «Project cycle 
management. Training for 
trainers»/Level C (2018 р.); 
за тренінговою програмою 
для викладачів ЗВО від 
Інституту демократії та 
соціального прогресу та 
Фонду ім. Фрідріха Еберта 
(2018 р.) 
Склала кваліфікаційний 
іспит FCE (First Certificate 
in English) від Cambridge 
Assessment English, який 
підтверджує володіння 
англійською мовою на 
рівні B2, про що отримано 
відповідний сертифікат 
(2018 р.). Лауреат 
стипендії Кабінету 
Міністрів України для 
молодих вчених, 2014–
2015 рр.

п.30. Види і результати 
професійної діяльності 
особи за спеціальністю, яка 
застосовується для 
визнання валіфікації, 
відповідної спеціальності:
пп.1:
1. Литвинчук І. Л. Наукова 
школа менеджменту 
інтелектуальної власності в 
агроекономічних 
дослідженнях / І. Л. 
Литвинчук // Актуальні 
проблеми економіки. – 
2016. – № 11 (185). – С. 8–
22. (Scopus)
2. Литвинчук И. Л. Право 
интеллектуальной 
собственности на учебно-
методическое обеспечение 
дисциплины: конфликт 
интересов / И. Л. 
Литвинчук // 
Профессиональное 
образование и рынок 
труда. – 2014. – № 1 (5). – 
С. 38–39.
3. Литвинчук И. Л. 
История экономико-
правового регулирования 
отношений 
интеллектуальной 
собственности / И. Л. 
Литвинчук // АНТРО. 
Анналы научной теории 
развития общества. – 2014. 
– № 1 (14). – С. 7–16.
4. Литвинчук І. Л. 
Institutions for forming 
social capital in territorial 
communities / Jan-Urban 
Sandal, І. Литвинчук, М. 
Плотнікова // Management 
Theory and Studies for Rural 
Business and Infrastructure 



Development ISSN 2345-
0355. 2019. Vol. 41. No. 1: 
67–76. (Web of science)
5. Akimova, L.M., Khomiuk, 
N.L., Bezena, I.M., 
Lytvynchuk, .I.L., Petroye, O. 
Planning of socio-economic 
development of the 
territories (Experience of the 
European Union). 
International Journal of 
Management (IJM). 2020. 
Vol. 11, 4. P.567-575. 
(Scopus)
пп. 2:
1. Литвинчук І. Л. 
Гіпотезування у сучасних 
економічних 
дослідженнях. Вісник 
ЖНАЕУ. 2012. № 1, т. 2. С. 
181–194. 
2. Якобчук В. П., 
Литвинчук І. Л. 
Інноваційні бізнес-тренди 
в ризик-менеджменті. Зб. 
наук. пр. Таврійського 
держ. агротехнол. ун-ту. 
Сер. Екон. науки. 2012. № 
2 (18), т. 5. С. 348–355. 
3. Литвинчук І. Л. 
Власність в 
інформаційному 
суспільстві: економіко-
соціальна дилема. 
Інноваційна економіка. 
2013. № 3 (41). С. 342–344. 
4. Якобчук В. П., 
Литвинчук І. Л. 
Інституціональна 
архітектоніка інноваційних 
систем: європейські 
технології державного 
управління. Наук. вісн. 
Чернівецького нац. ун-ту. 
Сер. Економіка. 2013. Вип. 
669–671. С. 29–32. 
5. Литвинчук І. Л. 
Маркетинг інтелектуальної 
власності в системі 
науково-освітнього 
забезпечення аграрної 
економіки. Наук. вісн. 
Львівського нац. ун-ту вет. 
медицини та біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького. Сер. 
Екон. науки. 2014. № 1 
(58), т. 16, ч. 2. С. 52–60. 
6. Литвинчук І. Л. 
Проблеми та пріоритети 
інституціоналізації 
інтелектуальної власності в 
аграрному секторі 
економіки України. 
Агросвіт. 2014. №  6. С. 18–
22. 
7. Литвинчук І. Л. Дорожня 
карта вирішення проблеми 
академічного плагіату. 
Ефективна економіка. 
2014. № 8. URL: 
http://www.economy.nayka.
com.ua/?op=1&z=3229. 
8. Литвинчук И. Л. О 
перспективности 
исследований в сфере 
управления 
интеллектуальной 
собственностью научно-
образовательных 
учреждений аграрной 
отрасли. Економіка : реалії 
часу. 2014. № 5 (15). С. 
167–173. 
9. Литвинчук І. Л. 
Осмислення 
інтелектуалізації аграрної 
економіки крізь призму 
методології синергетики. 
Вісн. Хмельницького нац. 
ун-ту. Сер. Екон. науки. 
2015. № 5, т. 1. С. 203–205. 
10. Литвинчук І. Л. 
Макросоціологічний 
аналіз проблем управління 
інтелектуальною власністю 
в аграрному секторі 



економіки України (за 
матеріалами опитування 
виконавців наукових та 
науково-технічних робіт). 
Ефективна економіка. 
2015. № 6. URL: 
http://www.economy.nayka.
com.ua/?op=1&z=4141. 
11. Реформа системи 
науково-освітнього 
забезпечення аграрного 
сектора України (за 
матеріалами 
соціологічного 
дослідження) / Скидан О. 
В., Литвинчук І. Л., 
Самойленко К. А., 
Дубінченко С. В. Проблеми 
економіки. 2015. № 1. C. 
139–148. 
12. Литвинчук І. Л., 
Самойленко К. А. 
Внутрішній трансфер 
технологій в системі 
«наука – виробництво»: 
вплив на конкурентні 
позиції українського 
агробізнесу. Агросвіт. 2016. 
№ 13–14. С. 30–38. 
13. Теоретико-
методологічні засади 
формування науково-
освітнього напряму 
«публічне управління та 
адміністрування» / 
Ходаківський Є. І., 
Якобчук В. П., Литвинчук 
І. Л., Плотнікова М. Ф. 
Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 2 
(57), т. 2. С. 32-42. 
14. Литвинчук І. Л., 
Самойленко К. А. 
Інституціональне 
забезпечення публічно-
приватного партнерства у 
сфері інноваційного 
розвитку аграрної 
економіки України. Бізнес-
інформ. 2016. № 10. C. 
212–223. 
15. Литвинчук І. Л. 
Рефреймінг моделей 
специфікації прав 
інтелектуальної власності в 
агробіоекономіці 
(інституціональний 
аналіз). Agricultural and 
Resource Economics : 
International Scientific E-
Journal. 2017. Vol. 3, № 3. 
P. 75–89. URL: 
http://www.are-
journal.com. 
16. Литвинчук І. Л. 
Глобальна невизначеність 
у питаннях вибору політик 
інтелектуальної власності 
щодо результатів 
сільськогосподарських 
досліджень. Вісник 
ЖНАЕУ. 2017. № 2 (62), т. 
2. С. 7–14. 
17. Литвинчук І. Л. 
Становлення та розвиток 
економічної теорії 
інтелектуальної власності. 
Економіка розвитку. 2017. 
№ 3. С. 5–13. 
18. Литвинчук І. Л. 
Рамкова підтримка 
інтелектуалізації аграрної 
економіки України / І.Л. 
Литвинчук // Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток: електронне фах. 
вид. 2018. № 12. URL: 
http://www.dy.nayka.com.u
a/?op=1&z=1361
пп.5: 
участь у міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя міжнародної 
категорії ”;



Учасник діючого 
міжнародного проекту 
«Інноваційний університет 
і лідерство. Фаза IIІ: 
інновації та відносини з 
оточенням», 
організованого за 
сприяння Міністерства 
науки і вищої освіти 
Республіки Польща, 
Міністерства закордонних 
справ Республіки Польща, 
Міністерства освіти і науки 
України, факультету 
«Вільних мистецтв і наук» 
(«Artes Liberales») 
Варшавського 
університету, 
Ягеллонського 
університету у Кракові 
(2017-2018 рр.)
З 2017 року Координатор 
українського кластеру 
мережі EUROSCI Network з 
питань промоції 
дистанційного курсу Jean 
Monnet Open Online Course 
Of European Integration: 
Economic Development, 
організованого за 
підтримки програми 
ERASMUS+ EU. 
Координатор Школи 
соціального 
підприємництва від Fil. Dr. 
Jan-U. Sandal Institute 
(2019 р.)
Координатор мережі 
EUROSCI Network (2017-
2020).
пп.7:
Член Програмного 
комітету МОН «Горизонт 
2020» за напрямом 
«Європейська 
дослідницька рада. 
Майбутні та новітні 
технології. Дії Марії 
Склодовської-Кюрі» з 
2020 р.
пп.8: 
відповідальний 
виконавець наукової теми 
(проекту) - «Інституційні 
імперативи 
інтелектуалізації аграрної 
економіки в 
євроінтеграційному 
вимірі» (номер державної 
реєстрації 0115U006602).
- «Розробити та 
обґрунтувати стратегічні 
напрями і пріоритети 
формування 
конкурентоспроможного 
аграрного сектора 
економіки Північно-
Західного регіону України» 
(номер державної 
реєстрації 0110U2406).                                                                        
Член редколегії:
- наукове фахове видання 
ЖДУ імені Івана Франка 
«Економіка. Управління. 
Інновації»;
- Journal of Economics and 
Management Sciences, 
IDEAS SPREAD INC, USА
- «Oikos Institute» d.o.o., 
Research Centre 
«Economics» Innovative and 
economics Research journal, 
Bosnia and Herzegovina
пп.9:  
2015, 2016, 2017 рр. – 
робота в організаційному 
комітеті міжнародного 
форуму «Інтелектуальна 
економіка в умовах 
економічних 
трансформації: 
перспективи публічно-
приватного партнерства»
2013–2014 рр. – виконання 
обов’язків секретаря вченої 
ради факультету 



економіки та менеджменту 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету
З 2019 р. керівник Центру 
інтелектуальної власності, 
інноватики та управління 
проектами ЖНАЕУ.
пп. 10.
З 2019 р. керівник ННЦ 
інтелектуальної власності, 
інноватики та управління 
проєктами.
пп.11: 
Офіційне опонування під 
час захисту дисертації 
Шевчика Богдана 
Михайловича на тему 
«Управління ризиками 
зовнішньоекономічної 
діяльності аграрних і 
переробних підприємств 
АПК», Київ, Національний 
університет біоресурсів і 
природокористування 
України, спеціальність 
08.00.04 – економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), 2011 р.
пп. 12:
1. Авторське свідоцтво № 
78592 на статтю 
«Становлення та розвиток 
інтелектуальної власності» 
(26.04.2018)
2. Авторське свідоцтво № 
86639 на навчально-
наочний посібник 
«Інтелектуальна 
власність» (07.03.2019)
3. Авторське свідоцтво № 
86785 на навч. посібник 
«Інтелектуальна власність: 
економіко-правові 
аспекти» (13.03.2019)
4. Авторське  свідоцтво № 
86770 на монографію 
«Управління 
інтелектуальною власністю 
в системах AR4D» 
(13.03.2019)
5. Авторське свідоцтво 
№97431 на навч. посібник 
«Інструменти моніторингу 
корупційних ризиків та 
запобігання корупції» 
(04.05.2020)
пп.13: 
1. Іванюк О. В., Литвинчук 
І.Л. Інтелектуальна 
власність : навч.-наоч. 
посіб.  Житомир : В. Б. 
Котвицький, 2014. – 163 с.
2. Публічне управління та 
адміністрування : [навч. 
посібн.] / О. В. Скидан, В. 
П. Якобчук, Н. В. Дацій, Є. 
І. Ходаківський, Л. І. 
Симоненко, М. І. Сайкевич, 
В. А. Довженко, М. Ф. 
Плотнікова, О. В. Захаріна, 
О. Б. Німко, С. В. Тищенко, 
І. Л. Литвинчук, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, Р. Ф. 
Черниш, Г. М. Семенець, В. 
А.  Якобчук, В. М. 
Бражевський, Н. С. 
Пугачова / за заг. ред. О. В. 
Скидана. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 705 с.
3. Якобчук В. П. 
Економічна теорія / В. П. 
Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. Захаріна, 
С. В. Тищенко, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, Н. С. 
Пугачова // Житомир, 
ЖНАЕУ, 2020. – 450 с. 
(21,76 ум. др.арк.)
4. Іванюк О.В., Литвинчук 



І.Л. Інструменти 
моніторингу корупційних 
ризиків та запобігання 
корупції: навч. посібник. 
Житомир, ЖНАЕУ. 74 с.
5. Якобчук В. П. 
Економічна теорія : 
підручник / В. П. Якобчук, 
Є. І. Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. Захаріна, 
С. В. Тищенко, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, Н. С. 
Пугачова // Київ: Вид-во 
Ліра-К, 2020. – 450 с. 
(21,76 ум. др.арк.)
пп. 15: 
1. Стан та перспективи 
реформування системи 
науково-освітнього 
забезпечення аграрного 
сектору України / О. В. 
Скидан, І. Л. Литвинчук, К. 
А. Самойленко, С. В. 
Дубінченко. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2015. – 57 с.
2. Литвинчук І. Л. Генезис 
ідеї інтелектуалізації як 
відображення зміни 
теоретичних підходів до 
розуміння економічних 
проблем суспільства / І. Л. 
Литвинчук // Vzdelávanie a 
spoločnosť : medzinárodný 
nekonferenčný zborník. – 
Prešov : Prešovská univerzita 
v Prešove, 2016. – S. 301–
319.
пп.16.
Керівник ГО «Ендшпіль»
пп. 17: 
досвід практичної роботи 
за спеціальністю: з 2006 р. 
по 2011 р. на державній 
службі; з 2011 р. -  по 
теперішній час працює за 
професією, що відповідає 
за змістом навчальним 
дисциплінам, які вона 
викладає. Здійснює 
сільськогосподарську 
дорадчу діяльність з 
надання соціально-
спрямованих дорадчих 
послуг з питань 
інтелектуальної власності і 
державного управління з 
2018 р. (кваліфікаційне 
свідоцтво від 31 травня 
2018 р.)

289384 Іванюк Ольга 
Володимирівна

доцент, 
Сумісництво

Економіки та 
менеджменту

Диплом магістра, 
Житомирський 

державний 
технологічний 

університет, рік 
закінчення: 2006, 

спеціальність: 
0502 Менеджмент 

організацій, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 006985, 

виданий 
26.09.2012

10 Електронне 
врядування 

Кандидат економічних 
наук

(ДК № 006989, від 
26.05.2012 р.). 
Спеціальність 08.00.03 
економіка та управління 
національним  
господарством. Тема 
кандидатської дисертації: 
«Економічні засади 
використання біомаси для 
енергозабезпечення 
сільських територій».
Підвищення кваліфікації: 
Інститут інтелектуальної 
власності Національного 
університету «Одеська 
юридична академія» в м. 
Києві.
Пройшла навчання за  
програмою наук.-практ. 
семінару «Комерціалізація 
результатів науково-
технічної діяльності ВНЗ». 
Сертифікат про 
проходження курсів, 
21.03.2013 р.
Асоціація правників 
України, стажування за 
програмою заходів IV 
Всеукраїнської школи з 
права інтелектуальної 
власності (м. Київ, 15-16 



лютого 2014 року). 
Сертифікат від 16.02.2014 
р.
Науково-дослідний 
інститут інтелектуальної 
власності Національної 
академії правових наук 
України (м. Київ), 
24.09.2015 р. – 24.03.2016 
р. Свідоцтво № 30/ст. від 
25.03.2016 р.
Навчальний курс «Social 
entrepreneur school IBS» 
(Innovation, Business, 
Society) норвезького 
наукового центру 
досліджень проблем 
соціального 
підприємництва Fil. Dr. 
Jan-U. Sandal Institute, 
Norway, 2019.
Курс з авторського права 
для журналістів, Центр 
демократії та верховенства 
права, 2018.
Курс з відкритих даних та 
їх візуалізації DataUp 
Learning Camp, Державне 
агентство з питань 
електронного урядування 
України в партнерстві з 
проектом Фонду Євразія 
“Прозорість та підзвітність 
у державному управлінні 
та послугах / TAPAS”, 2019.

п.30. Види і результати 
професійної діяльності 
особи за спеціальністю, яка 
застосовується для 
визнання валіфікації, 
відповідної спеціальності:
пп.2: 
1. Акмеологічні засади 
публічного управління / Є. 
І. Ходаківський, В. П. 
Якобчук. О. В. Іванюк [та 
ін.] / Вісник ЖНАЕУ. – 
2017. – № 1 (59), т. 2. – С. 
45–58.
5. Парадигма гештальтів 
управлінських систем / Є. 
І. Ходаківський, О. В. 
Іванюк, М. Ф. Плотнікова / 
Науковий економічний 
журнал «ІНТЕЛЕКТ ХХІ». 
2018. № 1. C. 206–210. 
(Index Copernicus)
6. Домінування парадигм 
холістичності в сучасній 
науці / Є. І. Ходаківський, 
В. П. Якобчук, О. В. 
Іванюк, О. Ф. Присяжнюк, 
М. Ф. Плотнікова. - 
Наукові горизонти. 2018. 
No 11. (72). 3–12. 
7. Світобачення в 
ноосферній освіті / Г. В. 
Курмишев, Є. І. 
Ходаківський, О. І. Іванюк, 
М. Ф. Плотнікова / Наукові 
горизонти. 2018. №5 (68). 
C. 24–31.
8. Публічне управління в 
умовах інтелектуальної 
економіки / О.В.Іванюк, 
М.Ф.Плотнікова, 
Є.І.Ходаківський.  
Економіка та суспільство. – 
2018. – № 14. – с. 188-194. 
9. Іванюк О.В. 
Перспективи 
впровадження 
інформаційних технологій 
у вітчизняній системі 
публічного управління/ 
О.В.Іванюк, В.А. 
Довженко, І.В. Кравець / 
Електронне наукове 
фахове видання 
«Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток» – №4. – 2018. 
10. Іванюк О.В. Глобальна 
архітектура інститутів 
публічного управління та 



адміністрування /І. В. 
Кравець, В. П. Якобчук, О. 
В. Іванюк / Інвестиції: 
практика та досвід. – № 7. 
– 2018. – С. 105–109.
11. Проблеми медичного 
обслуговування сільського 
населення в умовах 
політики децентралізації 
влади / О. В. Іванюк, В. А. 
Довженко, Л.І. Симоненко 
/ Інвестиції: практика та 
досвід. – 2019. – №9. – с. 
83-89.
12. Формування 
Європейської системи Q-
менеджменту в 
децентралізованих 
громадах / Є.І. 
Ходаківський, В.П. 
Якобчук, О.В. Захаріна, 
М.Ф. Плотнікова, О.В. 
Іванюк / Наукові 
горизонти. Науковий 
журнал. − № 3 (76) − 2019 
р. – С. 10-19.
пп.3: 
1. Іванюк О. В. 
Синергетика: методологія 
ефектів : монографія / 
[О.В.Іванюк та ін. ; наук. 
ред.: Ходаківський Є. І., 
Зінчук Т. О., Грабар І. Г.] ; 
Житомир. нац. агроекол. 
ун-т. – Житомир : 
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 2012. – 623 с.
2. Іванюк О. В. 
Ризикогенність і 
страхування в аграрній 
сфері (теорія, практика): 
колект. моногр. / О. М. 
Віленчук, І. Л. Литвинчук, 
І. Є. Януль; за наук. ред. Є. 
І. Ходаківського. – 
Житомир: «Полісся», 2013 
– 323 с.
3. Іванюк О. В. Економічні 
засади використання 
біомаси для 
енергозабезпечення 
сільських територій : 
монографія / О. В. Іванюк. 
– Житомир : Сонечко, 
2013. – 189 с.
4. Перспективи розвитку 
альтернативної енергетики 
на Поліссі України. 
Монографія. / В. О. 
Дубровін, Л. Д. Романчук, 
С. М. Кухарець, О. В. 
Іванюк та інші. – К.: Центр 
учбової літератури, 2014. – 
335 с.                                                                                                                
5. Якобчук В. П. 
Економічна теорія / В. П. 
Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. Захаріна, 
С. В. Тищенко, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, Н. С. 
Пугачова // К.: Ліра-К, 
2020. – 450 с. (21,76 ум. 
др.арк.).
6. Іванюк О.В. Проектно-
орієнтоване управління 
розвитком територіальних 
громад / І.Л. Литвинчук, 
О.В. Іванюк / 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. 131-
150.
7. Якобчук В. П. 
Економічна теорія : 
підручник / В. П. Якобчук, 
Є. І. Ходаківський, І. Л. 



Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. Захаріна, 
С. В. Тищенко, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, Н. С. 
Пугачова // Київ: Вид-во 
Ліра-К, 2020. – 450 с. 
(21,76 ум. др.арк.)
пп.5: 
Іванюк О. В. бере участь у 
міжнародному проекті 
«Инновации в 
предпринимательстве в 
трансграничных регионах 
Украины – Белоруссии»
пп.8:
Відповідальний 
виконавець теми НДР: 
«Інституційні імперативи 
інтелектуалізації аграрної 
економіки в 
євроінтеграційному 
вимірі» (номер державної 
реєстрації 0115U006602).
пп 10.:
З 2019 р. заступник 
керівника ННЦ 
інтелектуальної власності, 
інноватики та управління 
проєктами.
пп.12.
1. Авторське свідоцтво № 
86638 на монографію 
«Економічні засади 
використання біомаси для 
енергозабезпечення 
сільських територій"  
(07.03.2019)
2. Авторське свідоцтво № 
86639 на навчально-
наочний посібник 
«Інтелектуальна 
власність» (07.03.2019)
3. Авторське свідоцтво 
№97431 на навч. посібник 
«Інструменти моніторингу 
корупційних ризиків та 
запобігання корупції» 
(04.05.2020)
Котвицький. – 2014. – 163 
с. 
пп.13: 
1. Іванюк О. В. 
Інтелектуальна власність : 
навчально-наочний 
посібник / О. В. Іванюк, І. 
Л. Литвинчук. – Житомир 
6 В. Б. Котвицький. – 2014. 
– 163 с. 
2. Економічна теорія: 
[навч. посіб.] / В. П. 
Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, В. 
А.Довженко, О. В. 
Захаріна, О. В. Іванюк, І. В. 
Кравець, І. Л. Литвинчук, 
М. І. Сайкевич, Л. І. 
Симоненко, С. В. Тищенко, 
В. А. Якобчук, Н. С. 
Пугачова / за заг. ред. В. П. 
Якобчук. – Житомир: В. Б. 
Котвицький, 2015. – 456 с.
3. Публічне управління та 
адміністрування : [навч. 
посібн.] / О. В. Скидан, В. 
П. Якобчук, Н. В. Дацій, Є. 
І. Ходаківський, Л. І. 
Симоненко, М. І. Сайкевич, 
В. А. Довженко, М. Ф. 
Плотнікова, О. В. Захаріна, 
О. Б. Німко, С. В. Тищенко, 
І. Л. Литвинчук, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, Р. Ф. 
Черниш, Г. М. Семенець, В. 
А.  Якобчук, В. М. 
Бражевський, Н. С. 
Пугачова / за заг. ред. О. В. 
Скидана. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. – 705 с.
4. Інструменти 
моніторингу корупційних 
ризиків та запобігання 
корупції: навчально-
наочний посібник / Іванюк 
О.В., Литвинчук І.Л. - 
Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 



74 с.
пп. 15:
1. Іванюк О. Соціальний 
франчайзинг / Іванюк О. / 
Дискусії з актуальних 
питань соціального 
підприємництва: 
Матеріали 64-го Саміту 
соціального 
підприємництва, 24 травня 
2019 року. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. – с.58-63.
2. Іванюк О. В. Надання 
публічних послуг органами 
державної влади та оцінка 
їх якості / О В. Іванюк, С. В. 
Шостак / Становлення 
механізму публічного 
управління розвитком 
територій як пріоритет 
державної політики 
децентралізації: зб. 
наукових праць. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. - с. 143-146.
3. Іванюк О В. Система 
стримувань і противаг у 
територіальній організації 
влади в Україні: проблеми 
та перспективи розвитку / 
О В. Іванюк, С. В. Шостак / 
Менеджмент в аграрному 
секторі економіки: теорія 
та практика ефективного 
розвитку. Матеріали V 
міжнародної науково-
практичної конференції 
молодих вчених, 
аспірантів, студентів (м. 
Житомир, 05 грудня 2019 
року). – Житомир: Вид-во 
«Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2019. - с.287-
294.
пп 16: 
Заст. керівника  ГО 
«Ендшпіль»
пп. 17: 
досвід практичної роботи 
за спеціальністю 10 років. 
У ЖНАЕУ працює з 2009 
року.  Працює за 
професією, що відповідає 
за змістом навчальним 
дисциплінам, які вона 
викладає.

83098 Довженко 
Валентина 
Анатоліївна

доцент, 
Основне місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія України, 

рік закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
050201 Аграрний 

менеджмент, 
Диплом магістра, 

Приватне 
акціонерне 
товариство 

"Вищий 
навчальний 

заклад 
"Міжрегіональна 

Академія 
управління 

персоналом", рік 
закінчення: 2019, 
спеціальність: 281 

Публічне 
управління та 

адміністрування, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 029359, 

виданий 
08.06.2005, 

Атестат доцента 
12ДЦ 026454, 

виданий 
20.01.2011

19 Публічне 
управління 
регіонами та 
територіями

Кандидат економічних 
наук

Спеціальність: Економіка 
сільського господарства і 
АПК, 08.07.02
Тема дисертації 
«Становлення та 
функціонування 
фермерських господарств 
на радіоактивно 
забруднених територіях» 
(ДК № 029359 від 
08,06,2005 р.).
Атестат доцента 12 ДЦ № 
026454 рішення 
Атестаційної колегії МОН 
від 20.01.2011 р. протокол 
№ 3/09-Д, доцент кафедри 
економічної теорії.
Підвищення кваліфікації:
• Інститут післядипломної 
освіти та дорадництва 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету, кури 
підготовки експертів-
дорадників, 2011 р.
• ВСП «Інститут 
інтелектуальної власності 
Національного 
університету «Одеська 
юридична академія 
України» в м. Києві», 
курси підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних працівників, 



тема: «Формування 
інтелектуального капіталу 
в агробізнесі», 2012 р.;
• ННІ Післядипломної 
освіти Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування 
України, курси 
підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних 
працівників, 2014 р.;
• Науково-дослідний 
інститут інтелектуальної 
власності Національної 
академії правових наук 
України, програма 
стажування та 
дослідницької роботи, 2015 
р.
• Навчальний курс «Social 
entrepreneur school IBS» 
(Innovation, Business, 
Society) норвезького 
наукового центру 
досліджень проблем 
соціального 
підприємництва Fil. Dr. 
Jan-U. Sandal Institute, 
Norway, 2019 р.
• Курс дистанційного 
навчання «Основи 
інтелектуальної 
власності», Академія ВОІВ, 
01.10.2019-16.11.2019.

п.30. Види і результати 
професійної діяльності 
особи за спеціальністю, яка 
застосовується для 
визнання валіфікації, 
відповідної спеціальності:
пп. 2. 
1. Довженко В.А. Роль 
інтелектуального капіталу 
в подоланні соціально-
економічних наслідків 
кризи // Сталий розвиток 
економіки: Всеукраїнський 
науково-виробничий 
журнал. – 2012. – №4. – C. 
52-54.
2. Довженко В.А. 
Формування клієнтського 
капіталу фермерських 
господарств // Вісник 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету: Науково-
теоретичний збірник. – 
2012. – №1. – Т2. – С. 41-46 
с.
3. Довженко В.А. 
Інноваційна складова 
розвитку фермерського 
підприємництва // Вісник 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету: Науково-
теоретичний збірник. – 
2012. – №2. – Т2. – С. 109-
117.
4. Довженко В. А. 
Соціально-економічне 
відродження радіоактивно 
забруднених сільських 
територій в умовах 
вітчизняної моделі 
децентралізації влади В. А. 
Довженко.// Вісник 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету: Науково-
теоретичний збірник. – 
2016. – №1 (55) – Т 3. – C. 
346-355.
5. Dovzhenko V. A. 
Assessment of quality of life 
of the rural population in the 
territory of radioactive 
contamination / V. A. 
Dovzhenko // Technology 
audit and production 
reserves/ – 2017. – № 



5/5(37). – P. 9-13. (0,75 д. 
а.)
6. Іванюк О.В. 
Перспективи 
впровадження 
інформаційних технологій 
у вітчизняній системі 
публічного управління 
[Електронний ресурс] / О. 
В. Іванюк, В. А. Довженко, 
І. В. Кравець // Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. – 2018. – № 4. – 
Режим доступу до 
журналу: 
http://www.dy.nayka.com.u
a (0,68 д.а.) 
(http://www.dy.nayka.com.u
a/pdf/4_2018/37.pdf)
7. Довженко В. А., 
Симоненко Л. І., Іванюк О. 
В. Проблеми медичного 
обслуговування сільського 
населення в умовах 
політики децентралізації 
// Інвестиції: досвід та 
практика. – 2019. – № 9 
(травень). – С. 83-89.
пп. 3. 
1. Оцінка якості життя та 
радіаційної безпеки 
сільського населення 
радіоактивно забруднених 
територій: монографія / Л. 
Д. Романчук, В. А. 
Довженко, Т. П. Федонюк, 
Л. Д. Борисюк, О. В. 
Лопатюк; за заг. ред. Л. Д. 
Романчук. – Житомир: 
Графіум, 2017. – 268 c.
2. Економічна теорія: 
[навч. посіб.] / В. П. 
Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, В. 
А.Довженко, О. В. 
Захаріна, О. В. Іванюк, І. В. 
Кравець, І. Л. Литвинчук, 
М. І. Сайкевич, Л. І. 
Симоненко, С. В. Тищенко, 
В. А. Якобчук, Н. С. 
Пугачова / за заг. ред. В. П. 
Якобчук. – Житомир: В. Б. 
Котвицький, 2015. – 456 с. 
3. Якобчук В. П. 
Економічна теорія : 
підручник / В. П. Якобчук, 
Є. І. Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. Захаріна, 
С. В. Тищенко, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, Н. С. 
Пугачова // Київ: Вид-во 
Ліра-К, 2020. – 450 с.
4. Публічне управління та 
адміністрування : навч. 
посіб. / [О. В. Скидан, В. П. 
Якобчук, Н. В. Дацій та ін.] 
; за заг. ред. О. В. Скидана. 
– Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 
– 705 с.
5. Довженко В. А. 
Інтелектуальна власність: 
курс лекцій / В. А. 
Довженко. – Житомир: 
Вид-во ЖНАЕУ, 2015. – 
140 с.
6. Якобчук В. П. 
Економічна теорія : 
підручник / В. П. Якобчук, 
Є. І. Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. Захаріна, 
С. В. Тищенко, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, Н. С. 
Пугачова // Київ: Вид-во 
Ліра-К, 2020. – 450 с. 
(21,76 ум. др.арк.)
пп. 8. 
Відповідальний 
виконавець державної 
НДР за темою «Оцінка 
якості життя та радіаційної 
безпеки сільського 



населення радіоактивно 
забруднених територій» 
(номер державної 
реєстрації 2/2016) (2016-
2017 рр.)
пп. 10.
2007-2009 рр. виконання 
обов’язків заступника 
декана з наукової роботи 
факультету економіки та 
менеджменту ЖНАЕУ
пп. 13.
1. Довженко В. А. 
Методичні матеріали для 
підготовки до 
семінарських занять та 
проведення тренінг-курсу з 
дисципліни 
«Інтелектуальна 
власність» – Житомир: 
Вид-во ЖНАУЕ, 2016. – 44 
с. 
2. Якобчук В. П. Програма 
виробничої та 
переддипломної практики 
та методичні вказівки 
щодо її проходження  для 
студентів денної та заочної 
форми навчання 
освітнього ступеня 
«Магістр» галузь знань 28 
«Публічне управління та 
адміністрування»  
спеціальність 281 
«Публічне управління та 
адміністрування» / В. П. 
Якобчук, Н. В. Дацій, В. А. 
Довженко, І. Л. Литвинчук, 
Л. І. Симоненко, О. В. 
Іванюк // Житомир, 
ЖНАЕУ, 2017. – 40 с.
3. Якобчук В. П. Методичні 
вказівки для підготовки та 
виконання дипломних 
робіт студентами 
освітнього ступеня 
«Магістр» спеціальності 
281 «Публічне управління 
та адміністрування» усіх 
форм навчання / В. П. 
Якобчук, В. А. Довженко // 
Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – 
60 с.
пп. 14. 
Керівництво студентом 
Хитоніна М.С. 
нагороджена дипломом ІІІ 
ступеня на 
Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових 
робіт зі спеціалізації 
«Інтелектуальна 
власність», що відбувся на 
базі Черкаського 
національного 
університету імені Богдана 
Хмельницького (робота на 
тему «Державна політика 
управління 
інтелектуальною власністю 
у сфері національної 
безпеки») 
(http://znau.edu.ua/tidings/
top-news/studentka-
poliskogo-universitetu-
peremogla-u-
vseukrajinskomu-konkursi-
zi-spetsializatsiji-
intelektualna-vlasnist ) 
пп. 15. 
1. Довженко В. А., Гриня Л. 
М. Публічні та комерційні 
закупівлі: суть, 
необхідність, особливості 
здійснення // Публічне 
управління та 
адміністрування у 
процесах економічних 
реформ: збірник тез 
доповідей ІV 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 
25 березня 2020 р. – 
Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 
2020. – 399 с. – С. 339-341.
2. Довженко В.А., Дзюба 



І.С. Формування 
організаційної культури в 
органах публічної влади // 
Морально-психологічні та 
правові засади 
управлінської діяльності в 
умовах європеїзації 
сучасної України: 
матеріали ІІ 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
(м. Житомир, 12 грудня 
2019 р.) / За ред. Т.В. 
Семенюк, Г.В. Циганенко 
// Збірник тездоповідей. – 
Житомир.: ЖІ МАУП, 2019 
– 103 с. – С. 42 – 46.
3. Довженко В. А., 
Семенець Г. В. 
Прогнозування розвитку 
соціальної інфраструктури 
в регіоні / Становлення 
механізму публічного 
управління розвитком 
територій як пріоритет 
державної політики 
децентралізації: зб. 
наукових праць. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 
588 с. – С. 88-90. 
4. Довженко В. А. 
Застосування механізмів 
інтелектуальної власності у 
формуванні політики 
розвитку / Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних трансформацій: 
Матеріали V 
Міжнародного науково-
практичного форуму, 25 
жовтня 2019. – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 569 с. – С. 
51-53.
5. Довженко В. А., Дзюба І. 
С. Інноваційні технології 
публічного 
адміністрування галуззю 
освіти / В. А. Довженко, 
Дзюба І. С. // Освіта ХХІ 
століття: проблеми 
гуманізації, 
гуманітаризації та 
патріотизму в контексті 
євроінтеграційних 
процесів: тези доповідей І 
Всеукраїнської наук.-
практ. конфер., м. 
Житомир (12 грудня 2018 
р.) / за ред. Т. В. Семенюк, 
С. М. Коляденко, Н.П. 
Павлик. – Житомир: Вид-
во ЖДУ ім. І.Франка, 2018. 
– С. 8-11.  
6. Довженко В. А. 
Реформування органів 
державної влади в системі 
управління безпекою 
інтелектуальної власності 
// Інструменти і практики 
публічного управління в 
контексті децентралізації: 
присвячена 100-річчю 
державної служби в 
Україні: Матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конфер. за 
міжнар. участю (19 червня 
2018 р., Житомир). – 
Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – 
С. 244-249.
7. Довженко В. А. 
Управління науково-
інформаційним 
забезпеченням розвитку 
радіоактивно забруднених 
сільських територій / В. А. 
Довженко // 
Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 
проблеми, напрямки та 
шляхи їх вирішення: 
збірник тез міжнародної 
науково-практичної 
конференції м. Житомир, 
26-27 квітня 2018 р. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – 
С. 355-361. (0,34 д.а.).
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виданий 
25.01.2013

25 Публічні 
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Доктор економічних наук
У 1992 році в Українському 
науково-дослідному 
інституті економіки і 
організації сільського 
господарства ім. А. Г. 
Шліхтера і отримав 
науковий ступінь доктора 
економічних наук зі 
спеціальності 08.00.05 – 
«Економіка, організація, 
управління, планування 
н.г. (с.г.)», Тема 
дисертаційної роботи: 
«Економіко-організаційні 
аспекти управління 
працею в первинних 
структурах 
сільськогосподарського 
виробництва (регіон 
Нечорноземної зони 
України. Нові умови 
господарювання)».
У 2007 році нагороджений 
нагрудним знаком «Петро 
Могила».
У 2009 р. присвоєно 
звання заслуженого діяча 
науки і техніки України.
У 2013 р. рішенням 
Атестаційної колегії 
Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту 
України присвоєно вчене 
звання професора кафедри 
економічної теорії.
У 2014 р. обраний 
академіком Академії 
економічних наук України 
зі спеціальності 
«Економічна теорія» (№ 
848 від 16 травня 2014 р.)
Підвищення кваліфікації 
24.09.2015 р.-24.03.2016 р. 
Науково-дослідний 
інститут інтелектуальної 
власності Національної 
академії правових наук 
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Свідоцтво № 28/ст. від 
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п. 30. Види і результати 
професійної діяльності 
особи за спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання кваліфікації, 
відповідної спеціальності:
пп. 2:
1. Ходаківський Є. І. 
Теоретичні основи 
дослідження систем 
управління підприємством 
/ Є. І. Ходаківський // 
ВІСНИК ХНАУ серія 
економічні науки. – 2014. – 
№4. – С. 61-68.
2. Ходаківський Є. І. 
Синергетика та гештальти 
кооперації / Є. І. 
Ходаківський // Вісник 
ЖНАЕУ. – № 1(48) Т. 2. – 
2015. – С. 55–61.
3. Ходаківський Є. І. 
Синергетико-гештальтні 
підходи до ноосферного 
розвитку 
макроекономічних та 
екологічних процесів / Є. І. 
Ходаківський, Л. Л. 
Капітула, Н. С. Пугачова // 
Вісник ЖНАЕУ. – № 2(49) 
Т. 2. – 2015. – С. 45–51.
4. Ходаківський Є. І. 
Синергетико-
праксеологічні екстерналії 
життєдіяльності в 
Чорнобильському регіоні / 
Є. І. Ходаківський, В. В. 
Вольська, Ю. В. Прудніков 
// Вісник ЖНАЕУ. – 2016. 
– № 1 (55), т. 3. –С. 322–



331.
5. Ходаківський Є. І.  Роль 
публічного управління у 
формуванні нової моделі 
державного регулювання 
економіки [Електронний 
ресурс] / В.П. Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук // Ефективна 
економіка : електронне 
фах. вид. – 2017. – № 1. – 
URL: 
http://www.economy.nayka.
com.ua/?op=1&z=5375. 
6. Ходаківський Є. І. 
Публічне управління у 
процесі децентралізації / 
Є. І. Ходаківський, В. П. 
Якобчук, М. Ф. Плотнікова 
// «Наукові горизонти», 
«Scientific horizons» № 6 
(69), 2018 С. 28–35.
7. Ходаківський Є. І. 
Формування європейської 
системи q-менеджменту в 
децентралізованих 
громадах / В.П. Якобчук, 
Є. І. Ходаківський, М. Ф. 
Плотнікова, О. В. Іванюк, 
О. В. Захаріна // Наукові 
горизонти. – 2019. – С. № 
3 (76). – 10–18.
пп. 3: 
1. Синергетика: 
методологія ефектів : 
колективна монографія / 
[В. П. Якобчук, І. Є. 
ЯнульЮ, Ю. Ю. Мороз, І. 
Л. Литвинчук,  О. В. 
Іванюк ; наук. ред. 
Ходаківський Є. І., Зінчук 
Т. О., Грабар І. Г.]. – 
Житомир. ЖНАЕУ. – 2012. 
– 624 с.
2. Ходаківський Є. І. 
Синергетична 
ідентифікація інтеграції : 
монографія / Є. І. 
Ходаківський, В. В. 
Камінська. – Житомир, 
2012. – 202 с.
3. Ходаківський Є. І. 
Ризикогенність та 
страхування в аграрній 
сфері (теорія, практика) : 
монографія / Є. І. 
Ходаківський, О. М. 
Віленчук, І. Л. Литвинчук, 
І. Є. Януль, О. В. Іванюк 
О.В. та ін. – Житомир.: 
«Полісся». – 2013. – 323 с.
4. Ходаківський Є. І. Гудвіл 
корпоративних 
підприємств : монографія / 
Є. І. Ходаківський, А. І. 
Корчемлюк, І. Л. 
Литвинчук, Г. В. 
Циганенко. – Житомир, 
2013. – 160 с.
5. Ходаківський Є. І. 
Провидіння (соціально-
психологічні аспекти) : 
монографія / Є. І. 
Ходаківський, О. В. 
Мосієнко, О. В. Тузюк, Ю. 
В. Богоявленська, І. Є. 
Януль. – Житомир.: 
«Рута». 2014. – 232 с.
6. Ходаківський Є. І. 
Провидіння (гештальтні 
технології) : монографія / 
І. Є. Ходаківський, В. В. 
Вольська, О. В. Мосієнко. – 
Житомир : Рута. – 2016. – 
246 с.
7. Ходаківський Є. І. 
Гештальти соціально-
економічних систем : 
підручник / І. Є. 
Ходаківський, О. В. 
Мосієнко, В. В. Вольська, В. 
П. Каленська. – Житомир : 
Рута. – 2016. – 226 с.
8. Ходаківський Є. І. 
Інтелектуальна власність: 
економіко-правові аспекти 



[текст] підручник : 3-тє 
вид., перероб. та доп. / Є. І. 
Ходаківський, В. П. 
Якобчук, І. Л. Литвинчук. – 
К. : Центр учбової 
літератури, 2017. – 504 с. 
(31,5 у.д.а) Гриф 
Міністерства освіти і 
науки, молоді і спорту 
України (лист 1/11-6642 від 
06.05.2014 р.).
9. Ходаківський Є. І. 
Психологія управління : 
підручник. 5-е вид. 
перероб та доп. / Є. 
І.Ходаківський, Ю. В. 
Богоявленська, Т. П. 
Грабар. –К. : ЦУЛ, 2016. – 
492 с. Гриф Міністерства 
освіти і науки, молоді і 
спорту України (лист 
1.4/18-Г-2240 від 
14.12.2007 р.).
10. Якобчук В. П. 
Економічна теорія : 
підручник / В. П. Якобчук, 
Є. І. Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. Захаріна, 
С. В. Тищенко, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, Н. С. 
Пугачова // Київ: Вид-во 
Ліра-К, 2020. – 450 с. 
(21,76 ум. др.арк.)
пп. 4: 
Науковий керівник: 
1. Циганенко Ганна 
Володимирівна «Механізм 
корпоративного 
управління в акціонерних 
товариствах з переробки 
сільгосппродукції», 
23.04.2010 р., 
спеціалізована вчена рада 
Д 14.083.02 у 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті, спеціальність 
08.00.04.
2. Сокальський Сергій 
Вікторович «Підвищення 
економічної ефективності 
виробництва картоплі в 
регіоні» Житомир 
спеціалізована вчена рада 
Д 14.083.02 у 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті, спеціальність 
08.00.04. ДК № 065412, 
2011 р.
3. Смаглій Віктор 
Олександрович «Еколого-
економічна ефективність 
вапнування у зоні 
радіоактивного 
забруднення» Житомир 
спеціалізована вчена рада 
Д 14.083.02 у 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті, спеціальність 
08.00.06. ДК № 065209, 
2011 р.
4. Ткачук Г.Ю. 
«Формування 
конкурентоспроможності 
малих підприємств 
агробізнесу», Житомир, 
20.05.2011р., 
спеціалізована вчена рада 
Д 14.083.02 у 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті, спеціальність 
08.00.04 – економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності).
5. Іванюк Ольга 



Володимирівна 
«Економічні засади 
використання біомаси для 
енергозабезпечення 
сільських територій» 
Житомир спеціалізована 
вчена рада Д 14.083.02 у 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті, спеціальність 
08.00.04 − економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності. ДК № 006985, 
2012 р.
6. Корчемлюк Анатолій 
Іванович «Корпоратизація 
підприємств аграрного 
сектору», Одеса 
спеціалізована вчена рада 
Д 41.088.04 у Одеській 
національній академії 
харчових технологій, 
спеціальність 08.00.04 – 
«Економіка та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). наказ (№217, 
26.02.2015 р.)
7. Мартинчук Іван 
Володимирович 
«Екологічний менеджмент 
лісових ресурсів зони 
радіоактивного 
забруднення» Д 41.088.04 
у Одеській національній 
академії харчових 
технологій, спеціальність 
08.00.04 – «Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності 2014 р.
8. Бондарева Юлія 
Олександрівна 
«Управління діловою 
активністю 
сільськогосподарських 
підприємств регіону 
радіаційного 
забруднення». Житомир 
спеціалізована вчена рада 
Д 14.083.02 у 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті, спеціальність 
08.00.04 − економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності. (11.12.2015 р.).
9. Проценко Альона 
Василівна «Формування 
системи інтеграції науки і 
виробництва в 
хмелярстві». Житомир 
спеціалізована вчена рада 
Д 14.083.02 у 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті, спеціальність 
08.00.04 − економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) (28.01.2016 р.).
10. Прудніков Юрій 
Володимирович 
«Формування та 
функціонування 
локальних ринків 
сільськогосподарської 
продукції». Житомир 
спеціалізована вчена рада 
Д 14.083.02 у 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті, спеціальність 
08.00.03 – економіка та 
управління національним 
господарством» (10.11.2017 



р.)
11. Шестакова Анна 
Валеріївна на тему 
«Альтернативна зайнятість 
у відтворенні трудового 
потенціалу сільських 
територій», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – 
економіка та управління 
національним 
господарством (10.11.2017 
р.).
пп. 8:
керівник розділу в 
науковій тематиці кафедри 
– «Формування системи 
сталого розвитку сільських 
територій Полісся на 
засадах саморегулювання 
та державної підтримки» 
«Інституційні імперативи 
інтелектуалізації аграрної 
економіки в 
євроінтеграційному 
вимірі», (номер державної 
реєстрації 0115U006602)
пп. 10: 
директор науково-
інноваційного інституту 
економіки та агробізнесу (з 
2016 р. до тепер).
пп. 11: 
1. Офіційний опонент:  
Савельєва Олена 
Миколаївна «Підвищення 
ефективності системи 
управління в 
сільськогосподарських 
підприємствах», Харків, 
спеціалізованої вченої 
ради К 64.803.01 у 
Харківському 
національному аграрному 
університеті імені В. В. 
Докучаєва, 08.00.04 – 
економіка та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) (26 серпня 2014 
р. )
Ходаківський Є. І. 2. 
офіційний опонент: 
Дьяченко Олександр 
Сергійович «Розвиток 
енергозбереження і 
використання 
відновлювальних джерел 
енергії в сільському 
господарстві» Полтава, 
засідання спеціалізованої 
вченої ради К44.887.01 у 
Полтавській державній 
агарній академії, 
спеціальність 08.00.03 − 
Економіка та управління 
національним 
господарством (22 травня 
2015 р.).
3. Член спеціалізованої 
вченої рада Д 14.083.02 у 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті (заступник 
голови).
пп. 13:
1. Публічне управління та 
адміністрування : [навч. 
посібн.] / О. В. Скидан, В. 
П. Якобчук, Н. В. Дацій, Є. 
І. Ходаківський, Л. І. 
Симоненко, М. І. Сайкевич, 
В. А. Довженко, М. Ф. 
Плотнікова, О. В. Захаріна, 
О. Б. Німко, С. В. Тищенко, 
І. Л. Литвинчук, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, Р. Ф. 
Черниш, Г. М. Семенець, В. 
А.  Якобчук, В. М. 
Бражевський, Н. С. 
Пугачова / за заг. ред. О. В. 
Скидана. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. – 705 с.



2. Економічна теорія: 
[підручник] / В. П. 
Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, В. 
А.Довженко, О. В. 
Захаріна, О. В. Іванюк, І. В. 
Кравець, І. Л. Литвинчук, 
Л. І. Симоненко, С. В. 
Тищенко, Н. С. Пугачова / 
за заг. ред. В. П. Якобчук. – 
К.: Ліра, 2020. – 450 с.
пп. 17: 
впродовж 21 років працює 
за професією, що 
відповідає за змістом 
навчальним дисциплінам, 
які вона викладає. − з 
досвідом дослідницької 
роботи за фахом: більше 
десяти років стажу 
наукової роботи років (з 
2003 р. і до тепер робота в 
ЖНАЕУ) на посадах, що 
відповідають за змістом 
навчальним дисциплінам, 
які вона викладає.

86364 Скидан Олег 
Васильович

професор, 
Сумісництво

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекеологічна 
академія України, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
7.03060104 

менеджмент 
зовнішньоекономі

чної діяльності, 
Диплом доктора 
наук ДД 008222, 

виданий 
14.04.2010

10 Управління 
соціальною та 
екологічною 
безпекою 

Доктор економічних наук, 
професор

(ДД № 008222, від 
14.04.2010 р.), 
спеціальність – Економіка 
та управління 
національним 
господарством. Тема 
дисертації: Організаційно-
економічний механізм 
формування аграрної 
політики України.
Професор кафедри 
менеджменту 
інвестиційної діяльності 
2015 р. ( диплом 12 ПР 
№011020 від 15.12.15 р.)
Підвищення кваліфікації – 
27.04.2018 р., 
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, ННІ 
післядипломної освіти, 
Свідоцтво 
СС00493706/006220-18, 
тема: «Розвиток 
дорадництва в країнах 
Азії» при викладанні 
дисципліни «Аграрна 
політика».
Голова та член оргкомітету 
міжнародних конференцій 
«Органічне виробництво і 
продовольча безпека» (м. 
Житомир, ЖНАЕУ, 2013-
2019 рр.), «Фінансова 
політика регіонального 
розвитку: вітчизняний та 
зарубіжний досвід» (м. 
Житомир, ЖНАЕУ, 2019 
р.), «Сучасні тенденції 
розбудови правової 
держави в Україні та світі 
(м. Житомир, ЖНАЕУ, 
2017-2019 рр.).

п. 30. Види і результати 
професійної діяльності 
особи за спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання кваліфікації, 
відповідної спеціальності:
пп. 1. 
Web of Science Core 
Collection
1) Methodological approach 
to the evaluation of 
agricultural business system 
flexibility / О. Skydan, O. 
Nykolyuk, P. Pyvovar, I. 
Martynchuk // Management 
Theory and Studies for Rural 
Business and Infrastructure 
Development. – 2019. – Vol. 
41, № 4. – P. 444–462. 
2) Feshcenko, N.; Skydan, O. 



The priority directions of 
rural areas development in 
Ukraine // Rural 
development 2007, VOL 3, 
BOOK 2, PROCEEDINGS. - 
С. 142-146.
3) Skydan, O.; Feshcenko, N. 
Strengthening food safety 
control system in Ukraine // 
Rural development 2007, 
VOL 3, BOOK 2, 
PROCEEDINGS. - С. 356-
360.
Scopus
1) Economic-mathematical 
modeling and forecasting of 
competitiveness level of 
agricultural sector of 
Ukraine by means of theory 
of fuzzy sets under 
conditions of integration 
into European market / 
Kozlovskyi, S., Khadzhynov, 
I., Lavrov, R., Skydan, O., 
Ivanyuta, N., Varshavska, N. 
International Journal of 
Recent Technology and 
Engineeringю – 2019. №8 
(4), pp. 5316-5323.
2) Analytical study of 
multifractal invariant 
attributes of traffic flows / 
Skydan, O., Sheludchenko, 
B., Kukharets, S., 
Medvedskyi, O., Yarosh, Y. 
// Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. – 2019. №3 
(3-99), pp. 22-29.
3) Substantiation of motion 
parameters of the substrate 
particles in the rotating 
digesters / Golub, G. A.; 
Skydan, O. V.; Kukharets, S. 
M.; Marus, O. A. // 
Inmateh-agricultural 
engineering.  2019., Vol.57, 
№ 1, pp.179-186.
пп 2. 
1. Скидан О. В., Андрушків 
Б. М., Кирич Н. Б., 
Погайдак О. Б., Співак С. 
М., Шерстюк Р. П. Збір і 
переробка сміття: 
екологічні ефекти в 
аграрному секторі 
економіки. Вісник ЖНАЕУ. 
2017. № 1(59), т. 2. С. 148–
155.
2. Судак Г. В., Скидан О. В., 
Швець Т. В. 
Підприємництво в Україні: 
проблеми та перспективи 
розвитку. Вісник ЖНАЕУ. 
2017. N 2(61), т. 1. С. 84–90.
3. Скидан О.В., 
Плотникова М.Ф., 
Бруховець Б.Ю. 
Акмеологчні підходи до 
інвестиційного 
забезпечення розвитку 
сільських територій 
[Електронний ресурс] / 
О.В. Скидан, М.Ф. 
Плотнікова, Б.Ю. 
Бруховець // Економіка та 
суспільство. 2017. №13. – 
Режим доступу до 
журналу: 
http://economyandsociety.in
.ua 
4. Levkivska, L., Skydan, O. 
The Development of Rural 
Entrepreneurship and Its 
Impact on Rural 
Employment in Ukraine,/ 
Rural Labour in Transition: 
Structural Change, 
Migration and Governance, 
Leibniz Institute of 
Agricultural Development in 
Transition Economies 
(IAMO), IAMO Forum 2018, 
28-30 June 2016. – Hallе 
(Saale), Germany.
5. Скидан О.В., Данкевич 



В. Є., Данкевич Є. М. 
Сучасний стан 
використання космічних 
технологій для 
моніторингу ефективності 
землекористування // 
Проблеми економіки. 
2019. №3 (41). С.281-288.
6. Скидан О.В., Романчук 
Л.Д., Довженко В.А. 
Оцінка рівня харчування 
сільського населення 
радіоактивно забруднених 
територій у контексті 
гарантування 
продовольчої безпеки // 
Наукові горизонти. 2019. 
№3(76). С.3-9.
7. Скидан О.В., Швець Т. 
В., Плотнікова М. Ф., 
Костюк Л. П. Перспективні 
моделі розвитку 
підприємництва та 
публічного управління 
територіальних громад // 
Наукові горизонти. 2019. 
№9(82). С.3-12.
8. Скидан О.В., Бродський 
Ю.Б., Топольницький 
П.П., Пивовар П.В. 
Космічні технології у 
виробничій системі 
сільськогосподарських 
товаровиробників // 
Наукові горизонти. – 2019. 
№4(77). С.3-12.
9. Скидан О.В., Вітвіцький 
В.В. Теоретичні аспекти 
формування затратних 
чинників продуктивності 
аграрних підприємств // 
Наукові горизонти. 2019. 
№3(76). С.19-29.
10. Скидан О.В., 
Присяжнюк О.Ф., 
Плотнікова М.Ф. Моделі як 
механізм управління 
підприємництвом на 
сільських територіях // 
Інтелект XXI. 2019. №2. 
С.69-74.
пп 3. 
1. Відновлювана 
енергетика в аграрному 
виробництві: навчальний 
посібник / Скидан О. В., 
Голуб Г. А., Кухарець С. М. 
Ярош Я. Д., Чуба В. В., 
Медведський О. В., 
Цивенкова Н. М., 
Соколовський О. Ф., 
Кухарець В. В.; за ред. 
Скидна О. В., Голуба Г. А. 
Київ : НУБіП України, 
2018. 338 с. – С. 311–323.
2. Публічне управління та 
адміністрування [Текст] : 
навч. посібник / О. В. 
Скидан, В. П. Якобчук, Н. 
В. Дацій [та ін.] ; за заг. 
ред. О. В. Скидана. - 
Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 
704 с. – С. 352–388.
3. Управління 
інноваційною діяльністю: 
магістерський курс: 
підручник / Б.М. 
Андрушків, О.Б. Бойко, 
Ю.Я. Вовк, І.П. Вовк, О.М. 
Владимир, П.Д. Дудкін, 
І.А. Кінаш, Л.Я. Малюта, 
Н.Ю. Мариненко, Л.М. 
Мельник, Г.С. Нагорняк, 
І.С. Нагорняк, В.А. 
Паляниця, О.Б. Погайдак, 
О.В. Скидан, І.І. Стойко, 
І.Б. Федишин, Р.П. 
Шерстюк. Тернопіль : ФОП 
Паляниця В.А., 2015. 1146 
с. – C. 685–703.
4. Інноваційні засоби 
розвитку нетрадиційних 
джерел енергії та 
організація 
ресурсовикористання в 
соціогуманітарному 



комплексі: монографія / 
[Б. М. Андрушків, О. Б. 
Бойко, Ю. Я. Вовк, О. І. 
Кузьмак, Л. М. Левківська, 
О. В. Скидан та ін.]. 
Тернопіль: Терно-граф, 
2016. 804 с. – С. 211–235.
5. Кон’юнктура та 
перспективи світових 
аграрних ринків: 
монографія / І. М. 
Волкова, О. М. Варченко, 
В. Є. Данкевич, О. В. 
Скидан [та ін.]. К.: Центр 
учбової літератури, 2013. 
670 с. – С. 217–236.
6. Перспективи розвитку 
альтернативної енергетики 
на Поліссі України: 
монографія / В.О. 
Дубровін, Л.Д. Романчук, 
С.М. Кухарець та ін.; відп. 
ред. Скидан О.В. Київ: 
Центр учбової літератури, 
2014. 335 с. – C. 115–125.
7. Скидан О.В., Шуляк Б.В. 
Екологічно орієнтований 
розвиток сільського 
підприємництва: 
монографія. – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019.
8. Тарасова В.В., Скидан 
О.В., Нестерчук І.К., 
Ковалевська І.М. 
Економічний аналіз 
туристичних підприємств: 
підручник. – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. 371 с.
пп 4. 
1. Литвинчук Ірина 
Леонідівна. Управління 
інтелектуальною власністю 
в системі науково-
освітнього забезпечення 
аграрної економіки: дис. 
на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук за спец. 
08.00.03 – «Економіка та 
управління національним 
господарством». – 
Житомир, 2018.
2. Судак Геннадій 
Вікторович. 
Організаційно-економічні 
засади розвитку 
підприємництва на 
сільських територіях: дис. 
на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук за спец. 
08.00.04 – «Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». – Житомир, 
2019.
3. Шуляк Богдан 
Вікторович. Розвиток 
екологічно орієнтованого 
підприємництва на 
сільських територіях: дис. 
на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук за спец. 
08.00.04 – «Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». – Житомир, 
2019.
пп 5.
Гарант проекту 
Європейського Союзу 
Еразмус+ Жан Моне 
модуль «Аграрна політика 
ЄС» № 574608-EPP-1-
2016-1-UA-EPPJMO-
MODULE. (01.09.2016 р. - 
31.08.2019 р., 
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет (ЖНАЕУ)
пп 7. 
Член Акредитаційної 
комісії  України у 2016-
2019 рр. (Постанова КМУ 
від 8 червня 2016 р. № 369 



«Про затвердження складу 
Акредитаційної комісії»)
пп 8.
 Керівник науково-
дослідної роботи ЖНАЕУ 
за темою: «Інноваційно-
інвестиційні імперативи в 
сучасному агробізнесі» 
(номер державної 
реєстрації 0115U006604) 
(2015–2020 рр.); 
• відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми «Розробити 
та обґрунтувати стратегічні 
напрями і пріоритети 
формування 
конкуренто¬спроможного 
аграрного сектору 
економіки Північно-
Західного регіону 
України», державний 
реєстраційний номер 
0110U002406 (2010–2014 
рр.);
• голова редколегії 
наукового фахового 
видання «Наукові 
горизонти» в 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті;
• член редколегії 
електронного фахового 
науково-практичного 
журналу «Приазовський 
економічний вісник» 
Класичного приватного 
університету;
• член редколегії науково-
практичного журналу 
«Збалансоване 
природокористування» 
Інституту агроекології і 
природокористування 
Національної академії 
аграрних наук України та 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю 
«Екоінвестком».
пп 10:
2010–2011 рр. – завідувач 
кафедри організації 
виробничих та 
інформаційних систем;
• 2011–2015 рр. – 
проректор з наукової 
роботи та інноваційного 
розвитку;
• 2012–2015 рр. – завідувач 
кафедри менеджменту 
інвестиційної діяльності;
• з 2015 р.– до тепер. часу – 
ректор ЖНАЕУ.
пп 11:
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) (2013–2016 
рр.).
 З грудня 2017 р. – по 
теперішній час – голова 
вказаної спецради.
• член спеціалізованої 
вченої ради Д 05.854.03 в 
Вінницькому 
національному аграрному 
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) (з 2012 – по 
теперішній час).
• офіційний опонент по 
дисертаціях: 
Данкевич Є. М. на тему 
«Стратегія розвитку 
міжгалузевої інтеграції в 
аграрному секторі 
економіки» на здобуття 
наукового ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – 
економіка та управління 
національним 
господарством (захист – 
25.11.2014 р.);
Площик М. В. на тему: 
«Формування та 
функціонування ринку 
кави в Україні» на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата економічних 
наук за спеціальністю 
08.00.03 – економіка та 
управління національним 
господарством (захист – 
19.12.2014 р.);
Гаваза Є. В. на 
тему:«Формування та 
розвиток ринку органічної 
продукції» на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата економічних 
наук за спеціальністю 
08.00.03 – економіка та 
управління національним 
господарством (захист – 
23.12.2014 р.);
Гераймович В. Л. на тему 
«Інвестиційний процес та 
його вплив на 
економічний розвиток 
аграрного сектору» на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – 
економіка та управління 
національним 
господарством (захист – 
25.05.2015 р.);
Рогатіна Л. П. на тему: 
«Стратегічне управління 
економічним розвитком 
регіону в умовах 
забезпечення 
продовольчої безпеки» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 08.00.05 – 
розвиток продуктивних 
сил і регіональна 
економіка (захист – 
12.07.2018 р.);
Жураківський Є. С. на 
тему: «Забезпечення 
регіональної економічної 
безпеки аграрної галузі в 
умовах інституційних 
трансформацій» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – 
економіка та управління 
національним 
господарством (захист – 
20.12.2018 р.);
Андрейченко А. В. на тему: 
«Науково-економічне 
забезпечення розвитку 
безвідходного 
виробництва в аграрному 
секторі» на здобуття 
наукового ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – 
економіка та управління 
національним 



господарством (захист – 
25.04.2019 р.).
пп 13. 
1. Методичні рекомендації 
щодо змісту і організації 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Інвестиційний 
менеджмент» для 
студентів галузі знань 0306 
«Менеджмент і 
адміністрування» 
спеціальності 
«Менеджмент ЗЕД» ОКР 
«Спеціаліст» та ОКР 
«Магістр». Житомир: 
ЖНАЕУ, 2013. 133 с. / 
Скидан О.В., Булуй О.Г., 
Присяжнюк О.Ф., 
Плотнікова М.Ф.
2. Навчально-методичний 
комплекс з курсу 
«Інвестиційний 
менеджмент» для 
студентів ОКР Магістр за 
спеціальністю 
«Управління інноваційною 
діяльністю» напряму 
підготовки «Специфічні 
категорії». Житомир: 
ЖНАЕУ, 2014. 163 с. / 
Скидан О. В., Плотнікова 
М.Ф.
3. Навчально-методичний 
комплекс з курсу 
«Креативний 
менеджмент» для 
студентів ОКР Магістр за 
спеціальністю 
«Управління інноваційною 
діяльністю» напряму 
підготовки «Специфічні 
категорії». Житомир: 
ЖНАЕУ, 2014. / Скидан О. 
В., Плотнікова М.Ф.
4. Навчально-методичний 
комплекс з курсу 
«Маркетинг інновацій» 
для студентів ОКР Магістр 
за спеціальністю  
«Управління інноваційною 
діяльністю» напряму 
підготовки «Специфічні 
категорії». Житомир: 
ЖНАЕУ, 2014. 149 с. / 
Скидан О. В., Плотнікова 
М.Ф.
5. Навчально-методичний 
комплекс з курсу 
«Управління процесом 
розробки і освоєння 
виробництва нових 
продуктів» для студентів 
ОКР Магістр за 
спеціальністю 
«Управління інноваційною 
діяльністю» напряму 
підготовки «Специфічні 
категорії». Житомир: 
ЖНАЕУ, 2014. 118 с. / 
Скидан О. В., Плотнікова 
М.Ф.
6. Управління 
інноваційно-
інвестиційною діяльністю 
підприємств: навч. посіб. / 
[О. В. Скидан, Л. М. 
Левківська, Т. В. Швець та 
ін.]; за заг. ред. д. е. н. О. В. 
Скидана. Житомир: Вид-во 
«Житомирський 
національний 
університет», 2014. 348 с. / 
Скидан О.В., Левківська 
Л.М., Швець Т.В., Булуй 
О.Г., Мартинюк М.А., 
Плотнікова М. Ф.
7. Інвестиційний 
менеджмент: методичні 
рекомендації до написання 
курсової для студентів 
освітнього ступеня 
«Магістр» спеціальності 
076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова 



діяльність» (галузі знань 
07 «Управління та 
адміністрування») денної 
та заочної форм навчання 
/ розроб. Скидан О.В., М.Ф. 
Плотнікова, О.Г. Булуй та 
ін. – Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 44 с. / Скидан О.В., 
Плотнікова М.Ф., Булуй 
О.Г., Швець Т.В., 
Левківська Л.М., Кухарець 
В.В.
пп 14. 
Всеукраїнський конкурс 
«Природне землеробство 
України – шлях до 
здоров’я і добробуту нації» 
– лауреат Другої премії 
(Слободенюк Юлія, 2012 
р.).
пп 17. 
провідний спеціаліст 
відділу фінансово-
кредитних відносин 
Управління економіки 
Житомирської 
облдержадміністрації 
(28.01.2000 р. – 10.04.2003 
р.);
начальний відділу цінової 
політики, фінансових 
відносин та сфери 
обслуговування 
управління ринкової 
інфраструктури Головного 
управління економіки 
Житомирської 
облдержадміністрації 
(10.04.2003 р. – 12.09.2004 
р.).

274857 Войтенко 
Архип 
Борисович

професор, 
Основне місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

університет ім. 
Т.Шевченка, рік 

закінчення: 1997, 
спеціальність: 

7.03040101 
правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 028811, 
виданий 

11.05.2005

25 Публічна служба Кандидат наук з 
державного управління 

Кандидатську дисертацію 
зі спеціальності 25.00.04 – 
місцеве самоврядування на 
тему: «Місцеве 
самоврядування як фактор 
регулювання соціально-
економічного розвитку 
постраждалих районів від 
аварії на ЧАЕС» захистив у 
2005 році у Національній 
академії державного 
управління при 
Президентові України та 
отримав ступінь кандидата 
наук з державного 
управління.
У 2002 році нагороджений 
орденами «За заслуги» ІІІ 
ступеня, 2004 р. – орденом 
«За заслуги» ІІ ступеня. У 
2001 р. присвоєно звання 
«Заслужений юрист 
України». Нагороджений 
Почесною Грамотою 
Верховної ради України, 
Кабінету Міністрів 
України.
Підвищення кваліфікації: 
Свідоцтво СС 
00493706/009678-19, від 
24 квітня 2019 р., 
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, ННІ 
післядипломної освіти 
«Впровадження 
інтерактивних технологій 
навчання в навчальному 
процесі при викладанні 
дисципліни «Державна 
служба».

п. 30. Види і результати 
професійної діяльності 
особи за спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання кваліфікації, 
відповідної спеціальності:
пп. 2: 
1. Якобчук В. П., Войтенко 
А. Б., Бернхардт О. А. 
Пріоритети 



нагромадження 
соціального капіталу 
громад на сільських 
територіях. Ефективна 
економіка. 2018. № 12. – 
URL: 
http://www.economy.nayka.
com.ua/?op=1&z=6866 
(дата звернення: 
21.06.2019). DOI: 
10.32702/2307-2105-
2018.12.124.
2. Войтенко А.Б., Якобчук 
В.П., Плотнікова М.Ф. 
Децентралізація: шлях від 
обєднання до розвитку / А. 
Б. Войтенко, В.П. Якобчук , 
М. Ф. Плотнікова // 
Інвестиції: практика та 
досвід – № 11. – 2019. – С. 
32-39.
3. Войтенко А. Б., Якобчук 
В. П., Плотнікова М. Ф. 
Системно-синергетичні 
основи соціально-
економічного розвитку 
сільських громад в умовах 
децентралізації // Інтелект 
ХХІ. № 3. 2019. С. 22–36.
4. Захаріна О. В., Якобчук 
В. П., Войтенко А. Б. 
Лобізм в системі сучасного 
публічного управління // 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток. – 2019. – №6. – 
Режим доступу до 
журналу: 
http://www.dy.nayka.com.u
a
5. Симоненко Л. І., Іванюк 
О. В., Войтенко А. Б. 
Подолання 
макроекономічних 
дисбалансів як функція 
публічного 
адміністрування // 
Ефективна економіка. – 
2019. – № 6. – Режим 
доступу до журналу: 
http://www.economy.nayka.
com.ua
6. Якобчук В. П. 
Ефективність 
інституційного 
забезпечення народного 
представництва в 
територіальних громадах / 
В. П. Якобчук, А. Б. 
Войтенко, Н.С. Пугачова // 
Інвестиції: практика та 
досвід. – № 3 лютий. – 
2020. – С. 115–121. (Index 
Copernicus, Scientific 
Indexing Servises, Google 
Scholar).
7. Якобчук В. П. 
Професійна етика 
державного службовця в 
контексті ефективності 
публічного управління / В. 
П. Якобчук, А. Б. Войтенко, 
Н.С. Пугачова // Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2020. № 2. – 
URL: 
http://www.dy.nayka.com.u
a/?op=1&z=1581 (дата 
звернення: 13.03.2020). 
DOI: 10.32702/2307-2156-
2020.2.36. (Index 
Copernicus, Scientific 
Indexing Servises, Google 
Scholar).
пп. 3: 
Колективна монографія
1. 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. – 352 с.
пп.8:  



Виконання функцій 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту) на 
2015-2020 рр. 
«Інституційні імперативи 
інтелектуалізації аграрної 
економіки в 
євроінтеграційному 
вимірі», (номер державної 
реєстрації 0115U006602).
пп. 10: 
2002-2017 рр. – Директор 
Житомирського 
агротехнічного коледжу
2002-2017 рр. – Директор 
«Житомирська філія 
приватного вищого 
навчального закладу 
«Університет сучасних 
знань»
пп. 13: 
1. Публічне управління та 
адміністрування : [навч. 
посібн.] / О. В. Скидан, В. 
П. Якобчук, Н. В. Дацій, Є. 
І. Ходаківський, Л. І. 
Симоненко, М. І. Сайкевич, 
В. А. Довженко, М. Ф. 
Плотнікова, О. В. Захаріна, 
О. Б. Німко, С. В. Тищенко, 
І. Л. Литвинчук, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, Р. Ф. 
Черниш, Г. М. Семенець, В. 
А.  Якобчук, В. М. 
Бражевський,Н. С. 
Пугачова / за заг. ред. О. В. 
Скидана. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. – 705 с.
2. Войтенко А. Б. 
Децентралізація місцевого 
самоврядування : 
навчальний посібник / А. 
Б. Войтенко. Київ : Вид-во 
Ліра-К, 2020, 469.
пп. 15:
1. Войтенко А. Б. 
Внутрішньогосподарський 
контроль підприємства: 
еколого-економічна 
ефективність / А. Б. 
Войтенко, І. І. Світлишин 
// Органічне виробництво 
і продовольча безпека. – 
Житомир: Видавець О. О. 
Євенок, 2018. – С. 550–553.
2. Войтенко А. Б. 
Фрактальна модель 
інтеграції виробників 
органічної продукції  / А. 
Б. Войтенко, О. М. 
Ніколюк // Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека. – 
Житомир: Видавець О. О. 
Євенок, 2018. – С. 534–538.
3. Войтенко А. Б. 
Престижність і публічність 
державної служби для 
молоді / А. Б. Войтенко // 
Наукові читання-2019. – 15 
травня 2019. – С. 25-27.
4. Войтенко А. Б. 
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Цалко, Н.І.Цегельник. 
Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 
50 с.3.  Методичні 
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спеціальності 071 «Облік і 
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Цегельник Н.І. Методичні 
рекомендації  для 
проведення практичних 
занять та виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Управлінський облік» 
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ЖНАЕУ. 2019. С. 47.  
пп. 14. 
1. Підготовка переможця 
(диплом ІІІ ступеня) 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт зі спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» – 
Бачинська А.Є. (Наказ 
МОН від 31.07.2018 № 827) 
2. Підготовка переможців 
(диплом ІІ ступеня) 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт зі спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» –  
Войченко В.В., Зімчук Н.І. 
(Наказ МОН від 2019 р.)  3. 
Підготовка переможців 
(диплом ІІІ ступеня) 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт зі спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» – 
Совик Т.О., Василенко І.В. 
(Наказ МОН від 2020 р.)   
4. Керівник наукового 
гуртка "Побудова 
інформаційної системи 
бюджетування, 
оподаткування, 
управлінського обліку, 
аналізу та контролінгу на 
підприємстві".
пп. 15. 
1. Цаль-Цалко Ю.С., Мороз 
Ю.Ю. Аутсорсингова 
діяльність 
сільськогосподарських 
обслуговуючих  
кооперативах та її облік. 
Кооперативні читання: 
2019 рік : матеріали 
Всеукраїнської 
науковопрактичної 
конференції (м. Житомир, 
7 червня 2019 р.). 
Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 
С. 39-46.2. Цаль-Цалко Ю. 
С. Аспекти обліку 
діяльності 
сільськогосподарських 
обслуговуючих 
кооперативів в умовах 
забезпечення 
самодостатності 
територіальних громад / 
Ю. Ю. Мороз, Ю. С. Цаль-
Цалко // Кооперативні 
читання: 2018 рік : 
матеріали Всеукр. наук.-
практ. конф., 1 черв. 2018 



р. – Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. – С. 42–51.3.  Цаль-
Цалко Ю. С. Облік 
фінансових результатів 
сільськогосподарських 
обслуговуючих 
кооперативів / Ю. Ю. 
Мороз, Ю. С. Цаль-Цалко 
// Кооперативні читання: 
2017 рік : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. конф., 
2 верес. 2017 р. – Житомир 
: ЖНАЕУ, 2017. – С. 88–
97.4. Цаль-Цалко Ю. С.  
Сертифікація органічного 
виробництва: проблеми 
організації, аудиту та 
обліково-інформаційного 
забезпечення / Ю. Ю. 
Мороз, Ю. С. Цаль-Цалко 
// Органічне виробництво 
і продовольча безпека : [зб. 
доп. учасн. VI Міжнар. 
наук.-практ. конф.]. – 
Житомир : О. О. Євенок, 
2018. – С. 37–47.5.  Цаль-
Цалко Ю. С.  
Бухгалтерський облік 
органічного виробництва  
/ Ю. Ю. Мороз, Ю. С. 
Цаль-Цалко //  Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека. - 
Житомир: Вид.-во ЖНАЕУ, 
2019. С. 91-100 .6.  Цаль-
Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю., 
Цегельник Н.І. Обліково-
аналітичне забезпечення 
оцінювання економічної 
ефективності  органічного 
виробництва. Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека. 
Житомир:  Вид.-во ПНУ, 
2020. С. 87-95.7. Мороз 
Ю.Ю., Цаль-Цалко Ю.С., 
Цегельник Н.І. Сутність та 
формування об’єктів  
бухгалтерського обліку в 
органічному виробництві. 
Органічне виробництво і 
продовольча безпека. 
Житомир:  Вид.-во ПНУ, 
2020. 21-27.
Публікації та дослідження 
за курсом 
«Антикорупційна 
політика» 
Облікова політика 
підприємства та її 
кібербезпека Облік, аналіз 
і контроль в умовах 
сучасних концепцій 
управління економічним 
потенціалом і ринковою 
вартістю підприємства : зб. 
наук. пр. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. С. 8 –11.
Вартість активів за 
балансом підприємства: 
оцінка та облік Проблемні 
аспекти та перспективи 
розвитку обліку, контролю, 
аналізу і оподаткування 
суб’єктів господарювання в 
умовах глобалізації 
економіки : кол. 
монографія / [А. В. 
Драбаніч, А. А. Лічман,  Ю. 
Ф. Гудзь та ін.]. Кривий Ріг 
: ДонНУЕТ, 2017. С. 132 –
153. 
http://elibrary.donnuet.edu.
ua/1487/1/МОНОГРАФІЯ%
20%20123%20%281%29%20
от%20%281%29.pdf
Процедури облікової 
політики в системі 
кібербезпеки підприємства 
Розвиток системи обліку, 
аналізу та аудиту в Україні: 
теорія, методологія, 
організація : зб. тез доп. 
учасників ХV Всеукр. наук. 
конф. Київ : Інформ.-
аналіт. агентство, 2017. С. 



97–102. 
http://194.44.12.92:8080/js
pui/bitstream/123456789/25
08/1/Збірник%20тез%20на
уковні%20конференції%20
Бородкіна.pdf
Бухгалтерський облік як 
інструмент попередження 
корупції та тіньової 
економіки Українські еліти 
у цивілізаційному 
розвитку Європи : 
матеріали Всеукр. наук.-
практ. конф. Житомир : 
Євенок О. О., 2017. С. 182–
186. 
http://znau.edu.ua/images/i
mages-
news/2017/11/Zbirnyk_%D0
%96%D0%9D%D0%90%D0
%95%D0%A3...%20%D0%95
%D0%BB_%D1%82%D0%B
8.pdf
Фінансовий контроль 
комунального майна 
територіальної громади 
Інструменти і практики 
публічного управління в 
контексті децентралізації : 
зб. матеріалів Всеукр. 
наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю. Житомир, 
2018. С. 107–113. 
http://znau.edu.ua/images/i
mages-
news/2018/08/conf_decentr
alization.pdf
Обліково-статистичні 
аспекти вартісного 
оцінювання якості 
зайнятості працівників 
підприємстваПроблеми 
економіки. 2018. № 4 (38). 
С. 338–343. 
http://oaji.net/articles/2019
/728-1552906638.pdf
Система обліково-
фінансових показників для 
оцінювання стану 
формування місцевих 
бюджетів в умовах 
функціонування розумних 
сільських територіальних 
громад Становлення 
механізму публічного 
управління розвитком 
сільських територій як 
пріоритет державної 
політики децентралізації : 
матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф., 4 груд.  2018 
р. Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. С. 198–205. 
http://znau.edu.ua/images/i
mages-
news/2019/01/zbirnik04122
018_%D1%82%D0%B0%D0
%BD%D0%BE%D0%B2%D0
%BB_%D0%BC%D0%B5%D
1%85.pdf
Державна власність: 
аспекти контролю і аудиту 
в процесі управління 
Трансформація 
українського суспільства та 
його еліти у контексті 
цивілізаційного розвитку 
Європи : наук. монографія  
/ за ред. І. А. Мельничука. 
Житомир : Рута, 2019. С. 
183–195. 200 с. 
Бухгалтерський облік як 
інструмент подолання 
фінансової корупції 
Бухгалтерський облік, 
оподаткування та контроль 
в умовах міжнародної 
економічної інтеграції : зб. 
тез доп. всеукр. наук.-
практ. конф. (10 жовт. 2019 
р.). Київ : НУБіП України, 
2019. С. 110–113. 
https://nubip.edu.ua/sites/d
efault/files/u209/zbirnik_te
z_konferenciyi_do_60-
richchya_kafedri_10.10.19_



2.pdf
пп. 16. 
Голова Житомирського 
обласного об’єднання 
громадської організації 
«Спілка економістів 
України».
пп. 17. 
Житомирське обласне 
управління сільського 
господартсва на посадах 
начальників відділів: 
обліку і звітності; 
впровадження 
прогресивних форм 
господарювання - 17 років
пп.18:
 Наукове консультування 
служби контролінгу ПАТ 
"Житомирський 
маслозавод", Племзавод 
Коростишівський, 
Іванівська сільська рада.

224234 Дацій Надія 
Василівна

професор, 
Основне місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом магістра, 
Гуманітарний 

університет 
"Запорізький 

інститут 
державного та 

муніципального 
управління", рік 

закінчення: 2005, 
спеціальність: 

050107 Економiка 
пiдприємства, 

Диплом доктора 
наук ДД 008983, 

виданий 
26.01.2011, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 028155, 
виданий 

10.12.2003, 
Атестат доцента 

ДЦ 010042, 
виданий 

17.02.2005, 
Атестат професора 

12ПP 008637, 
виданий 

25.04.2013

12 Методологія і 
організація 
наукових 
досліджень

Доктор наук з державного 
управління

ДД № 008983, від 
26.01.2010 р.), 
спеціальність – 25.00.02 – 
механізми державного 
управління. Тема 
дисертації: Розвиток 
державної інвестиційної 
політики на 
національному та 
галузевому рівнях.
Професор – професор 
кафедри державного 
управління та місцевого 
самоврядування 2013 р. (12 
ПР №008637 від 25.04.13 
р.)
Підвищення кваліфікації – 
1.06-24.06 2020 р., Вищий 
навчальний заклад 
«Міжрегіональна академія 
управління персоналом», 
Свідоцтво ПК № 
00127522/004268-20 за 
програмою – Публічне 
управління та 
адміністрування (210 
годин). «Розвиток 
локальної демократії на 
рівні територіальних 
громад».

п. 30. Види і результати 
професійної діяльності 
особи за спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання кваліфікації, 
відповідної спеціальності:
пп. 1:
Scopus
1. Nadiia V. Datsii , Іrina V. 
Zastrozhnikova Nelya M. 
Filyanina , Petro S. Oleshko , 
Nataliia M. Shkvorchenko , 
Liliia A. Martynets Financial 
and Economic Support of 
the Organization of the 
Educational Process 
International Journal of 
Economics and Business 
Administration Volume VIII, 
Special Issue 1, 2020. Р. 
299-309. 
пп. 2:
1. Дацій Н. В. 
Впровадження системи 
управління якістю у 
системі модернізації 
публічної адміністрації. 
Аспекти діяльності 
публічних органів влади в 
Польщі і Україні. Вибрана 
проблематика / За наук. 
ред. М. Чічерського, М. 
Чурик, М. Карпюк. 
Польща, м. Варшава: 
Zaklad Poligraficzny UWM , 
2016. С. 145-152.
2. Дацій Н. В. 
Партисипативність як 



принцип наукового 
управління в якості 
підвищення рівня освіти. 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2019. №5. URL : 
http:// 
www.dy.nayka.com.ua. 
3. Дацій Н. В. , Остапчук 
Т.В. Інтеграція освіти і 
науки в процесі 
регулювання розвитку 
інтелектуального капіталу 
території. Інвестиції: 
практика та досвід. 2019. 
№ 12. С. 105-108.
пп. 3:
1. Публічне управління та 
адміністрування : навч. 
посіб. / Скидан О.В., 
Якобчук В.П., 
Ходаківський Є.І., Дацій 
Н.В. та ін. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 705 с.
пп. 4:
1. Бричук Костянтин 
Григорович, на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата наук з 
державного управління за 
спеціальністю 25.00.02 – 
механізми державного 
управління, Академія 
муніципального 
управління, 2015.
2. Щербаківська Людмила 
Михайлівна, на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата наук з 
державного управління за 
спеціальністю 25.00.02 – 
механізми державного 
управління, Академія 
муніципального 
управління, 2015.
пп. 7:
Член Акредитаційної 
комісії  України у 2018 рр. 
ОПП Державна служба зі 
спеціальності 281 
«Публічне управління та 
адміністрування» за 
другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти 
магістр, в НУВГП.
пп. 8:
– є членом редколегії 
польського наукового 
журналу м. Пшемиcль 
«Nauka i Studia»;
– є членом редколегії 
фахового видання 
«Публічне урядування: 
Public management : 
collection.» з галузі наук 
«державне управління».
пп. 10:
з 2017 р.– до тепер. часу –  
професор кафедри 
економічної  теорії , 
інтелектуальної власності 
та публічного управління 
ЖНАЕУ.
пп. 11:
– є членом спеціалізованої 
вченої ради К 14.052.03 в 
Державному університеті 
«Житомирська 
політехніка» за 
спеціальністю 25.00.02 
«Механізми державного 
управління».  
Має досвід роботи у складі 
спеціалізованих вчених 
рад із захисту дисертацій 
на здобуття наукових 
степенів доктора та 
кандидата наук з 
державного управління, 
зокрема:  Д 26.129.01 в 
Академії муніципального 
управління Міністерства 
освіти і науки України (м. 
Київ).
Виступала офіційним 
опонентом на захисті  



дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора 
наук з державного 
управління : (Сіренко 
Романи Романівни, 
Уніфікація механізмів 
державного регулювання 
фізкультурно-виховної 
діяльності у закладах 
вищої освіти України, 
2019); (Баранов  Андрій 
Павлович, Механізми 
адаптації принципів 
публічного 
адміністрування ЄС в 
систему публічного 
управління України, 2020).
пп. 14:
1. Методичні рекомендації 
до практичних 
(семінарських) занять з 
дисципліни «Методологія і 
організація наукових 
досліджень» для студентів 
всіх форм навчання з 
галузі знань: 28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» за 
спеціальністю 281 
«Публічне управління та 
адміністрування», другий 
(магістерський) рівень / 
Укладач: Дацій Н.В. – 
Житомир, 2020. – 26 с.
2. Методичні рекомендації 
до виконання самостійної 
роботи з дисципліни 
«Методологія і організація 
наукових досліджень» для 
студентів всіх форм 
навчання з галузі знань: 28 
«Публічне управління та 
адміністрування» за 
спеціальністю 281 
«Публічне управління та 
адміністрування», другий 
(магістерський) рівень / 
Укладач: Дацій Н.В. – 
Житомир, 2020. – 42 с.
пп. 15:
1. Datsii N.  Еnforcement of 
positions of national high 
education establishments in 
commercial transfers. 
Економічний розвиток: 
теорія, методологія, 
управління : матер. ІV 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 28-30 лист. 2016 р. 
Будапешт-Прага-Київ. 
2016. С. 292–295.
2. Дацій Н. В. 
Modernization of the 
structure of university 
education of Ukraine in the 
context of European space of 
higher education. 
Забезпечення сталого 
розвитку аграрного 
сектору економіки: 
проблеми, пріоритети, 
перспективи : матеріали ІХ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, Дніпро: 
ДДАЕУ, 2018 . С. 74-76.
3. Nadiia Datsii, Mikhaylo 
Ivashov, Olga Martynenko 
and Vyacheslav 
Shynkarenko. Institutional 
Changes in the Ukrainian 
Education Industry: 
Problems and Solutions, 
(Інституційні зміни в 
освітній галузі України: 
проблеми та шляхи 
вирішення). Публічне 
управління в 21 сторіччі: 
проблеми та перспективи 
розвитку: збірник Міжнар. 
Наук-практ. конференц. 
Харків, 20 травня 2020 р. 
НУЦЗ  України. С.68-72.
пп. 17:
впродовж 12 років працює 
за професією, що 



відповідає за змістом 
навчальним дисциплінам, 
які вона викладає. 

137888 Хант Галина 
Олександрівна

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 

агроекологічний 
університет, рік 

закінчення: 2018, 
спеціальність: 071 

Облік і 
оподаткування

13 Фахова іноземна 
мова (рівень В 2) 

Кандидат філологічних 
наук

ДК №024270 від 
23.09.2014 р., 
спеціальність: 10.02.04 
«Германські мови». Тема 
дисертаційної роботи: 
«Національно-марковані 
концепти у німецькій 
фразеологічній картині 
світу».
Підвищення кваліфікації: 
Свідоцтво 12СПВ 
№186000,  08.04.2016 р., 
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, ННІ 
післядипломної освіти 
«Ділові ігри, їх 
класифікація та ознаки (на 
матеріалі сучасної 
німецької мови)».

п.30. Види і результати 
професійної діяльності 
особи за спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання кваліфікації, 
відповідної спеціальності:
пп. 1.
1. Romanchuk, L., Fedonuk, 
T., & Khant, G. (2017). 
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, 
8(3), 444-454. Режим 
доступу: 
https://doi.org/https://doi.o
rg/10.15421/021769
2. Lyudmila Romanchuk, 
Tatyana Fedonyuk, Viktor 
Pazych, Roman Fedonyuk, 
Galina Khant, Anatoly 
Petruk (2018). Assessment 
of the stability of aquatic 
ecosystems development on 
the basis of indicators of the 
macrophytes fluctuating 
asymmetry. Eastern-
European Journal of 
Enterprise Technologies, 
Vol. 4, No. 10 (94). Режим 
доступу: 
http://journals.uran.ua/eeje
t/article/view/141055
пп. 2. 
1. Вербальна об’єктивація 
національно-маркованого 
концепту 
OBRIGKEITSDENKEN у 
німецькомовних мас-
медійних текстах / Г. О. 
Хант // Науковий вісник 
міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Філологія»: зб. наук. пр. 
№ 22 – Одеса : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2016. – С. 
202 – 204. 
2. Фразеологічна картина 
світу як джерело 
етнокультурної інформації 
/ Денисенко Софія, Хант 
Галина // "Учені записки 
Таврійського університету 
імені В. Вернадського". 
Науковий журнал. Серія 
"Філологія. Соціальні 
комунікації". – 
Сімферополь : Вид-во ТНУ, 
2017. – Т. 15 (64). – № 3 
(2). – С. 188–192.
3. Лексичні та стилістичні 
особливості сучасного 



англійсько- та 
німецькомовного 
публіцистичного дискурсу 
/ Г. О. Хант, К. А. Разумна 
// Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. Серія 
«Філологія»: випуск 1 (41) 
– Ужгород, 2019. – С. 174 – 
180.
пп. 3.
1. Англійська мова / 
Навчальний посібник для 
студентів аграрних 
спеціальностей вищих 
аграрних навчальних 
закладів / Хант Г. О., 
Лазаренко І. С., 
Коновалова В. А. // 
Навчальний посібник – 
Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 
2017. – 118 с.
2. Німецька мова: навч. 
Посібник / Г. О. Хант, М. В. 
Мороз. – Н 67 Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 160 с.
пп. 5.
Участь у міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя міжнародної 
категорії”;
2016 – 2018 асистент 
проекту «Німецько-
українська співпраця в 
галузі органічного 
землеробства». 
пп. 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 ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук 
України відділення 
«Мовознавство» у 2017-
2018 рр. Накази №25 і 
№32 Управління освіти і 
науки Житомирської 
обласної державної 
адміністрації від 01.02.2017 
р. та 02.02.2018 р. 
відповідно.
пп. 10. 
З 2016 р. – завідувач 
кафедри іноземних мов 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету.
пп. 14.
З 2016 року – керівник 
наукового гуртка 
«Academic Writing»
пп. 17.
З 2004 року працює в 
перекладацьких агенціях 
«Great» та «Всесвіт» на 
посаді перекладача 
(англійська та німецька 
мови).  

150160 Симоненко 
Леся Іванівна

доцент, 
Основне місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

університет ім. 
Шевченка, рік 

закінчення: 1993, 
спеціальність:  

економіка, 

23 Державне 
управління 
соціальним та 
гуманітарним 
розвитком 

Кандидат економічних 
наук

Диплом (ДК №004786 від 
10.11.1999 р.) 08.00.01 
Економічна теорія. Тема 
дисертації: «Структурні 
зміни в економіці України 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 004786, 
виданий 

10.11.1999, Атестат 
доцента ДЦ 

007771, виданий 
17.06.2003

як фактор економічного 
зростання». Доцент 
кафедри економічної 
теорії, 2003 р. (ДЦ № 
007771).
Підвищення кваліфікації: 
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІ 
післядипломної освіти за 
навчальною програмою 
«Використання 
інформаційно-
комунікаційних технологій 
у освітньому процесі». 
Тема випускної роботи: 
«Електронний навчальний 
курс з дисципліни 
«Економічна теорія»» 
01.12.16 р. – 15.12.16 р. 
Свідоцтво СС 
00493706/001595-160 від 
15.12.16 р.
Міністерство освіти і науки 
України Комунальний 
заклад «Житомирський 
обласний інститут 
післядипломної освіти» 
Житомирської обласної 
ради, свідоцтво ДФ № 
02139713/54-18 від 03.05.18 
р.

п. 30. Види і результати 
професійної діяльності 
особи за спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання кваліфікації, 
відповідної спеціальності:
пп.2: 
1. Симоненко Л.І. 
Управління структурою 
виробництва в аграрному 
секторі [Електронний 
ресурс] / Л.І. Симоненко, 
О.В.Захаріна, М.І.Сайкевич 
// Ефективна економіка. – 
2018.   №2. – Режим 
доступу до журналу: 
http://www.economy.nayka.
com.ua
2. Симоненко Л.І. 
Публічно-приватне 
партнерство як механізм 
розвитку інфраструктури 
регіону [Електронний 
ресурс] / О.В.Захаріна, Л.І. 
Симоненко, М.І.Сайкевич 
// Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток. – 2018. №2. – 
Режим доступу до 
журналу: 
http://www.dy.nayka.com.u
a
3. Симоненко Л.І. 
Проблеми оцінки 
ефективності політики 
регіонального розвитку / 
М.І.Сайкевич, Л.І. 
Симоненко, О.В.Захаріна 
// Інвестиції: практика та 
досвід. – 2018.   №6. – С. 
66–70.
4. Симоненко Л.І. 
Проблеми медичного 
обслуговування сільського 
населення в умовах 
політики децентралізації 
влади // Довженко В.А., 
Симоненко Л.І. Іванюк 
О.В. Інвестиції: практика 
та досвід. – 2019.   №9. – 
с.83-89.
5. Симоненко Л.І. 
Формування системи 
публічного управління 
відходами [Електронний 
ресурс] / Якобчук В.П., 
Симоненко Л.І., Баланович 
Ю.В. // Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. – 2019.   №10. – 
Режим доступу до 



журналу: 
http://www.dy.nayka.com.u
a/?op=1&z=1512
6. Симоненко Л. І. 
Фінансова спроможність 
бюджетів об'єднаних 
територіальних громад в 
умовах реалізації 
адміністративно-
територіальної реформи / 
Н. М. Сторчай, Л. І. 
Симоненко, В. А. Довженко 
/ Економіка та держава. – 
2020 - №2. С.104-109. 
Режим доступу до 
журналу. 
http://www.economy.in.ua/
?op=1&z=4520&i=18.
пп.3: 
1.Економічна теорія: [навч. 
посіб.] / В.П.Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, 
В.А.Довженко, 
О.В.Захаріна, О.В.Іванюк, 
І. В. Кравець, 
І.Л.Литвинчук, 
М.І.Сайкевич, 
Л.І.Симоненко, С. В. 
Тищенко, В.А.Якобчук, 
Н.С. Пугачова/ за заг. ред. 
В.П. Якобчук. – Житомир: 
В.Б. Котвицький, 2015. – 
456 с. 
2. Публічне управління та 
адміністрування : навч. 
посібник / Скидан О.В., 
Якобчук В.П., Дацій Н.В., 
Ходаківський  Є.І., 
Симоненко Л.І. [та ін.] ; за 
заг ред.О.В.Скидана. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 
705 с.
3. Якобчук В. П. 
Економічна теорія / В. П. 
Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. Захаріна, 
С. В. Тищенко, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, Н. С. 
Пугачова // Житомир, 
ЖНАЕУ, 2020. – 450 с. 
(21,76 ум. др.арк.)
4. Якобчук В. П. 
Економічна теорія : 
підручник / В. П. Якобчук, 
Є. І. Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. Захаріна, 
С. В. Тищенко, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, Н. С. 
Пугачова // Київ: Вид-во 
Ліра-К, 2020. – 450 с. 
(21,76 ум. др.арк.)
пп.8:  
Виконання функцій 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту) на 
2015-2020 рр. 
«Інституційні імперативи 
інтелектуалізації аграрної 
економіки в 
євроінтеграційному 
вимірі», (номер державної 
реєстрації 0115U006602).
пп.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 4 етапу 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з «Економіки», 



наказ МОН № 248 від 
11.03.2016 р.
Член журі (експерт-
консультант) III етапу 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з «Економіки», 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
рр.
Підготовлено переможців 
ІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
економіки: 
2019 р. диплом I ступеня   
КОРЗУН Лідія, учениця 
школи № 21, м Житомир; 
2016 р., диплом III ступеня   
КЛИМЕНКО Вероніка, 
учениця школи № 21, м 
Житомир
пп.14: 
ІВАНОВА Анастасія, 
студентка факультету 
обліку та фінансів, призер 
ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
«Економічної теорії»,  
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова (2018 р). 
ІВАНОВА Анастасія, 
диплом I ступеня, І етапу 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
«Економічної теорії», 
ЖНАЕУ, 2018р.
МЕЛЬНИК Анна, диплом I 
ступеня, І етапу 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
«Економічної теорії», 
ЖНАЕУ, 2019р;
Робота в складі 
організаційного 
комітету/журі I етапу 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
економічної теорії на базі 
ЖНАЕУ (\2016-2020 рр).
пп.17: 
науково-педагогічний стаж 
– 24 роки.
пп. 18:
 запрошений дослідник 
роботи науково-
методичного семінару для 
вчителів економіки і 
географії Житомирської 
області на базі ЖІППО, що 
організовуються під 
керівництвом МОН (2016, 
2017, 2018р.).

181284 Якобчук 
Валентина 
Павлівна

завідувач 
кафедри, 
Основне місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Київський ордена 
Леніна державний 

університет ім. 
Шевченка, рік 

закінчення: 1980, 
спеціальність:  

політична 
економія, Диплом 

кандидата наук 
ДK 021506, 

виданий 
21.02.1986, 

Атестат професора 
12ПP 008702, 

виданий 
31.05.2013

35 Управління 
ресурсним 
потенціалом 
національної 
економіки 

Кандидат економічних 
наук
08.00.01 – Економічна 
теорія. Тема дисертації: 
«Особливості відтворення 
робочої сили в умовах 
агропромислової 
інтеграції» ЕК №021506, 
1986 р. Професор кафедри 
економічної теорії 12 ПР 
№008702.
Підвищення кваліфікації: 
ДП Житомирський 
державний центр науки, 
інновацій та 
інформатизації Пройшла 
навчання за програмою 
курсів «Підвищення 
кваліфікації спеціалістів з 
питань інтелектуальної 
власності» при ДП 
«Житомирський центр 
науки, інновацій та 
інформатизації».
26.11.2014 р., Сертифікат 
ЦНІІ Науково-дослідний 
інститут інтелектуальної 
власності Національної 
академії правових наук 
України (м. Київ), 
10.09.2015 р. – 10.03.2016 
р. Свідоцтво № 25/ст. від 
11.03.2016 р.
 The advanced training by 
participation in the II 



International scientific and 
practical forum ″NEW 
ECONOMICS″, 2015, 
Krakov (Poland) – Kosice 
(Slovakia), Сертифікат № 
18-11/15.
Підвищення кваліфікації – 
01.06-24.06 2020 р., 
Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна академія 
управління персоналом», 
Свідоцтво ПК № 
00127522/004271-20 за 
програмою – Публічне 
управління та 
адміністрування (210 
годин). Тема: «Розвиток 
соціального капіталу та 
комунікації в 
територіальних громадах».
Навчальний курс «Social 
entrepreneur school IBS» 
(Innovation, Business, 
Society) норвезького 
наукового центру 
досліджень проблем 
соціального 
підприємництва Fil. Dr. 
Jan-U. Sandal Institute, 
Norway, 2019.
Навчальний курс «Social 
entrepreneur school IBS» 
(Innovation, Business, 
Society) норвезького 
наукового центру 
досліджень проблем 
соціального 
підприємництва Fil. Dr. 
Jan-U. Sandal Institute, 
Norway, 2019.
Навчальний курс «Social 
entrepreneur school IBS» 
(Innovation, Business, 
Society) норвезького 
наукового центру 
досліджень проблем 
соціального 
підприємництва Fil. Dr. 
Jan-U. Sandal Institute, 
Norway, 2019.
Навчальний курс «Social 
entrepreneur school IBS» 
(Innovation, Business, 
Society) норвезького 
наукового центру 
досліджень проблем 
соціального 
підприємництва Fil. Dr. 
Jan-U. Sandal Institute, 
Norway, 2019.
Нагороджена Почесною 
Грамотою Верховної Ради 
України.

п. 30. Види і результати 
професійної діяльності 
особи за спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання кваліфікації, 
відповідної спеціальності:
 пп.1: 
1. Yakobchuk V. Family 
homesteads settlements as 
the subjects of the public 
management in rural 
territories / V. Yakobchuk,  
M. Plotnikova,  H. Semenets  
// Management Theory and 
Studies for Rural Business 
and Infrastructure 
Development ISSN 2345-
0355. –2018. Vol. 40. No. 4: 
С. 587–598. (Web of 
science).
2. Yakobchuk V. Institutions 
for forming social capital in 
territorial communities / 
Jan-Urban Sandal, V. 
Yakobchuk, M. Plotnikova, I. 
Lytvynchuk // Management 
Theory and Studies for Rural 
Business and Infrastructure 
Development ISSN 2345-
0355. 2019. Vol. 41. No. 1: 
67–76. (Web of science)
3. Yakobchuk Valentyna, 



Plotnikova Mariia 
Blockchain As A Technology 
Administration Of Family 
Homestead Settlements // 
Proceedings of the 9th 
International Scientific 
Conference Rural 
Development 2019 Edited by 
prof. Asta Raupelienė ISSN 
1822-3230 (Print) ISSN 
2345-0916 (Online) Article 
DOI: 
http://doi.org/10.15544/RD.
2019.083 - 
https://ejournals.vdu.lt/inde
x.php/rd/article/view/574/ 
860. (Web of science)
пп.2: 
1. Якобчук В. П. Вплив 
ринку економічної 
інформації на глобальну 
логістику зерна / В. П. 
Якобчук, В. А. Якобчук // 
«Агросвіт». – 2015. – № 19, 
жовтень. – С. 40–43.
2. Якобчук В. П. 
Теоретико-методичні 
основи проведення 
енергетичного аудиту / В. 
П. Якобчук, С. В. Тищенко, 
С. В. Ярош // «Агросвіт». – 
2016 р. – № 7 , квітень – С. 
51–56.
3. Якобчук В. П. 
Відродження ресурсного 
потенціалу радіаційно 
забруднених територій в 
контексті інтелектуалізації 
аграрної економіки / В. П. 
Якобчук // Вісник ЖНАЕУ. 
– № 1 (55), т. 3. – 2016. С. 
395–402. 
4. Теоретико-
методологічні засади 
формування науково-
освітнього напряму 
«Публічне управління та 
адміністрування» /  Є. І. 
Ходаківський, В. П. 
Якобчук, І. Л. Литвинчук, 
М. Ф. Плотнікова, Л. Л. 
Капітула // Вісник 
ЖНАЕУ. – 2016. – №2 (57). 
– Т. 1. – С. 32–42. 
5. Якобчук В. П. Роль 
публічного управління у 
формуванні нової моделі 
державного регулювання 
економіки [Електронний 
ресурс] / В. П. Якобчук, Є. 
І. Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук // Ефективна 
економіка : електронне 
фах. вид. – 2017. – № 1. – 
URL: 
http://www.economy.nayka.
com.ua/?op=1&z=5375. 
6. Якобчук В. П. 
Інноваційні підходи до 
публічного управління в 
контексті інтелектуалізації 
суспільства / В. П. 
Якобчук, С. В. Тищенко. Н. 
С. Пугачова // Інвестиції: 
практика та досвід. – № 6 
березень. – 2018. – С. 83–
87.
7. Якобчук В. П. Глобальна 
архітектура інститутів 
публічного управління та 
адміністрування / В. П. 
Якобчук, І. В, Кравець, О. 
В. Іванюк // Інвестиції: 
практика та досвід. – № 7. 
– 2018. – С. 105–109.
8. Якобчук В. П. 
Управління 
територіальними 
громадами в умовах 
інтелектуалізації 
економіки / В. П. Якобчук, 
С. В. Тищенко, О. В. 
Захаріна //  Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. – 2018. – № 3. 



Режим доступу до 
журналу: 
http://www.dy.nayka.com.u
a/?op=8&w=
9. Якобчук В. П. Публічне 
управління у процесі 
децентралізації / В. П. 
Якобчук, Є. І, 
Ходаківський, М. Ф. 
Плотнікова // «Наукові 
горизонти», «Scientific 
horizons» № 6 (69), 2018 С. 
28–35;
10. Якобчук В. П., 
Войтенко А. Б., Бернхардт 
О. А. Пріоритети 
нагромадження 
соціального капіталу 
громад на сільських 
територіях. Ефективна 
економіка. 2018. № 12. – 
URL: 
http://www.economy.nayka.
com.ua/?op=1&z=6866 
(дата звернення: 
21.06.2019). DOI: 
10.32702/2307-2105-
2018.12.124
11. Войтенко А.Б., Якобчук 
В.П., Плотнікова М.Ф. 
Децентралізація: шлях від 
обєднання до розвитку / А. 
Б. Войтенко, В.П. Якобчук , 
М. Ф. Плотнікова // 
Інвестиції: практика та 
досвід – № 11. – 2019. – С. 
32-39.
12. Войтенко А. Б., Якобчук 
В. П., Плотнікова М. Ф. 
Системно-синергетичні 
основи соціально-
економічного розвитку 
сільських громад в умовах 
децентралізації // Інтелект 
ХХІ. № 3. 2019. С. 22–36.
13. Захаріна О. В., Якобчук 
В. П., Войтенко А. Б. 
Лобізм в системі сучасного 
публічного управління // 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток. – 2019. – №6. – 
Режим доступу до 
журналу: 
http//www.dy.nayka.com.ua
14. Ходаківський Є. І., 
Якобчук В. П., Захаріна О. 
В., Плотнікова М. Ф., 
Іванюк О. В. Формування 
європейської системи Q-
менеджменту в 
децентралізованих 
громадах // НАУКОВІ 
ГОРИЗОНТИ - SCIENTIFIC 
HORIZONS, 2019, No 3(76) 
doi: 10.33249/2663-2144-
2019-76-3-10-18. (Index 
Copernicus)
15. Якобчук В. П. 
Формування системи 
публічного управління 
відходами / В. П. Якобчук, 
Л. І. Симоненко, Ю. В. 
Баланович // Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. – 2019. – № 10. – 
Режим доступу до 
журналу: 
http://www.dy.nayka.com.u
a/pdf/10_2019/47.pdf. 
(Index Copernicus, Scientific 
Indexing Servises, Google 
Scholar).
16. Якобчук В. П. 
Ефективність 
інституційного 
забезпечення народного 
представництва в 
територіальних громадах / 
В. П. Якобчук, А. Б. 
Войтенко, Н.С. Пугачова // 
Інвестиції: практика та 
досвід. – № 3 лютий. – 
2020. – С. 115–121. (Index 
Copernicus, Scientific 



Indexing Servises, Google 
Scholar).
17. Якобчук В. П. 
Професійна етика 
державного службовця в 
контексті ефективності 
публічного управління / В. 
П. Якобчук, А. Б. Войтенко, 
Н.С. Пугачова // Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2020. № 2. – 
URL: 
http://www.dy.nayka.com.u
a/?op=1&z=1581 (дата 
звернення: 13.03.2020). 
DOI: 10.32702/2307-2156-
2020.2.36. (Index 
Copernicus, Scientific 
Indexing Servises, Google 
Scholar).
18. Yakobchuk, V., 
Khodakovsky, Y., Heimerl, 
O., Plotnikova, M. А. 
Альтернативні імперативи 
діяльності 
децентралізованих громад 
. Scientific Horizons, 2020. 
04 (89), 15–26. doi: 
10.33249/2663-2144-2020-
89-4-15-26. (Index 
Copernicus).
пп.4: 
Науковий керівник: 
1. Кащук Катерини 
Миколаївна «Розвиток 
інноваційної діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств на засадах 
провайдингу», Житомир 
спеціалізована вчена рада 
Д 14.083.02 у 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті, спеціальність 
08.00.04 – Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) (29 травня 2014 
р.).
пп.8:
науковий керівник проекту 
на 2015-2020 рр. 
«Інституційні імперативи 
інтелектуалізації аграрної 
економіки в 
євроінтеграційному 
вимірі», (номер державної 
реєстрації 0115U006602).
пп.10:  
завідувач кафедри 
економічної теорії, 
інтелектуальної власності 
та публічного управління 
(2001 р. -до тепер).
пп.11: 
Офіційний опонент: 
Клевчік Леонід Леонідович 
«Формування ринку 
економічної інформації в 
умовах глобалізації», 
Чернівці, Чернівецький 
національний університет 
ім. Ю. Федьковича, 
спеціальність 08.00.01. – 
економічна теорія та 
економічна думка (26 
грудня 2015 р.).
Вчений секретар член 
спеціалізованої вчена рада 
Д 14.083.02 у 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті (2013 р.).
пп.13: 
1. Економічна теорія: 
[навч. посіб.] / В. П. 
Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, В. 
А.Довженко, О. В. 
Захаріна, О. В. Іванюк, І. В. 
Кравець, І. Л. Литвинчук, 
М. І. Сайкевич, Л. І. 



Симоненко, С. В. Тищенко, 
В. А. Якобчук, Н. С. 
Пугачова / за заг. ред. В. П. 
Якобчук. – Житомир: В. Б. 
Котвицький, 2015. – 456 с.
2. Публічне управління та 
адміністрування : [навч. 
посібн.] / О. В. Скидан, В. 
П. Якобчук, Н. В. Дацій, Є. 
І. Ходаківський, Л. І. 
Симоненко, М. І. Сайкевич, 
В. А. Довженко, М. Ф. 
Плотнікова, О. В. Захаріна, 
О. Б. Німко, С. В. Тищенко, 
І. Л. Литвинчук, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, Р. Ф. 
Черниш, Г. М. Семенець, В. 
А.  Якобчук, В. М. 
Бражевський, Н. С. 
Пугачова / за заг. ред. О. В. 
Скидана. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. – 705 с.
3. Якобчук В. П. 
Економічна теорія / В. П. 
Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. Захаріна, 
С. В. Тищенко, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, Н. С. 
Пугачова // Житомир, 
ЖНАЕУ, 2020. – 450 с. 
(21,76 ум. др.арк.).
4. Ходаківський Є.І. 
Інтелектуальна власність: 
економіко-правові 
аспекти: навчальний 
посібник / Є.І. 
Ходаківський, В.П. 
Якобчук, І.Л. Литвинчук. - 
К.: «Центр учбової 
літератури», 2014. - 276 с.
5. Якобчук В. П. Історія 
економіки та економічної 
думки [Текст]: Навч. посіб. 
/ В. П. Якобчук, Ю. В. 
Богоявленська, С. В. 
Тищенко – К.: «Центр 
учбової літератури», 2015. 
– 476 с.
6. Якобчук В. П. 
Економічна теорія : 
підручник / В. П. Якобчук, 
Є. І. Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. Захаріна, 
С. В. Тищенко, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, Н. С. 
Пугачова // Київ: Вид-во 
Ліра-К, 2020. – 450 с. 
(21,76 ум. др.арк.)
пп.14: 
Наумчук В.В. (студент 1 
курсу, спеціальності 
«Менеджмент ЗЕД») 
нагороджений дипломом 
ІІІ ступеня за перемогу в 
ІІ-му етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
інтелектуальної власності 
(керівник Якобчук В. П.) 
(2016 р.).
пп.15:
1. Якобчук В. П. Актуальні 
питання публічного 
управління аграрної сфери 
в умовах децентралізації / 
В. П. Якобчук, В. А. 
Якобчук // Наукові 
читання – 2017. – 
Житомир: Вид-во 
«ЖНАЕУ», 2017. – Т. 3. – С. 
276–282.
2. Якобчук В. П. 
Трансформація механізму 
публічного управління 
пріоритетами агарного 
розвитку в інтелектуальній 
економіці / В. П. Якобчук, 
С. В. Тищенко // 
Інтелектуальна економіка 
в умовах суспільних 
трансформацій : 



перспективи публічно-
приватного партнерства : 
Матер. ІІІ Міжнар. наук.-
практ. форуму, 27 червня 
2017 в 2 ч. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. – Ч. 1. – С. 
82–87.
3. Якобчук В. П. 
Запровадження системи 
менеджменту якості на 
підприємстві перспективи 
розвитку менеджменту 
сільськогосподарських 
підприємств / В. П. 
Якобчук, С. В. Тищенко, С. 
В. Ярош // Менеджмент в 
аграрному секторі 
економіки: теорія та 
практика ефективного 
розвитку: матер. ІІ наук.-
практ. конф. Студентів, 
аспірантів, молодих 
вчених, присвяченої 
памяті М.П. Поліщука (м. 
Житомир, 11 травня 2017 
р.). – Житомир. Вид-во 
ЖНАЕУ, 2017. – С. 23–25.
4. Якобчук В. П. 
Інтелектуальна економіка 
як компонента розвитку 
територіальних громад / В. 
П. Якобчук // Економіка і 
врядування: проблеми 
соціалізації : науково-
практичний круглий стіл 
(27-28 жовтня 2017 р.) – 
Чернівці: Чернівецький 
нац. ун-т, 2017. – С. 90-91.
5. Якобчук В. П. 
Парадигма гештальтів 
рефлексивного управління 
економічними процесами 
в умовах децентралізації / 
В. П. Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, О. В. 
Іванюк, М. Ф. Плотнікова, 
О. В. Мосієнко // 
Парадигмальні зрушення в 
економічній теорії ХХІ ст.: 
матер. ІІІ Міжнар. Наук.-
практ. конф. (2-3 
листопада 2017 р.) – К.: 
Київський нац. ун-т ім.. Т. 
Г. Шевченка, 2017. – С. 
420–425.
пп. 17: 
досвід практичної роботи 
за спеціальністю (з 1980 р. 
по теперішній час) працює 
за професією, що 
відповідає за змістом 
навчальним дисциплінам, 
які вона викладає.

274857 Войтенко 
Архип 
Борисович

професор, 
Основне місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

університет ім. 
Т.Шевченка, рік 

закінчення: 1997, 
спеціальність: 

7.03040101 
правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 028811, 
виданий 

11.05.2005

25 Публічне 
управління в 
сфері 
національної 
безпеки 

Кандидат наук з 
державного управління 

Кандидатську дисертацію 
зі спеціальності 25.00.04 – 
місцеве самоврядування на 
тем : «Місцеве 
самоврядування як фактор 
регулювання соціально-
економічного розвитку 
постраждалих районів від 
аварії на ЧАЕС» захистив у 
2005 році у Національній 
академії державного 
управління при 
Президентові України та 
отримав ступінь кандидата 
наук з державного 
управління.
У 2002 році нагороджений 
орденами «За заслуги» ІІІ 
ступеня, 2004 р. – орденом 
«За заслуги» ІІ ступеня. У 
2001 р. присвоєно звання 
«Заслужений юрист 
України». Нагороджений 
Почесною Грамотою 
Верховної ради України, 
Кабінету Міністрів 
України.
Підвищення кваліфікації: 
Свідоцтво СС 



00493706/009678-19, від 
24 квітня 2019 р., 
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, ННІ 
післядипломної освіти 
«Впровадження 
інтерактивних технологій 
навчання в навчальному 
процесі при викладанні 
дисципліни «Державна 
служба».

п. 30. Види і результати 
професійної діяльності 
особи за спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання кваліфікації, 
відповідної спеціальності:
пп. 2: 
1. Якобчук В. П., Войтенко 
А. Б., Бернхардт О. А. 
Пріоритети 
нагромадження 
соціального капіталу 
громад на сільських 
територіях. Ефективна 
економіка. 2018. № 12. – 
URL: 
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(дата звернення: 
21.06.2019). DOI: 
10.32702/2307-2105-
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2. Войтенко А.Б., Якобчук 
В.П., Плотнікова М.Ф. 
Децентралізація: шлях від 
обєднання до розвитку / А. 
Б. Войтенко, В.П. Якобчук , 
М. Ф. Плотнікова // 
Інвестиції: практика та 
досвід – № 11. – 2019. – С. 
32-39.
3. Войтенко А. Б., Якобчук 
В. П., Плотнікова М. Ф. 
Системно-синергетичні 
основи соціально-
економічного розвитку 
сільських громад в умовах 
децентралізації // Інтелект 
ХХІ. № 3. 2019. С. 22–36.
4. Захаріна О. В., Якобчук 
В. П., Войтенко А. Б. 
Лобізм в системі сучасного 
публічного управління // 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток. – 2019. – №6. – 
Режим доступу до 
журналу: 
http://www.dy.nayka.com.u
a
5. Симоненко Л. І., Іванюк 
О. В., Войтенко А. Б. 
Подолання 
макроекономічних 
дисбалансів як функція 
публічного 
адміністрування // 
Ефективна економіка. – 
2019. – № 6. – Режим 
доступу до журналу: 
http://www.economy.nayka.
com.ua
6. Якобчук В. П. 
Ефективність 
інституційного 
забезпечення народного 
представництва в 
територіальних громадах / 
В. П. Якобчук, А. Б. 
Войтенко, Н.С. Пугачова // 
Інвестиції: практика та 
досвід. – № 3 лютий. – 
2020. – С. 115–121. (Index 
Copernicus, Scientific 
Indexing Servises, Google 
Scholar).
7. Якобчук В. П. 
Професійна етика 
державного службовця в 
контексті ефективності 
публічного управління / В. 
П. Якобчук, А. Б. Войтенко, 



Н.С. Пугачова // Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2020. № 2. – 
URL: 
http://www.dy.nayka.com.u
a/?op=1&z=1581 (дата 
звернення: 13.03.2020). 
DOI: 10.32702/2307-2156-
2020.2.36. (Index 
Copernicus, Scientific 
Indexing Servises, Google 
Scholar).
пп. 3: 
Колективна монографія
1. 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. – 352 с.
пп.8:  
Виконання функцій 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту) на 
2015-2020 рр. 
«Інституційні імперативи 
інтелектуалізації аграрної 
економіки в 
євроінтеграційному 
вимірі», (номер державної 
реєстрації 0115U006602).
пп. 10: 
2002-2017 рр. – Директор 
Житомирського 
агротехнічного коледжу
2002-2017 рр. – Директор 
«Житомирська філія 
приватного вищого 
навчального закладу 
«Університет сучасних 
знань»
пп. 13: 
1. Публічне управління та 
адміністрування : [навч. 
посібн.] / О. В. Скидан, В. 
П. Якобчук, Н. В. Дацій, Є. 
І. Ходаківський, Л. І. 
Симоненко, М. І. Сайкевич, 
В. А. Довженко, М. Ф. 
Плотнікова, О. В. Захаріна, 
О. Б. Німко, С. В. Тищенко, 
І. Л. Литвинчук, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, Р. Ф. 
Черниш, Г. М. Семенець, В. 
А.  Якобчук, В. М. 
Бражевський,Н. С. 
Пугачова / за заг. ред. О. В. 
Скидана. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. – 705 с.
2. Войтенко А.Б. 
Децентралізація місцевого 
самоврядування : 
навчальний посібник / А. 
Б. Войтенко. Київ : Вид-во 
Ліра-К, 2020, 469.
пп. 15:
1. Войтенко А. Б. 
Внутрішньогосподарський 
контроль підприємства: 
еколого-економічна 
ефективність / А. Б. 
Войтенко, І. І. Світлишин 
// Органічне виробництво 
і продовольча безпека. – 
Житомир: Видавець О. О. 
Євенок, 2018. – С. 550–553.
1. Войтенко А. Б. 
Фрактальна модель 
інтеграції виробників 
органічної продукції  / А. 
Б. Войтенко, О. М. 
Ніколюк // Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека. – 
Житомир: Видавець О. О. 
Євенок, 2018. – С. 534–538.
2. Войтенко А. Б. 
Престижність і публічність 
державної служби для 
молоді / А. Б. Войтенко // 
Наукові читання-2019. – 15 
травня 2019. – С. 25-27.
3. Войтенко А. Б. Проблеми 



та перешкоди на шляху 
децентралізації / А. Б. 
Войтенко // 
Інтелектуальна економіка 
в умовах суспільних 
трансформацій : Матер. V 
Міжнар. наук.-практ. 
форуму, 25 жовтня 2019. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 
С. 43–47.
4. Войтенко А. Б. Напрями 
реформування житлово-
комунального 
господарства в Україні / А. 
Б. Войтенко // 
Становлення механізму 
публічного управління 
розвитком сільських 
територій як пріоритет 
державної політики 
децентралізації: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф.) – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – С. 49–50.
5. Войтенко А. Б.  
Проблеми та перешкоди 
на шляху децентралізації  / 
А. Б. Войтенко // 
Інструменти та практики 
публічного управління в 
контексті децентралізації : 
Матер. ІІ Всеукр. наук.-
практ. конф. з міжнар. 
участю, 23 червня. – 
Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 
2020.
пп. 17:
Голова Коростенської 
районної ради, 
Представник Президента 
України в Коростенському 
районі, Голова 
Коростенської районної 
ради, Голова 
Житомирської обласної 
ради.

 
 

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

 
Програмні 

результати навчання 
ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 

визначеному 
стандартом 

вищої освіти 
(або охоплює 

його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи оцінювання

РН06. Здійснювати 
ефективне управління 
інноваціями, ресурсами, 
ризиками, проєктами, 
змінами, якістю, 
застосовувати сучасні 
моделі, підходи та 
технології, 
міжнародний досвід 
при проєктуванні та 
реорганізації 
управлінських та 
загально-
організаційних 
структур. 

Підготовка і захист 
випускної кваліфікаційної 
роботи

МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 – 
самостійна робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); МН8 – науково-
дослідна робота. 

ФО5 – захист курсової роботи, 
презентації, реферату, звіту з 
практики, кваліфікаційної роботи.

Управління державними 
проєктами та програмами 

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, 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, веб-орієнтовані 
тощо); МН6 – самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький); МН7 
– формування знань, умінь і 
навичок. 

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота).



Публічне управління 
регіонами та територіями

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, 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 (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький); МН8 
– науково-дослідна робота. 

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота); ФО5 – захист курсової 
роботи, презентації, реферату, 
звіту з практики, кваліфікаційної 
роботи. 

Фахова іноземна мова 
(рівень В 2) 

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький). 

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота).

Управління ресурсним 
потенціалом національної 
економіки 

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький); МН7 
– формування знань, умінь і 
навичок. 

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота); ФО5 – захист курсової 
роботи, презентації, реферату, 
звіту з практики, кваліфікаційної 
роботи.

РН01. Знати 
теоретичні та 
прикладні засади 
вироблення й аналізу 
публічної політики, 
основ та технологій 
прийняття 
управлінських рішень.

Державне управління 
соціальним та 
гуманітарним розвитком 

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота).

Управління соціальною та 
екологічною безпекою 

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо);  МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);  МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО3 – 
залік; ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна робота).

Антикорупційна політика  
в сфері публічного 
управління

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо);  МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, 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 (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота).

Публічне управління 
регіонами та територіями

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 – 
наочний метод (метод ілюстрацій 
і метод демонстрацій); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота).



рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький); МН8 
– науково-дослідна робота.

Партисипативна 
демократія та політичний 
процес

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо);  МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);  МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату);  МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО3 – 
залік; ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна робота).

Переддипломна практика МН6 – самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький); МН8 
– науково-дослідна робота.

ФО5 – захист курсової роботи, 
презентації, реферату, звіту з 
практики, кваліфікаційної роботи.

Підготовка і захист 
випускної кваліфікаційної 
роботи

МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 – 
самостійна робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); МН8 – науково-
дослідна робота.

ФО5 – захист курсової роботи, 
презентації, реферату, звіту з 
практики, кваліфікаційної роботи.

Публічна служба МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота).

РН02. Розв’язувати 
складні задачі 
публічного управління 
та адміністрування, 
враховуючи вимоги 
законодавства, 
виявляти правові 
колізії та проблеми, 
розробляти проєкти 
нормативно-правових 
актів для їх усунення. 

Публічне управління в 
сфері національної безпеки          

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота).

Управління ресурсним 
потенціалом національної 
економіки 

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький); МН7 
– формування знань, умінь і 
навичок.

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота); ФО5 – захист курсової 
роботи, презентації, реферату, 
звіту з практики, кваліфікаційної 
роботи.

Антикорупційна політика  
в сфері публічного 
управління

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, 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 (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота).

Переддипломна практика МН6 – самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький); МН8 
– науково-дослідна робота.

ФО5 – захист курсової роботи, 
презентації, реферату, звіту з 
практики, кваліфікаційної роботи.

Підготовка і захист МН4 – робота з навчально- ФО5 – захист курсової роботи, 



випускної кваліфікаційної 
роботи

методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 – 
самостійна робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); МН8 – науково-
дослідна робота.

презентації, реферату, звіту з 
практики, кваліфікаційної роботи.

Публічна служба МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота).

Публічні комунікації МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький); МН7 
– формування знань, умінь і 
навичок.

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота); ФО5 – захист курсової 
роботи, презентації, реферату, 
звіту з практики, кваліфікаційної 
роботи.

РН03. Знати основні 
засади національної 
безпеки та уміти 
попереджати й 
нейтралізувати 
виклики і загрози 
національним 
інтересам України в 
межах своєї 
професійної 
компетенції. 

Управління ресурсним 
потенціалом національної 
економіки 

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький); МН7 
– формування знань, умінь і 
навичок.

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота); ФО5 – захист курсової 
роботи, презентації, реферату, 
звіту з практики, кваліфікаційної 
роботи.

Управління соціальною та 
екологічною безпекою 

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО3 – 
залік; ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна робота).

РН04. 
Використовувати 
сучасні статистичні 
методи, моделі, 
цифрові технології, 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення для 
розв’язання складних 
задач публічного 
управління та 
адміністрування. 

Електронне врядування МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО3 – 
залік; ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна робота).

Управління державними 
проєктами та програмами 

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, 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, веб-орієнтовані 

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота).



тощо); МН6 – самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький); МН7 
– формування знань, умінь і 
навичок.

Переддипломна практика МН6 – самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький); МН7 
– формування знань, умінь і 
навичок.

ФО5 – захист курсової роботи, 
презентації, реферату, звіту з 
практики, кваліфікаційної роботи.

Підготовка і захист 
випускної кваліфікаційної 
роботи

МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 – 
самостійна робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); МН8 – науково-
дослідна робота. 

ФО5 – захист курсової роботи, 
презентації, реферату, звіту з 
практики, кваліфікаційної роботи.

РН05. Визначати 
пріоритетні напрями 
впровадження 
електронного 
урядування та 
розвитку електронної 
демократії. 

Електронне врядування МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький). 

ФО1 – усний контроль; ФО3 – 
залік; ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна робота).

РН07. Уміти 
розробляти 
національні/регіональні 
програмні документи 
щодо розвитку 
публічного управління, 
використовуючи 
системний аналіз і 
комплексний підхід, а 
також методи 
командної роботи. 

Публічне управління 
регіонами та територіями

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, 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 (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький); МН8 
– науково-дослідна робота.

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота); ФО5 – захист курсової 
роботи, презентації, реферату, 
звіту з практики, кваліфікаційної 
роботи.

Підготовка і захист 
випускної кваліфікаційної 
роботи

МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 – 
самостійна робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); МН8 – науково-
дослідна робота.

ФО5 – захист курсової роботи, 
презентації, реферату, звіту з 
практики, кваліфікаційної роботи.

РН08. Уміти 
здійснювати 
ефективну 
комунікацію, 
аргументувати свою 
позицію, 
використовувати 
сучасні інформаційні 
та комунікаційні 
технології у сфері 
публічного управління 
та адміністрування на 
засадах соціальної 
відповідальності, 
правових та етичних 
норм. 

Методологія і організація 
наукових досліджень

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 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, веб-орієнтовані 
тощо); МН8 – науково-дослідна 
робота. 

ФО1 – усний контроль; ФО3 – 
залік; ФО5 – захист курсової 
роботи, презентації, реферату, 
звіту з практики, кваліфікаційної 
роботи; ФО6 – виступи на 
наукових заходах. 

Публічне управління в 
сфері національної безпеки          

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо);  МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);  МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату);  МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький). 

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота).

Державне управління 
соціальним та 
гуманітарним розвитком 

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

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 



практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький). 

робота).

Електронне врядування МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО3 – 
залік; ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна робота).

Переддипломна практика МН6 – самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький); МН8 
– науково-дослідна робота. 

ФО5 – захист курсової роботи, 
презентації, реферату, звіту з 
практики, кваліфікаційної роботи.

Публічна служба МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький). 

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота).

РН09. Спілкуватися 
іноземною мовою на 
професійну тематику, 
обговорювати 
проблеми публічного 
управління та 
результати 
досліджень. 

Фахова іноземна мова 
(рівень В 2) 

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо);  МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);  МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату);  МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький). 

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота).

Методологія і організація 
наукових досліджень

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 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, веб-орієнтовані 
тощо); МН8 – науково-дослідна 
робота. 

ФО1 – усний контроль; ФО3 – 
залік; ФО5 – захист курсової 
роботи, презентації, реферату, 
звіту з практики, кваліфікаційної 
роботи; ФО6 – виступи на 
наукових заходах. 

РН10. Представляти 
органи публічного 
управління й інші 
організації публічної 
сфери та 
презентувати для 
фахівців і широкого 
загалу результати їх 
діяльності. 

Публічне управління в 
сфері національної безпеки          

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота).

Фахова іноземна мова 
(рівень В 2) 

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота).



пошуковий; дослідницький). 
Управління соціальною та 
екологічною безпекою 

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО3 – 
залік; ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна робота).

Публічні комунікації МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький); МН7 
– формування знань, умінь і 
навичок.

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота); ФО5 – захист курсової 
роботи, презентації, реферату, 
звіту з практики, кваліфікаційної 
роботи. 

РН11. Розробляти 
обґрунтовані 
управлінські рішення з 
урахуванням питань 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції, 
враховувати цілі, 
наявні законодавчі, 
часові та ресурсні 
обмеження, оцінювати 
політичні, соціальні, 
економічні та 
екологічні наслідки 
варіантів рішень.

Державне управління 
соціальним та 
гуманітарним розвитком 

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота).

Електронне врядування МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 – 
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); МН6 – самостійна 
робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький). 

ФО1 – усний контроль; ФО3 – 
залік; ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна робота).

Підготовка і захист 
випускної кваліфікаційної 
роботи

МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 – 
самостійна робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); МН8 – науково-
дослідна робота.

ФО5 – захист курсової роботи, 
презентації, реферату, звіту з 
практики, кваліфікаційної роботи.

РН12. Планувати і 
здійснювати наукові 
та прикладні 
дослідження у сфері 
публічного управління 
та адміністрування, 
включаючи аналіз 
проблематики, 
постановку цілей і 
завдань, вибір та 
використання 
теоретичних та 
емпіричних методів 
дослідження, аналіз 
його результатів, 
формулювання 
обґрунтованих 
висновків.

Методологія і організація 
наукових досліджень

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 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, веб-орієнтовані 
тощо); МН8 – науково-дослідна 
робота.

ФО1 – усний контроль; ФО3 – 
залік; ФО5 – захист курсової 
роботи, презентації, реферату, 
звіту з практики, кваліфікаційної 
роботи; ФО6 – виступи на 
наукових заходах. 

Антикорупційна політика  
в сфері публічного 
управління

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, 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 

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота).



робота (проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький).

Управління державними 
проєктами та програмами 

МН1 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод (семінарські, 
практичні заняття, 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, веб-орієнтовані 
тощо); МН6 – самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький); МН7 
– формування знань, умінь і 
навичок.

ФО1 – усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна контрольна 
робота).

Переддипломна практика МН6 – самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький); МН8 
– науково-дослідна робота.

ФО5 – захист курсової роботи, 
презентації, реферату, звіту з 
практики, кваліфікаційної роботи.

Підготовка і захист 
випускної кваліфікаційної 
роботи

МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 – 
самостійна робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); МН8 – науково-
дослідна робота.

ФО5 – захист курсової роботи, 
презентації, реферату, звіту з 
практики, кваліфікаційної роботи.

 


