
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23831 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 
 

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 Поліський національний 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 23831

Назва ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

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 інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

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

Кафедра іноземних мов, кафедра економічної теорії, інтелектуальної 
власності та публічного управління, кафедра міжнародних економічних 
відносин та європейської інтеграції, кафедра маркетингу, кафедра 
комп’ютерних технологій і моделювання систем

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

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 134621

ПІБ гаранта ОП Швець Тетяна Василівна

Посада гаранта ОП завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

shvec@znau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(098)-077-45-14

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
(далі – ОПП) в Житомирському національному агроекологічному університеті (перейменовано в Поліський 
національний університет, наказ МОН України від 03.03.2020 р. № 329 – далі Поліський університет) розроблено 
відповідно до Закону України “Про вищу освіту”. ОПП спрямована на підготовку фахівців другого освітньо-
професійного рівня вищої освіти та передбачає набуття здобувачами здатності розв’язувати складні задачі і 
проблеми в галузі підприємницької, торговельної та біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Освітню 
програму розроблено і введено в навчальний процес Житомирського національного агроекологічного університету 
26 травня 2016 р. відповідно до наказу МОН України № 590 від 30 травня 2016 р. на основі пункту 1 частини другої 
статті 6 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та на підставі рішень Ліцензійної комісії 
Міністерства (протокол № 7/2 від 27 травня 2016 р.). Щороку у період з 2017 р. по 2020 р. ОПП переглядалася та 
вдосконалювалася з урахуванням потреб здобувачів вищої освіти та інших стейкхолдерів. Особливих змін програма 
набула в 2019 р. внаслідок впровадження Стандарту вищої освіти України, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 961 та в 2020 р. – розширено можливості здобувачів освіти щодо 
формування індивідуальної освітньої траєкторії з огляду на суттєве збільшення вибіркової освітньої компоненти.
Розробниками ОПП є провідні науковці Поліського національного університету: гарант ОПП к. е, н., доцент Швець 
Т. В., д.е.н., проф. Скидан О.В, к.е.н., доцент Левківська Л. М., к. е. н., доцент Булуй О. Г. При розробці ОП було 
враховано освітні програми та навчальні плани провідних ЗВО України, зокрема Львівського національного 
університету ім. Івана Франка; Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця; 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. Використанню кращих практик спряло вивчення досвіду міжнародних партнерів 
Поліського університету, зокрема Академії фінансів та бізнесу Вістула, Вищої школи агробізнесу в Ломжі.
 
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 11 8 3 0 0

2 курс 2019 - 2020 12 4 8 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 23119 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

другий (магістерський) рівень 23831 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37254 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП_ПТБД_магістр_2019.pdf 2mF6thIOFjhLinPQCIEZFBRgJ2eY+2s6zzDxguFzlFU=

Освітня програма ОПП_ПТБД_магістр_2020.pdf ASwKR6UEepocAli56GQrogPznrtNoWQSe5yGQZjEtf8=

Навчальний план за ОП Навчальний_план_2020.pdf w2tYZv4mwYm/p5JMDuo8exL4dNR7f17evlHSWmAwxh
M=

Навчальний план за ОП Навчальний_план_2019.pdf 1mPnZHgVfbNbYA/sympHXc7w3vUmvdLsdfR1KsGD/G
Y=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_ГО_Goodwill.pdf KR4O3n5HCRhdMOCFOkJcFuVPhvHpIKPtA12434hGp5
8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_ГО_Дорадчий_центр.pdf eHKylribObodMKWP7ENJwc+UuXkt5o7gH6ItoaIGz/Q=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_департамент_АРтаЕП.
pdf

LDmAFi9rUh+18vDD0UF8ouYgmtbs5M9/lvG8GeM8sgY
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Ашан.pdf cDmA7rbE/BqYem4r8+uUrzgvHssRM23+Z7/lecPSe14=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Ціллю ОПП є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють спеціалізованими фаховими знаннями, 
сучасним світоглядом та практичними навичками, здатних до прийняття управлінських рішень стосовно 
започаткування бізнесу, вирішення практичних проблем в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 
спроможних до швидкої адаптації в умовах конкурентного бізнес-середовища з використанням сучасних 
інноваційних та інформаційних технологій, здатних до розробки та імплементації стратегії розвитку 
підприємницьких, торговельних та біржових структур, ініціювання та реалізації інноваційних проєктів. 
ОПП має чітко виражену унікальність в гармонійному поєднанні таких аспектів: орієнтація на проведення 
досліджень в бізнес-середовищі у взаємозв’язку з потребами в сфері економічних, аграрних та технічних наук; 
врахування потреб соціально орієнтованої економіки та цілей сталого розвитку. ОП враховує інтереси усіх груп 
стейкхолдерів, базується на можливостях, які забезпечує міжнародна діяльність закладу. Унікальність програми 
обумовлена врахуванням інноваційних тенденцій менеджменту, що базуються на проблемно-орієнтованому підході 
та самонавчанні під час проведення наукового дослідження, а також акцентує увагу на формуванні 
компетентностей, спрямованих на розвиток критичного мислення, комерціалізацію інновацій, виявлення та 
вирішення завдань та практичних ситуацій з використанням інноваційних підходів в підприємницькій, 
торговельній та біржовій діяльності. 

 

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

Цілі освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність повною мірою відповідають 
місії та стратегії розвитку Поліського університету. Так, зокрема, Стратегія розвитку університету визначає 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”.
З огляду на зміст Стратегії програма повністю корелює з місією університету, оскільки покликана забезпечити 
здобувачів вищої освіти загальними та фаховими компетентностями, достатніми для розробки та імплементації 
інноваційних ідей в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, розвитку та якісному поєднанні 
проєктно-аналітичної діяльності, інноваційних технологій антикризового управління, а також сучасним 
інструментарієм управління інноваційно-інвестиційними бізнес-проєктами та  методикою розробки і впровадження 
бізнес-стратегій. Саме такий підхід є безпосереднім втіленням місії університету з ефективної інтеграції науки, 
освіти та практики
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[http://znau.edu.ua/images/public_document/Стратегія_ЖНАЕУ_2016.pdf].

 

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

Під час формування цілей та програмних результатів навчання за ОП було враховано пропозиції здобувачів та 
випускників. Так, з метою підвищення зв’язку компонентів ОП із сучасними тенденціями розвитку бізнесу в Україні 
здобувачами було озвучено спільне рішення щодо формування професійних компетентностей, спрямованих на 
знання цифрових технологій (протокол № 8 розширеного засідання кафедри за участі стейклолдерів від 15 квітня 
2020 р.). Пропозиція магістрів була врахована через впровадження в ОП дисциплін: “Digital-маркетинг” та 
“Електронний бізнес”. Крім того, магістрами було запропоновано доповнити тематику курсового проєкту з 
дисципліни “Управління інноваційно-інвестиційними бізнес-проєктами” в частині практичного 

- роботодавці

Роботодавці залучені до рецензування освітньо-професійної програми, у т. ч. врахована їх думка при обґрунтуванні 
цілей і програмних результатів навчання. Рекомендації стейкхолдерів (ТОВ Ашан Україна Гіпермаркет, ТОВ 
“Агенція “Гудвілл”, ТОВ “РОСС-АГРО”, Департамент агропромислового розвитку та економічної політики 
Житомирської облдержадміністрації, ГО “Дорадчий центр”) враховано у нормативній та вибірковій частинах ОП. 
Так, в обов’язковій компоненті ОП акцентовано увагу на освітніх складових, пов’язаних з формуванням фахових 
особливостей підприємця, впливу стратегії на розвиток сучасного бізнесу, формуванням у студентів системи знань з 
теорії, методології та практики управління якістю товарів та послуг. Щодо вибіркової складової, то на думку 
роботодавців важливим є підготовка фахівців, які володіють компетентностями у сфері безпеки ведення бізнесу, 
знаннями щодо виявлення закономірностей і тенденцій розвитку сучасної торгової справи та процесів у сфері 
товарного обігу, мають практичні навички бюджетування та контролінгу для успішного функціонування і розвитку 
бізнесу (протокол № 8 від 15 квітня 2020 р.). З огляду на висловлені пропозиції до ОП було внесено такі 
компоненти: “Стратегія і розвиток бізнесу” “Безпечність та якість товарів та послуг”, “Кібербезпека бізнесу”, 
“Контролінг” та “Оптово-посередницька діяльність”.

- академічна спільнота

Враховано інтереси представників кафедр факультету економіки та менеджменту Поліського університету, зокрема 
кафедри іноземних мов щодо посилення освітньої компоненти з вивчення іноземної мови як здатності спілкуватися 
іноземною мовою для забезпечення програмних результатів професійної комунікації в умовах глобалізації бізнесу; 
кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції в частинні посилення компетентностей 
щодо оволодіння сутністю економічних процесів, які відбуваються у світовій системі господарювання, в т. ч. і на 
рівні окремих фірм, конкретних форм і методів здійснення бізнесу. Рекомендації академічної спільноти було 
враховано внесенням до ОП освітньої компоненти “Фахова іноземна мова (рівень В2)” та “Міжнародний бізнес”.

- інші стейкхолдери

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП були враховані пропозиції й інших 
стейкхолдерів, зокрема ГО “Житомирська асоціація науковців та бізнес-консультантів”; ГО “Дорадчий центр” та 
Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України. Запропоновано подальшу співпрацю в 
напрямі впровадження моделей соціального підприємництва в практику сучасного МСБ; залучення здобувачів 
вищої освіти до участі в “Міському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності” для подальшого 
фінансування та реалізації їх бізнес-ініціатив; проведення відкритих лекцій, тренінгів з формування та управління 
іміджем організації. Пропозиції стейкхолдерів враховано освітніми компонентами “Управління іміджем 
підприємства” та “Управління стартап-проєктами”.

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання за ОП було враховано тенденції розвитку 
сучасного ринку праці. Орієнтованість магістрів даної ОП у майбутній професійній діяльності на самозайнятість або 
економічний функціонал професійної найманої праці у підприємницьких структурах у сукупності із динамічністю 
змін середовища обумовлюють постійне врахування тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці, що знаходить 
відображення у зміні ОК, їх змістовному наповненні, варіативності вибіркових дисциплін (за результатами 
перегляду ОП на 2019-2020 н.р. було внесено зміни у перелік ОК, що формують ПРН відповідно до затверджених 
стандартів вищої освіти). Перелік ОК для забезпечення програмних результатів навчання удосконалюється 
щорічно, зокрема план 2020 р. найбільшою мірою відповідає сучасним вимогам до спеціальності та ОП.
Цілі та програмні результати навчання за ОПП відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці, 
задовольняють потребу у висококваліфікованих кадрах для подальшого реформування економіки та 
підприємницького сектора, лідерів, професіоналів та керівників об’єднаних територіальних громад, та інших 
фахівців галузі. За рахунок включення в ОП соціально-економічних та інноваційних обов’язкових освітніх 
компонент (ОК) у здобувача освітнього ступеню магістр формуються профільні компетентності сучасного 
підприємця, здатного кваліфіковано здійснювати свою діяльність.
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Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Регіональними особливостями Житомирщини є наявність трьох природно-кліматичних зон, значний ресурсний 
потенціал та можливості  освоєння нових сфер бізнесу, розвитку торгівлі та біржової діяльності. Університет має 
потужну наукову, кадрову та матеріально-технічну базу, що дозволяє здійснювати підготовку фахівців, спроможних 
скористатися наявними перевагами в частині генерування бізнес-ідей, керування бізнесом, комерціалізації новацій. 
ОП є актуальною в контексті задоволення кадрових потреб Житомирської області та національної економіки в 
цілому у високопрофесійних фахівцях, які володіють сучасним економічним мисленням, підприємницькими 
здібностями, теоретичними знаннями і практичними навичками. Крім того, освітня програма корелює з основними 
положеннями стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 р. 
(https://zt.gov.ua/images/Proekt/29s/dod29_st_rozv2027.pdf) та обласними програмами (https://cutt.ly/Kf217Ht).
Сфера підприємництва, торгівлі та біржової діяльності зазнає значних змін внаслідок розвитку інтелектуального 
потенціалу, цифрових технологій, глобалізаційних процесів, зростаючого споживчого попиту. З огляду на 
вищезазначене перед сучасним бізнесом нагальними є такі важливі завдання, як формування ефективного 
конкурентного середовища, впровадження інновацій, поширення підприємницької ініціативи тощо. Саме тому 
сучасні тенденції розвитку бізнес середовища були враховані при формуванні програмних результатів ОП.

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

При розробці ОП було враховано освітні програми та навчальні плани провідних ЗВО України, зокрема Львівського 
національного університету ім. Івана Франка (використано перелік освітніх компонент); Харківського 
національного економічного університету ім. Семена Кузнеця (формування варіативної складової програми, 
компетентностей, вимог до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти); Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка (формування обов’язкових освітніх компонент); Національного 
університету біоресурсів і природокористування України (формування варіативної компоненти).
При формуванні цілей та програмних результатів навчання за ОП використовувався досвід міжнародних партнерів 
Поліського університету. Зокрема, враховано компетентності Академії фінансів та бізнесу Вістула 
(https://www.vistula.edu.pl/) та Вищої школи агробізнесу в Ломжі (https://wsa.edu.pl/), що спрямовані на розвиток у 
студентів вмінь отримувати, обробляти та візуалізувати інформацію з застосуванням сучасних інформаційних 
технологій. При розробці освітньої програми було використано програму “Zarządzanie – Менеджмент” 
(https://www.vistula.edu.pl/en/programmes/masters-degree-programs/management) (Академії фінансів та бізнесу 
Вістула) та програму “Handel i obsługa celna – Торгівля та митна справа” (https://wsa.edu.pl/kierunek-rolnictwo-ii-
stopnia-magisterskie-2/) (Вищої школи агробізнесу в Ломжі).  

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

Змістовне наповнення програмних результатів навчання ОП відповідає вимогам Стандарту вищої освіти (що в т. ч. 
відображено в матриці відповідності табл. 3) та забезпечується змістом, структурою і логічною послідовністю 
освітніх компонент, а також формами та методами освітнього процесу. Так, зокрема, відповідно до стандарту вищої 
освіти результатом навчання за відповідною ОП є здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 
підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог. На досягнення цього результату впливають загальні та 
професійні компетентності, визначені діючим стандартом за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність, які формуються під час вивчення освітніх компонент. 
Формування загальних та фахових компентентностей повністю забезпечується обов’язковою складовою ОП, що 
знайшло своє відображення у матрицях відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої 
програми та забезпечення програмних результатів навчання відповідним компонентами освітньої програми. Крім 
того, в табл. 5 ОП відображено взаємозв’язок між навчальними дисциплінами, компетентностями та результатами 
навчання. Про логіку формування компетентностей та програмних результатів навчання свідчить і структурно-
логічна схема ОП, яка демонструє послідовність набуття компетентностей завдяки вивченню передбачених ОП 
освітніх компонент та досягнення за їх рахунок конкретних результатів навчання.
Досягненню результатів навчання сприяє щорічне проведення анкетування магістрів з метою з’ясування їхньої 
потреби в освоєнні необхідних компетентностей. Дисципліни вільного вибору дозволяють здобувачам реалізувати 
можливість щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії, відповідають їх особистим інтересам, дозволяють 
здобувати як теоретичні, так і практичні результати навчання.
Отже, діюча освітньо-професійна програма Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти повністю відповідає вимогам стандарту

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?

Програмні результати навчання відповідають вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого 
Наказом МОН України № 961 від 10.07.2019 р. (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/076-pidpriemnitstvo-torgivlya-ta-birzhova-diyalnist-magistr.pdf)
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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)?

52

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

30

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

Стратегія розвитку Університету (протокол №7 Вченої Ради Університету від 30.03.2016 р.), цілі освітньо-
професійної програми (ОПП) освітнього ступеня магістр зі спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність” (ПТБД) ілюструють креативні підходи у реалізації ідеї “інноваційно-підприємницького університету”. 
Впроваджуються інновації в освіті та професійній підготовці (інноваційне підприємництво, інноваційні технології 
антикризового управління, інтелектуальні інформаційні технології). 
Основна цінність ОПП є становлення лідерів підприємств, ініціативних фахівців, спроможних відповідально 
приймати інноваційні рішення, забезпечувати ефективне функціонування бізнес-структур (методи прийняття 
управлінських рішень в бізнесі, інтелектуальна власність в бізнесі, біржовий ринок, стратегія і розвиток бізнесу, 
безпечність та якість товарів та послуг). Участь у тренінгах, практикумах, лекціях формує фахівця, його 
кваліфікаційний інструментарій діяльності, навички, здатність до співпраці. Магістерський рівень підготовки 
розвиває сучасного дослідника (методологія і організація наукових досліджень, виробнича практика).
Знання нормативно-правових актів, методик аналітичної роботи, вміння аналізувати кон’юнктуру ринку, 
прогнозувати й ефективно втілювати прийняті рішення розкриває творчість фахівця (соціальна відповідальність 
бізнесу, інтелектуальні інформаційні технології, електронний бізнес, комерційне підприємництво, оптово-
посередницька діяльність, бізнес-консалтинг, бізнес-діагностика). Засобами досягнення результатів навчання є 
використання сучасних технологій, професійна та суспільна активність (формування бізнес-моделі підприємства, 
креативний менеджмент, управління стартап проєктами, соціальне підприємництво, стратегічний маркетинг та 
бренд менеджмент).
Пріоритетний характер розвитку системного світогляду, застосування сучасних методів і технологій (бізнес-
консалтинг, бізнес-діагностика, контролінг, кібербезпека бізнесу, економічна безпека бізнесу, управління іміджем 
підприємства, маркетингові дослідження, діджитал-маркетинг) є в сфері інтересів здобувачів освітнього ступеня та 
роботодавців. Вибіркові компоненти програми формують здатність студентів діяти в межах принципів академічної 
доброчесності. Цьому сприяє структура ОПП, супровід з боку випускової кафедри, факультету, наукової бібліотеки 
Університету, участь інших стейкхолдерів.
Формування загальних компетентностей забезпечується практичною орієнтованістю ОПП, а результати навчання 
додатково підсилюються можливістю реалізації формату дуальної освіти, фахового працевлаштування та 
знайомство зі світовим і вітчизняним досвідом. Всі комп’ютери університету  підключено до Інтернет-мережі, 
наукометричних баз даних (зокрема, Scopus, Web of Science). Інформація надається безкоштовно, в т. ч. і у бібліотеці 
Університету, через інституційний репозитарій, систему Moodle, електронний розклад, що полегшує підготовку 
здобувачів вищої освіти. 

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

Вибіркова компонента складає 33% загального обсягу ОПП. Оновлення переліку вибіркових дисциплін щорічно 
ініціюється гарантом, обговорюється на розширеному засіданні кафедри за участю стейкхолдерів, зокрема, 
здобувачів, студентського самоврядування, роботодавців та ін. Пропозиції всіх зацікавлених сторін враховуються 
шляхом впровадження в ОП освітніх компонент. Крім того, індивідуальна траєкторія здобувачів формується 
завдяки можливості перегляду тематики курсової та кваліфікаційної роботи, вільного вибору об’єкта проходження 
виробничої практики, навчання за індивідуальним графіком.
Здобувачі вищої освіти обирають вибіркові дисципліни відповідно до Положень: “Положення про формування 
навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ”, 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/Polozhennya_pro_vubir_duscuplin.pdf, “Положення про 
організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ” https://cutt.ly/Nf3wVEQ. Індивідуальна освітня траєкторія також 
формується на основі “Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті” 
https://cutt.ly/rf3wNMa. Досвіду щодо перезарахування результатів, отриманих в неформальній освіті, на ОП не 
було.
Проведене опитування засвідчило, що якість та зміст ОПП відповідають очікуванням магістрів: 50% відповідей – 
відповідає; 30% – скоріше відповідає; 20% – скоріше не відповідає 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Monitoring2020master.pdf).
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Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Здобувачі вищої освіти реалізують своє право на навчання шляхом опанування обов’язкової та вибіркової 
компонент. Індивідуалізація освітнього процесу забезпечується за рахунок вибіркових дисциплін. До початку року, 
що передує вивченню дисципліни, ЗВО формує індивідуальні плани з огляду на вибрані здобувачем освітні 
компоненти.
Дисципліни обов’язкової компоненти покликані сформувати інтегральні компетентності. Вибіркові компоненти 
згруповані за напрямами (інтелектуальні інформаційні технології, інформаційні системи управління 
підприємством, електронний бізнес; міжнародна торгівля, комерційне підприємництво, оптово-посередницька 
діяльність; бізнес-консалтинг, бізнес-діагностика, контролінг; кібербезпека бізнесу, економічна безпека бізнесу, 
управління іміджем підприємства; стратегічний маркетинг та бренд менеджмент, маркетингові дослідження, 
діджитал-маркетинг; венчурний бізнес, соціальне підприємництво, міжнародний бізнес; управління стартап 
проєктами, формування бізнес-моделі підприємства, креативний менеджмент) і забезпечують набуття фахових 
компетентностей.
Формування персональної освітньої траєкторії включає вільний вибір форми навчання (денна, заочна), вибіркових 
дисциплін та баз практики. Процедура вибору дисциплін індивідуального плану передбачає алгоритм: 1) на основі 
пропозицій всіх стейкхолдерів, за погодженням з гарантом формується перелік дисциплін; 2) випускова кафедра 
розробляє відповідні робочі програми та/або силабуси та експлікації дисциплін; 3) пропозиції щодо вибіркових 
дисциплін кафедра подає декану факультету; 4) погоджений навчально-методичним відділом перелік дисциплін 
затверджується вченою радою факультету; 5) деканат факультету економіки та менеджменту разом із випусковою 
кафедрою ознайомлює здобувача з затвердженим каталогом вибіркових дисциплін; 6) формалізація вибору 
дисциплін здійснюється через подання заяви на ім’я декана факультету (заява зберігається весь термін навчання); 7) 
погоджена інформація про вибіркові дисципліни визначає навчальне навантаження кафедр і конкретних 
викладачів. В Університеті діє система дистанційної освіти, покликана забезпечити подолання наявних перешкод у 
навчанні, сприяти посиленню інформаційно-консультативного супроводу здобувачів з боку деканату і випускової 
кафедри.
Завдяки анкетуванню здобувачів було встановлено рівень їх індивідуальної траєкторії. На питання 1) “Чи 
забезпечується вільний вибір навчальних дисциплін із вибіркового блоку освітньо-професійної програми?” 50% 
здобувачів відмітили, що так, 10% – скоріше забезпечує, 40% – скоріше ні; 2) “Чи задоволені переліком вибіркових 
дисциплін освітньо-професійної програми?» отримано відповіді: 44,44% – так, 55,56% – скоріше так; 3) “Чи 
реалізована можливість участі здобувачів в удосконаленні освітньо-професійної програми? – ствердно відповіли 
40%, 60% вказали про наявність такої можливості, 10% зазначили відсутність такої можливості у студентів 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Monitoring2020master.pdf).

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

ОПП передбачає теоретичну та практичну підготовку здобувачів вищої освіти спеціальності ПТБД. Використання 
сучасних інформаційних технологій, економіко-математичних методів прийняття управлінських рішень є 
невід’ємною частиною освітнього процесу. Практична підготовка фахівців здійснюється в межах виробничої 
практики, тренінгів, семінарів та майстер-класів на базі провідних підприємств-партнерів. Можливість стажування 
у вітчизняних та зарубіжних наукових й освітніх закладах створює умови для опанування кращої національної та 
світової практики управління бізнесом. 
Здобувачі вищої освіти можуть самостійно обирати місце проходження практики в разі укладання угоди з 
установою, підприємством чи організацією договору встановленого зразка або пропонувати об’єкти проходження 
практики, укладаючи відповідний договір.
Відповідь на питання опитування “Чи сприяє практична підготовка набуттю необхідних практичних навичок?” 50% 
респондентів відповіли, що сприяє, скоріше сприяє – 30%, скоріше не сприяє – 10%.

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

Освітні компоненти, включені до змісту ОПП, дозволяють здобувачам вищої освіти набути соціальні навички (soft 
skills). Дисципліни методологія і організація наукових досліджень, методи прийняття управлінських рішень в 
бізнесі, управління інноваційно-інвестиційними бізнес-проєктами, стратегія і розвиток бізнесу формують навички 
лідера, вчать як бути креативним, ефективно керувати часом, вести переговорні процеси, працювати в команді, 
вміти переконувати, чітко формулювати потреби та очікування, знаходити підхід до колег, вільно спілкуватися з 
опонентами, займатися професійним та особистісним самовдосконаленням. Адаптивність та гнучкість допомагають 
здобувачу успішно виконувати поставлені завдання. 
Дисципліни ОПП сприяють реалізації системного підходу та навчання протягом життя (інноваційні технології 
антикризового управління), забезпеченню комунікації та адаптивності (фахова іноземна мова), вмінню обстоювати 
свої права на основі національної та міжнародної нормативної бази (інтелектуальна власність в бізнесі), 
впровадженню інноваційних проєктів (управління інноваційно-інвестиційними бізнес-проєктами, стратегія і 
розвиток бізнесу). Корпоративна культура (соціальна відповідальність бізнесу, корпоративне управління), 
застосування інноваційних підходів у підприємництві (інноваційне підприємництво) на практиці посилюють 
загальні та спеціальні компетенції здобувачів, підвищують їх професійну підготовку (біржовий ринок, безпечність та 
якість товарів та послуг).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

ОПП відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій та Стандарту вищої освіти для освітнього ступеня магістр 
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зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, затвердженого Міністерством освіти і науки 
України. Структура, відповідний перелік освітніх компонент та структурно-логічна схема освітньо-професійної 
діяльності ОП ПТБД покликані формувати відповідні компетенції. 
Освітні компоненти ОПП, що сприяють опануванню загальних компетентностей: інноваційне підприємництво (ЗК1, 
ЗК3, ЗК5), методи прийняття управлінських рішень в бізнесі (ЗК2, ЗК5), методологія і організація наукових 
досліджень (ЗК1, ЗК2), фахова іноземна мова (ЗК4), соціальна відповідальність бізнесу (ЗК3, ЗК5), стратегія і 
розвиток бізнесу (ЗК1, ЗК2), корпоративне управління (ЗК4), біржовий ринок (ЗК5).
Здобуття фахових компетентностей забезпечується вивченням дисциплін: соціальна відповідальність бізнесу (СК3, 
СК4), стратегія і розвиток бізнесу (СК1, СК5), методи прийняття управлінських рішень в бізнесі (СК4), 
інтелектуальна власність в бізнесі (СК3, СК4), інноваційні технології антикризового управління (СК2, СК3, СК4), 
корпоративне управління (СК1, СК3), біржовий ринок (СК2, СК3, СК4), управління інноваційно-інвестиційними 
бізнес-проєктами (СК3, СК4, СК5), стратегія і розвиток бізнесу (СК1, СК5), безпечність та якість товарів та послуг 
(СК2, СК3).

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

ОПП передбачає 348 годин лекцій, 390 год практичних, 26 год лабораторних  та 1696 годин самостійної роботи 
(28,3% аудиторної роботи, в т.ч. 15,4% – практичні заняття), що ілюструє практичну спрямованість освітньої 
програми. Практична допомога здобувачам вищої освіти у виконанні самостійної роботи здійснюється на основі 
електронних ресурсів бібліотеки Поліського національного університету, використання платформи Moodle 
(http://moodle.znau.edu.ua/), реалізована у формі онлайн конференцій та вебінарів, веб-сервісів дистанційного 
навчання Google Classroom, представлення завдань та контролю знань у Google формах 
(https://www.google.com/intl/uk_ua/forms/about/).
Анкетне опитування здобувачів ОС магістр засвідчило достатній обсяг часу, що необхідний для здобуття відповідних 
компетенцій (60% респондентів відмітили, що часу достатньо, 30% – скоріше достатньо, 10% – скоріше 
недостатньо). Відповідь на питання «Чи сприяє практична підготовка набуттю необхідних навиків?» респонденти 
відповіли: сприяє – 50%, скоріше сприяє – 30%, скоріше не сприяє – 10%, не сприяє – 10%. Щодо напрямів 
покращення освітньої програми здобувачі пропонують впровадження в навчальний процес більшої кількості 
практичних занять, ситуацій, пов’язаних з майбутньою професією, впровадженні інформаційних технологій та 
моделей практичної діяльності роботи у сфері підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Monitoring2020master.pdf)

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

Наразі дуальна форма освіти як складова освітнього процесу здобувачів освітнього ступеня магістр за ОП 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність в Поліському університеті не використовується.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

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

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

Прийом здобувачів вищої освіти у Поліському університеті здійснюється Приймальною комісією університету 
відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Правил прийому для здобуття вищої освіти в 
ЖНАЕУ в 2020 р. (зі змінами)” http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu.
Допускаються до конкурсу здобувачі на основі ОС “Бакалавр”, ОКР “Спеціаліст” та ОС “Магістр”.  Здобувачі першого 
рівня вищої освіти складають ЄВІ з іноземної мови (http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/reiestratsiia-na-yevi-ta-yefvv1) в 
УЦОЯО та вступний іспит за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Вступник на базі 
другого рівня вищої освіти складає іспит з іноземної мови та вступний іспит зі спеціальності 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність в профільній комісії університету. В другому випадку іспити проводяться у вигляді 
тестів, що містять 50 завдань і оцінюються в 100 балів. Відбір  на конкурсній основі проводиться на умовах 
загального та відкритого доступу з використанням національної платформи “Вступ”.

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

Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ від 28.03.2019 р. (протокол №55 в редакції від 27.03.2019 
р.) регламентує порядок визнання результатів навчання, отриманих у інших освітніх закладах 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ.pdf); а 
також Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, затверджено 
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рішенням Вченої ради ЖНАЕУ (протокол № 7 від 27.02.2020 р.) 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20визнння%20результатів%20неформальної
%20освіти.PDF розкриває порядок зарахування результатів неформальної освіти. 
Алгоритм визнання результатів навчання, які були отримані у інших вищих навчальних закладах, передбачає 
процедуру: 1) здобувач вищої освіти звертається з відповідною заявою до ректора Університету; додатком до заяви є 
документи, що підтверджують компетенції, які отримав здобувач під час навчання; 2) за результатами розгляду 
заяви створюється предметна комісія, яка включає гаранта освітньої програми, викладачів вказаної дисципліни та 
декана факультету; 3) комісія визначає метод оцінювання результатів навчання; 4) за підсумками оцінювання 
предметна комісія представляє висновок про зарахування чи не зарахування відповідних дисциплін, рішення 
оформляється у формі протоколу; 5) здобувач вищої освіти інформується про рішення предметної комісії за 
допомогою відкритих джерел інформації, у т.ч. через сайт Університету.

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

Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ від 28.03.2019 р. (протокол №55 в редакції від 27.03.2019 
р.) регламентує порядок визнання результатів навчання, отриманих у інших освітніх закладах 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ.pdf); а 
також Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, затверджено 
рішенням Вченої ради ЖНАЕУ (протокол № 7 від 27.02.2020 р.) 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20визнння%20результатів%20неформальної
%20освіти.PDF розкриває порядок зарахування результатів неформальної освіти. 
Алгоритм визнання результатів навчання, які були отримані у інших вищих навчальних закладах, передбачає 
процедуру: 1) здобувач вищої освіти звертається з відповідною заявою до ректора Університету; додатком до заяви є 
документи, що підтверджують компетенції, які отримав здобувач під час навчання; 2) за результатами розгляду 
заяви створюється предметна комісія, яка включає гаранта освітньої програми, викладачів вказаної дисципліни та 
декана факультету; 3) комісія визначає метод оцінювання результатів навчання; 4) за підсумками оцінювання 
предметна комісія представляє висновок про зарахування чи не зарахування відповідних дисциплін, рішення 
оформляється у формі протоколу; 5) здобувач вищої освіти інформується про рішення предметної комісії за 
допомогою відкритих джерел інформації, у т.ч. через сайт Університету.

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

Визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті, регламентується Положенням про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті (затверджене рішенням Вченої ради ЖНАЕУ, 
протокол №7 від 27.02.2020 р.). [http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення про визнання 
результатів неформальної освіти.PDF].  Положення про формування навчальних дисциплін вільного вибору 
студентами ЖНАЕУ (введеного в дію з 01.04.2016 р. наказом №58а від 31.03.2016 р.) забезпечує здобувачам вищої 
освіти доступність формування індивідуального плану. 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/Polozhennya_pro_vubir_duscuplin.pdf]. 
Обидва документи розміщені на сайті університету і є загальнодоступними. Крім того, знайомство з процедурою 
визнання результатів неформальної освіти й формування індивідуального плану здійснюється науково-
педагогічними працівниками, що безпосередньо відповідають за зміст ОП, а також викладають на цій програмі.

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

Наразі у Поліському університеті відсутні здобувачі вищої освіти освітнього ступеня магістр спеціальності 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, які б потребували прийняття рішень, описаних у попередньо 
згаданих положеннях.

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

Досягнення програмних результатів навчання за ОП здійснюється із застосуванням форм та методів навчання і 
викладання, які передбачені Положенням про організацію освітнього процесу в Поліському національному  
університеті  (http://znau.edu.ua/cat-university/ofitsijni-dokumenti). Відповідно до Положення навчання в 
Університеті здійснюється за очною (денною), заочною, дистанційною та дуальною формами. Форми навчання 
можуть поєднуватися й базуватись як на традиційних технологіях, так і на технологіях дистанційного навчання. 
Особливості дуального навчання регламентується окремим Положенням. Освітній процес в Університеті 
здійснюється за такими формами: лекції, практичні заняття, самостійна робота, контрольні заходи. В освітньому 
процесі застосовуються інформаційно-комунікаційні технології (онлайн-лекції, Moodle). Поліський університет 
забезпечує необхідну інформаційну та технічну підтримку для успішної реалізації програми. Про те, як форми та 
методи навчання і викладання на ОП сприяють досягненню програмних результатів навчання, представлено в 
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таблиці 3 звіту про самооцінювання. 

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?

Поєднання лекційних та практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань, які розвивають аналітичні 
здібності та навички роботи в колективі здобувачів вищої освіти, їхня самостійна робота, робота над 
індивідуальними та проєктами у командах, а також можливість вибору ними дисциплін із запропонованого 
кафедрою каталогу, свідчить про реалізацію студентоцентрованого підходу в освітньому процесі. Для визначення 
рівня задоволеності якістю освіти здобувачів ОП у 2019-2020 н. р. був проведений моніторинг. Зокрема, на 
запитання “Чи забезпечують освітні компоненти формування необхідних компетентностей для роботи за фахом” – 
60%опитаних вказали, що повністю забезпечують та ще 40% скоріше забезпечують. При цьому 60% студентів 
вважають, що передбачені в освітній програмі навчальні дисципліни відповідають спеціальності, 30% скоріше 
відповідають та 10% вважає, що скоріше не відповідають. Щодо забезпечення логічного взаємозв’язку між 
навчальними дисциплінами, то 90% опитаних вважає, що в цілому збережено логічну послідовність вивчення 
навчальних дисциплін і тільки 10% вважають, що не збережено. Студенти ОП Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність ОС магістр зазначають, що зміст ОПП відповідає їхнім очікуванням.

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

Необхідність та особливості щодо вибору форм і методів навчання та викладання науково-педагогічними 
працівниками університету, з врахуванням принципів академічної свободи, відображаються в Положенні про 
організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ. Відповідність принципам академічної свободи враховує інтереси 
здобувачів вищої освіти за ОП на основі цього ж Положення. Здобувачі вищої освіти під час виконання навчальних 
завдань вільні обирати форму і методи навчання, теми курсових проектів та кваліфікаційних робіт, теми наукових 
досліджень; мають можливість вибору певних освітніх компонент, що є запорукою академічної свободи та 
мобільності здобувачів. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і практичної діяльності, надає 
можливість поєднувати теоретичне навчання з працею за фахом з використанням дуальної форми навчання.

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 *

Відповідно до Положення Про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ (http://znau.edu.ua/cat-university/ofitsijni-
dokument) усім учасникам освітнього процесу на початку кожного навчального семестру надається доступна і 
зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в 
межах окремих освітніх компонент у формі робочої навчальної програми або силабусу. Робочі програми навчальної 
дисципліни, методичні вказівки до самостійної роботи студентів, методичні матеріали для поточного та 
підсумкового контролю, методичне забезпечення підготовки курсових проєктів, програми практик, програми 
підсумкових атестацій розробляються як окремі документи в електронній формі і зберігаються на кафедрі та в 
електронному освітньому середовищі Поліського університету. Основою віртуального середовища є освітній портал 
Університету (Moodle). (http://moodle.znau.edu.ua/pluginfile.php/24267/mod_resource/content/1/ONP_PTBD2019 
pdf). Доступ до інформаційних ресурсів щодо освітньої діяльності Поліському університеті вільний та зручний. 
Також студенти ОП можуть звернутися до викладачів випускової кафедри в будь-який час і отримати відповіді на 
актуальні запитання. Із додатковими запитаннями здобувачі можуть звернутись до деканату або викладачів інших 
кафедр факультету.

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

Поліський національний університет забезпечує збалансоване поєднання навчання та досліджень у ході реалізації 
ОП. Організаційна структура та ресурси Поліського університету цілком достатні для імплементації наукових 
досліджень у процес викладання. У рамках ОПП, виконуючи наукові дослідження, Університет активно співпрацює 
з закордонними науковими, навчальними закладами та іншими стейкхолдерами для спільного проведення НДР: 
Литовським сільськогосподарським університетом; Клайпедським університетом; Академією фінансів і бізнесу 
Vistula, (м. Варшава, Польща); Академією Ігнатіанум (м. Краків); Лейбніц-Інститутом аграрного розвитку у 
Центральній і Східній Європі (Німеччина); Норвежським Інститутом Яна-Урбана Сандала.
З 12 по 14 травня 2019 р. Поліським університетом спільно з Інститутом Д-ра Я.-У. Сандала (Норвегія) для 
викладачів, аспірантів та магістрів університету проведено навчальний курс “Social entrepreneur school IBS”. Це 
інтенсивний курс із основ соціального підприємництва для тих, хто планує, розпочинає, розвиває своє соціальне 
підприємство чи цікавиться даною тематикою.
На кафедрі інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, яка забезпечує викладання за освітньою 
програмою, затверджена наукова тематика “Інноваційно-інвестиційні імперативи в сучасному агробізнесі” 
(державний реєстраційний номер 0115U006604, 2015–2020 рр.), виконання якої здійснюють  викладачі кафедри та 
аспіранти та магістри. 
ОПП реалізує підготовку здобувачів, що базується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку 
фахівців у відповідній галузі національного господарства, а також для здійснення науково-дослідної та педагогічної 
діяльності. Здобувачі щороку беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, а 
саме: магістри Бондар Ю. П. (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські виміри 
сталого розвитку» (23–24 квітня 2019 р.) на тему: Сталий розвиток та становлення підприємницької діяльності; 
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Збірник Матеріалів ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 
«Наука. Молодь. Екологія – 2019» (16 травня 2019 р.);
Порозінська Ю. П. – учасниця ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів, 
студентів «Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку» (5 грудня 2019 р.) 
на тему: Формування мотиваційного механізму персоналу підприємницьких структур; Наукові читання – 2019 
(збірник тез доповідей науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів 
та молодих вчених ННІ економіки та агробізнесу) на тему: Інноваційний механізм управління персоналом 
підприємницьких структур;
Рубан О. М. – Матеріали V Міжнародного науково-практичного форуму «Інтелектуальна економіка в умовах 
суспільних трансформацій» (25 жовтня 2019 р.) на тему: «Концептуальні підходи до управління діяльністю 
підприємницьких структур».

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Для підвищення якості освітньої діяльності Університету, забезпечення відповідності ОПП цілям, очікуванням, 
потребам учасників освітнього процесу проводиться ряд заходів щодо необхідності оновлення змісту освітніх 
компонент на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі, а саме: здійснення моніторингу та 
періодичного перегляду освітніх програм, в т. ч. із залученням представників підприємств, що є потенційними 
роботодавцями; оцінювання здобувачів вищої освіти шляхом проведення  контрольних тестувань; забезпечення 
ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату при реалізації освітнього процесу підготовки 
магістрів. 
Виконання цього комплексу завдань забезпечує ефективність процесів оновлення змісту освітніх компонент за 
ОПП. На основі принципу академічної свободи викладач визначає, які наукові досягнення та сучасні практики слід 
пропонувати під час навчання. Науково-педагогічні працівники оновлюють навчально-методичні матеріали на 
основі наукових досягнень у своїй галузі. Результати наукових досліджень впроваджуються в освітній процес у 
різних формах своїх проявів. 
Результати досліджень наукової тематики кафедри “Інноваційно-інвестиційні імперативи в сучасному агробізнесі” 
(державний реєстраційний номер 0115U006604, 2015–2020 рр.) використовують викладачами та здобувачами в 
навчальному процесі. 
З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти ОП було видано підручники, навчальні посібники та монографії, 
зокрема:
– Управління інтелектуальною власністю в системах AR4D (agricultural research for development) : монографія / 
Литвинчук І.Л. // Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 618 с.
– 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 та ін. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2015. 1146 с.  C. 685–
703.
– Планування розвитку сільських територій. Практичний посібник з організації та ведення бізнесу на сільських 
територіях / [Т. О. Зінчук, Т. В. Усюк, Л. М. Левківська, Т. В. Швець та ін.]; за ред. д.е.н., проф. Т.О. Зінчук, к.е.н. Т. В. 
Усюк. – К.: «Центр учбової літератури», 2018. 367 с. 
– Маркетингова діяльність: навч. посіб. [В. В. Зіновчук, Л. В. Тарасович, О. М. Буднік, Т. В. Швець, О. М. Овдіюк та 
ін.]; за ред. В. В. Зіновчук, Л. В. Тарасович. Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2019. 464 с.
– Англійська мова / Навчальний посібник для студентів аграрних спеціальностей вищих аграрних навчальних 
закладів / Хант Г. О., Лазаренко І. С., Коновалова В. А. // Навч. посіб. – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2017. – 118 с. та 
Німецька мова: навч. посіб. / Г. О. Хант, М. В. Мороз. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 16 с. Посібники використовуються 
при вивченні іноземних мов.

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

Освітня програма передбачає навчальні курси, які забезпечують здобувачів навичками професійного спілкування на 
міжнародному рівні. Для здобувачів надано відкритий доступ до баз даних та ресурсів: Scopus, Web of Science, 
Springer Link та міжнародних ідентифікаційних систем: ResearcherID, ORCID, LinkedIn.
Інтернаціоналізація освітнього процесу регулюється “Стратегією інтернаціоналізації ПНУ на 2019-2029 рр.” 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/стратегія%20інтернаціоналізації.PDF. Відділ міжнародного 
співробітництва відповідно до профільного Положення здійснює координацію, пошук міжнародних проєктів, 
консультативну допомогу у написанні проєктів 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20відділ%20ВМС.pdf).
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності має досвід міжнародної співпраці в рамках 
укладених угод з Лейбніц-Інститутом аграрного розвитку у Центральній і Східній Європі (Німеччина), Академією 
фінансів і бізнесу Vistula, (м. Варшава, Польща), Литовським сільськогосподарським університетом та 
Клайпедським університетом (Литва). Доцент кафедри Левківська Л. М. Академічний координатор проекту ЄС 
Erasmus+ – Jean Monnet Module “Аграрна політика ЄС” (2016-2019 рр.).
Підписано протокол (01.10.2020 р.) про створення наукової мережі між випусковою кафедрою Університету та 
кафедрою торгівельного бізнесу ГОСПОДАРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ім. Д. А. Ценова (Болгарія, м. Свіштов)  щодо проблем 
науки і практики в сфері підприємництва та торгівлі

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
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Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

У межах навчальних дисциплін ОП контрольні заходи здійснюються відповідно до пункту 3.14 Положення про 
організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ. Основними формами контрольних заходів, які дають можливість 
перевірити досягнення програмних результатів навчання, є поточний, модульний (рубіжний) та підсумковий 
контроль. Усі форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП забезпечують перевірку розуміння 
студентами програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 
використання для вирішення практичних завдань. 
Поточний контроль здійснюється безпосередньо під час проведення аудиторних занять. Проводиться перевірка 
рівня засвоєння навчального матеріалу та підготовки студентів до виконання конкретної роботи (підготовка до 
занять, написання тез-доповідей тощо). Модульний контроль здійснюється після вивчення студентами логічно 
завершеної частини програми навчальної дисципліни. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки 
результатів навчання на певному рівні вищої освіти або на окремих його завершених етапах. Підсумковий контроль 
включає семестровий контроль та атестацію студентів. 
Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену або заліку з конкретної навчальної дисципліни 
в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою дисципліни, і в терміни, встановлені навчальним 
та індивідуальними планами. Семестровий екзамен – форма підсумкового контролю засвоєння студентом 
теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як 
контрольний захід. Семестровий залік –
 форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на 
підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях. 
Форма проведення контрольних заходів та система оцінювання рівня знань визначаються робочою програмою 
навчальної дисципліни. Успішність здобувачів вищої освіти оцінюється за шкалою ЄКТС. Максимальна кількість 
балів під час вивчення дисципліни становить 100 балів. Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, 
одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності дорівнює 60.
Перелік форм контрольних заходів у межах освітніх компонентів ОП формується з огляду на доцільність та 
релевантність загальним та фаховим компетентностям, що формуються в процесі вивчення навчальних дисциплін. 
Зокрема, у розділі 6 робочої програми “Критерії оцінювання результатів навчання” міститься інформація про 
розподіл балів, які здобувачі вищої освіти можуть отримати за результатами кожного виду поточного та 
підсумкового контролю; у розділі 7 “Засоби оцінювання результатів навчання” вказується форма перевірки 
досягнення програмних результатів навчання. Підсумковий результат перевірки досягнення програмних 
результатів навчання з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час екзамену/або заліку та балів, 
отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою.

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

Зрозумілість та чіткість форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів 
забезпечується шляхом відображення відповідної інформації в робочій програмі навчальної дисципліни, структура 
та зміст якої регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (Наказ від 28.03.2019 р. № 
55) (http://znau.edu.ua/cat-university/ofitsijni-dokumenti) та силабусі навчальної дисципліни (http://surl.li/fwnv).
У робочій програмі та/ або силабусі з конкретної навчальної дисципліни чітко висвітлена інформація про 
контрольні заходи та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у вигляді таблиць з 
розподілу балів за всі форми контролю, вказуються максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу 
з урахуванням їх важливості та трудомісткості. 
Доступ до робочих програм та силабусів здобувачам вищої освіти забезпечується (на початку навчання) 
безпосередньо викладачем або через Освітній портал Університету (Moodle), де завантажені робочі програми та 
силабуси навчальних дисциплін. 

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

На початку вивчення навчальної дисципліни викладач надає інформацію здобувачам вищої освіти стосовно форм 
контрольних заходів та критеріїв оцінювання з необхідним обґрунтуванням відповідно до робочих програм та 
силабусів. Також інформація про контрольні заходи та критерії оцінювання є постійно доступною на сайті 
університету, з якою здобувачі вищої освіти можуть ознайомитися самостійно у будь-який зручний для них час 
через освітній портал Університету (Moodle). Із додатковими запитаннями здобувачі вищої освіти можуть 
звернутись до випускової кафедри або кафедри, викладачі якої забезпечують викладання певної дисципліни .
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання регламентується нормативною базою ЗВО, 
зокрема Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (http://znau.edu.ua/cat-university/ofitsijni-
dokumenti). Форми контрольних заходів та періодичність їх здійснення представляється у графіку освітнього 
процесу та розкладі занять.
Збір інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень передбачає рівень 
поінформованості здобувачів вищої освіти на початку вивчення навчальної дисципліни і проміжної перевірки 
шляхом усного опитування або анкетування. У разі недостатньої поінформованості здобувачів вищої освіти 
проводяться додаткові роз’яснення викладачами та вносяться додаткові корективи у робочі програми навчальних 
дисциплін.
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Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Форма атестації здобувачів вищої освіти відповідає вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого 
Наказом МОН України № 961 від 10.07.2019 р. (https://cutt.ly/Lf3o11A). 
Атестація здобувачів вищої освіти відбувається у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи 
відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/Nf3wVEQ). Атестація 
проводиться екзаменаційною комісією після завершення теоретичного і практичного навчання відповідно до 
індивідуального навчального плану та графіку роботи екзаменаційної комісії. Захист кваліфікаційної роботи 
відбувається відкрито і публічно.
Порядок організації, методика захисту кваліфікаційних робіт та критерії оцінювання розробляються випусковою 
кафедрою. Теми кваліфікаційних робіт розробляє випускова кафедра з урахуванням вимог освітньої програми 
підготовки фахівців, пропозицій стейкхолдерів, в т.ч. здобувачів освітнього ступеня та інших зацікавлених сторін. У 
кваліфікаційній  роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування. Перевірка 
кваліфікаційних робіт на академічну доброчесність здійснюється за допомогою ліцензійних програм Unicheck та 
StrikePlagiarism. 

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

Процедура проведення контрольних заходів здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до Положення про 
організацію освітнього процесу, Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у 
ЖНАЕУ, Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. 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’єктивність та неупередженість екзаменаторів ОП забезпечується системою оцінювання здобувачів вищої освіти, 
прописаної в Положенні про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (наказ ЖНАЕУ від 29.12.2016 р. 
№ 6), згідно якого, відповідальність за організацію і проведення семестрового контролю знань здобувачів вищої 
освіти покладено на декана факультету. Контроль за організацією та проведенням контролю знань здобувачів вищої 
освіти здійснюють у порядку, який визначає ректор Університету. 
Захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії за участю не менше 
половини членів комісії. Рішення про оцінювання рівня підготовки здобувачів освітнього ступеня, а також про  
присвоєння їм кваліфікації та видачу документів про вищу освіту державного зразка, приймається екзаменаційною 
комісією на закритому засіданні  відкритим голосуванням та оголошуються здобувачам. 
Заходи та процедури запобігання зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів прописані у 
Положенні про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням. Всі документи 
знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті Університету у розділі “Публічна інформація” 
http://znau.edu.ua/m-universitet/mpublichna-informatsiya). Процедури запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів на ОП не застосовувалося, оскільки конфліктів не виникало.

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

Порядок урегулювання повторного проходження контрольних заходів в Університеті регламентується Положенням 
про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ. Студентам, які одержали під час сесії незадовільні оцінки, 
дозволяється ліквідувати академзаборгованість. Повторне складання заліків та екзаменів передбачається не більше 
двох разів з кожної дисципліни після проведення підсумкового контролю за розкладом: один раз викладачу, другий 
– комісії. Результат складання заліків та екзаменів перед комісією є остаточним. Якщо студент не з’явився на 
підсумковий контроль без поважних причин це вважається спробою здачі заліку або екзамену. Здобувачі, які не 
ліквідували академзаборгованість, відраховуються з Університету. 
Повторне складання іспиту допускається також на прохання студента у випадках його бажання підвищити 
позитивну оцінку або його незгоди з оцінкою. Екзамен проводить викладач навчальної дисципліни, а у випадку 
незгоди з оцінкою – комісія. Студентам, які не проходили атестацію з поважної причини, що підтверджується 
відповідними документами, ректором Університету може бути встановлена інша дата атестації. 

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

Процедуру проведення контрольних заходів здобувач може оскаржити за таких умов: невчасне ознайомлення 
студентів з програмою проведення контрольних заходів; недостатнє ознайомлення студентів з методикою 
проведення заліку чи екзамену; не доведення до відома студентів переліку основних питань навчальної дисципліни, 
літератури, яку студенти можуть використати у підготовці до контрольних заходів. 
Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів можливе також за умови незадоволення 
результатом оцінювання здобувача вищої освіти. У разі незадоволення оцінкою здобувач має право оскаржити 
результат оцінювання у день оголошення результату контрольного заходу. Оскарження процедури та результатів 
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проведення контрольних заходів проводиться поданням апеляційної заяви на ім’я ректора університету. Захист прав 
та інтересів студентів забезпечує студентське самоврядування Поліського університету загалом та староста групи або 
курсу зокрема. 
Упродовж періоду 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?

Основним документом щодо стандартів, політики і процедури дотримання академічної доброчесності є Положення 
про академічну доброчесність, запобігання та виявлення антиплагіату в ЖНАЕУ (рішення вченої ради університету 
від 27.12.2017 р., протокол № 5) .
Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ (протокол № 6 від 28.12.2016 р.), 
Положення про кваліфікаційні роботи (протокол № 8 вченої ради університету від 27.03.2019 р.), Наказ ректора 
ЖНАЕУ від 29.03.2019 р. № 61 “Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату” 
спрямовані на підтримку ефективної системи дотримання академічної доброчесності, яка поширюється на наукові 
та навчально-методичні праці учасників освітнього процесу, атестаційні роботи 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?

Як інструмент протидії порушенням академічної доброчесності в університеті використовується онлайн-сервіси 
офіційних систем “Unicheck” та “Strike Plagiarism” компанії ТОВ “Антиплагіат”. Використання антиплагіатних систем 
не лише забезпечує виявлення ознак потенційного плагіату, а й сприяє запобіганню порушенням академічної 
доброчесності здобувачами вищої освіти та мотивації працювати самостійно, відповідно до вимог та з дотриманням 
авторського права. 
Здобувачі заповнюють та підписують заяву за встановленою формою, якою підтверджується факт відсутності у 
письмовій роботі запозичень, та про їх інформованість щодо можливих санкцій у випадку виявлення фактів 
плагіату. Загальна схема перевірки робіт на антиплагіат складається з двох етапів: 1) перевірка роботи за допомогою 
відповідної антиплагіатної системи та формування звіту за результатами перевірки; 2) фахова експертиза роботи 
спеціалістами відповідної галузі знань, які входять до складу фахових комісій експертів (Булуй О. Г., Овдіюк О. М., 
Кухарець В. В.) з перевірки робіт на наявність ознак академічного плагіату, на основі аналізу отриманого звіту 
системи та оформлення довідки про результати перевірки. У разі виявлення плагіату робота повертається на 
доопрацювання.
У Поліському національному університеті формується репозитарій кваліфікаційних та наукових робіт (монографій, 
статей, тез), дисертацій здобувачів вищої освіти.

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

Для популяризації академічної доброчесності та дотримання принципів наукової етики у ЗВО постійно проводяться 
заходи серед учасників освітнього процесу щодо якісної підготовки та правильного оформлення наукових робі із 
наголошенням на принципах самостійності; коректного використання інформації з інших джерел та уникання 
плагіату, а також правил опису джерел та оформлення цитувань; дотримання академічної доброчесності та 
авторського права; відповідальність за плагіат. 
Зокрема, 1 березня 2019 р. в університеті відбулася зустріч із Андрієм Сідляренком, директором компанії ТОВ 
“Антиплагіат”, яка є розробником сервісу онлайн-пошуку плагіату “Unicheck”. Протягом вересня–жовтня 2019 р. 
проведено щорічний проєкт бібліотеки “Тижні інформаційної культури для студентів”. В листопаді-грудні 2019 р. 
для працівників, відповідальних за перевірку, та експертів проведено тренінги із перевірки робіт на виявлення 
академічного плагіату, специфіки аналізу отриманого звіту та запобігання порушенням академічної доброчесності. 
Протягом березня 2020 р. проведено заняття для науково-педагогічних працівників на тему “Особливості 
використання системи перевірки на наявність плагіату”.
Крім того, для здобувачів вищої освіти ОП інформація щодо академічної доброчесності та дотримання принципів 
наукової етики надається в межах навчальних дисциплін “Інтелектуальна власність в бізнесі”, “Методології та 
технології наукових досліджень”. 

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

Встановлення факту плагіату може бути підставою для відмови у прийнятті кваліфікаційної роботи до захисту, 
наукової публікації до розгляду або повернення її на доопрацювання чи підставою для відмови в участі у 
конференції. Факт плагіату у творах здобувачів може бути встановлений комісією, створеною наказом ректора 
Університету. Основним документом, яким керується ЗВО з вирішення питань порушення академічної 
доброчесності є Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення антиплагіату в ЖНАЕУ.

6. Людські ресурси

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

Конкурсний добір викладачів на вакантні посади науково-педагогічних працівників здійснюється відповідно до 
Статуту Університету, Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document.відбір_вакантних_посад.pdf), Положенням про конкурсну комісію для 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів.
Рівень професіоналізму НПП ОП визначається через процедуру конкурсного добору викладачів, яка є прозорою. 
Так, процедура передбачає обговорення кандидатур щодо оцінки їх професійних якостей на засіданні трудового 
колективу кафедри. Витяг з протоколу засідання кафедри щодо рекомендації або не рекомендації кандидатури на 
заміщення вакантної посади НПП надається Конкурсній комісії університету, яка призначається наказом ректора та 
перевіряє відповідність кандидатів вимогам до посади. Обрання на посади здійснюється на засіданні вченої ради 
університету таємним голосуванням. Наразі, за результатами конкурсного добору, реалізація ОП забезпечується 
працівниками, які мають понад 5 років науково-педагогічного стажу, з них 3 докторів наук, професорів та 6 
кандидатів наук.

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

Залучення роботодавців до участі в освітньому процесі проводиться відповідно до умов укладених договорів про 
співпрацю. Зокрема, співпрацю налагоджено з такими організаціями: ННЦ “Інститут аграрної економіки” (договір 
від 15.01.2020 р.), ГО “Житомирська Асоціація науковців та бізнес-консультантів” (меморандум про співпрацю від 
11.10.2019 р.), ГО “Агенція “Гудвіл” (меморандум про співпрацю від 10. 09.2019 р.), ТОВ “АШАН Україна 
ГІПЕРМАРКЕТ” (договір від 1.09.2018 р.), ГО “Дорадчий центр” (меморандум про співпрацю 10.04.2018 р.), Спілка 
підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (угода про співробітництво від 10.09.2020 р.) та 
ін.
В договорах передбачені засади співпраці з роботодавцями: створення умов для проведення спільних семінарів, 
круглих столів; залучення провідних спеціалістів для проведення теоретичних та практичних занять; забезпечення 
студентів місцями для проходження практичної підготовки відповідно до індивідуальних планів. Зокрема, студенти 
ОП обирають як базу практики ТОВ “АШАН Україна ГІПЕРМАРКЕТ”. З метою оцінки теоретичної та практичної 
підготовки здобувачів вищої освіти роботодавці залучаються до роботи в екзаменаційних комісіях (зокрема, Лутай 
Л. С. є головою екзаменаційної комісії ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітнього ступеня 
магістр). Крім того, здобувачі вищої освіти на постійній основі беруть участь у заході “Форум роботодавців та 
ярмарок вакансій”, під час яких вони можуть безпосередньо поспілкуватися з роботодавцями. 

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

Кафедра постійно залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів практиків, експертів галузі. Зокрема, у рамках 
вивчення дисциплін “Корпоративне управління” та “Інноваційні технології антикризового управління” 
систематично проводяться тренінги з 
“Колаборативниго менеджменту” як в аудиторіях університету, так і на базі ТОВ “АШАН Україна ГІПЕРМАРКЕТ”. 
Здобувачі ОП успішно засвоїли освітній модуль Жан Моне за програмою проєкту Європейського Союзу Еразмус+ за 
темою “Аграрна політика ЄС” (Невмержицька Вероніка та Порозінська Юлія). Для проведення занять в рамках 
проєкту запрошувалися його виконавці – д.е.н., професор Зінчук Т.О., к. е. н., доценти Левківська Л. М., Ковальчук 
О. Д., Куцмус Н. М., Шукалович В. Ф.
Практичне заняття у формі тренінгу “ГраСвітГромад” 3 квітня 2019 р. у межах дисциплін “Управлінські рішення в 
підприємницькій діяльності” та “Соціальна відповідальність бізнесу” провів модератор заходу #ГраСвітГромад – 
Олександр Рошко (http://znau.edu.ua/tidings/top-news/u-zhnaeu-studenti-vchilisya-stvoryuvatсу2i-i-rozvivati-
gromadi#).
В рамках програми інформаційних днів Національного банку в регіонах 26 лютого 2019 р. відкриту лекцію для 
студентів провів Артем Андрющенков з Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного 
Банку України (http://znau.edu.ua/tidings/top-news/dlya-studentiv-zhnaeu-lektsiji-chitali-spivrobitniki-natsbanku-
ukrajini)

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

Підвищення кваліфікації та стажування НПП здійснюється відповідно до Положення “Про підвищення кваліфікації 
та стажування науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ” від 27.02.2020 р. (https://cutt.ly/lf3nyyu). Згідно 
перспективного плану-графіку ННЦ забезпечення якості освіти Поліського університету НПП проходять 
навчання/стажування в НУБІП України або в ін. закладах вищої освіти, наукових установах та організаціях як в 
Україні, так і за її межами. 
Зокрема, д. е. н Литвинчук І. Л. пройшла міжнародне стажування у Leibniz Institute of Agricultural Development in 
Transition Economies (IAMO) (Німеччина, 2019 р.); Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute програма академічних досліджень 
SPME (Sandal Private Museum Exchange Program) (Норвегія, 2019 р.). 
Д. е. н., професор Валінкевич Н. В. стажувалася у Польщі (CLM Варшава, 2016 р.) за темою: “Individual investments in 
structured products of the stock market”. 
К. е. н., доцент Левківська Л. М. двічі стипендіат Міжнародних Форумів в Німеччині Hallе (Saale): 2016 р. – 
Development of rural entrepreneurship and its impact on rural employment in Ukraine (IAMO Forum); 2018 р. – SOCIAL 
RESPOSIBILITY IN UKRAINIAN AGRICULTURE (IAMO Forum). 
На жовтень-листопад 2020 р. заплановано дистанційне стажування на тему “Інновації у вищій аграрній освіті та 
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сталий розвиток сільського господарства Польщі та України” в Університеті ім. Гуго Коллонтая (м. Краків, Польща) 
(к. е. н, доценти Швець Т. В., Булуй О. Г., Кухарець В. В.).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Розвиток викладацької майстерності стимулюється як морально, так і матеріально. Стимулювання здійснюється у 
відповідності до Колективного договору, Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (від 
28 грудня 2016 р. № 6), Положення про преміювання працівників (від 2 липня 2015 р.), 
http://znau.edu.ua/images/public_document /2019/Преміювання%202015.pdf. За досягнення високого рівня 
викладацької майстерності ректорат Університету морально заохочує НПП оголошенням подяки, нагородженням 
почесною грамотою; матеріально – виплатою премій. Преміювання здійснюють за запровадження інновацій в 
навчальному процесі. 
З метою стимулювання наукової роботи НПП Поліський університету преміює працівників за публікацію статей у 
фахових виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science, за отримання патентів, за 
присудження наукового ступеня кандидата та доктора наук (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. Так, у 2020 р. премії отримали науково-педагогічні працівники 
кафедри – к.е.н., доцент Плотнікова М.Ф. та к.е.н. Кухарець В.В.

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?

Діяльність Поліського університету здійснюється на основі сучасної матеріально-технічної бази, що складається із 5 
власних корпусів, до складу яких входять навчальні приміщення, комп’ютерні класи, спортивних залів, приміщень 
для науково-педагогічних працівників, службових приміщень, бібліотеки, гуртожитків та пунктів харчування.
Навчально-методичне забезпечення ОП ґрунтується на нормативно-методичних документах МОН України, а також 
на врахуванні сучасного досвіду вітчизняних й зарубіжних ЗВО за даною спеціальністю. Такий підхід до сучасної 
освіти в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності створює необхідні умови для досягнення здобувачами 
визначених ОП цілей та набуття відповідних компетентностей. Освітній процес Поліського університету 100% 
забезпечений навчально-методичними матеріалами з усіх навчальних дисциплін, які передбачені ОП. Відповідно до 
профілю кафедри бібліотечний фонд Університету щороку поповнюється спеціалізованою літературою і 
періодичними виданнями. В Університеті забезпечується доступ до сучасних інформаційних технологій та мережі 
Internet. Крім того в Поліському університеті функціонує Освітній портал на платформі Moodle. 

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

Поліський університет володіє потужною матеріально-технічною базою. Загальна площа споруд і будівель, що 
належать Університету та застосовуються для здійснення освітнього процесу та виробничо-господарських цілей 
становить 36669,15 м2. З них – навчальні корпуси та приміщення загальною площею 25067,20 м2 (для проведення 
навчально-лабораторних занять), гуртожитки загальною площею 11601,95 м2. Університет володіє сучасним 
спортивним комплексом, до складу якого  входять спортивні зали площею 522 м2 і 426,0 м2. До складу 
спорткомплексу також входять окремі зали, зокрема, зали силових тренажерів, боротьби, боксу, тенісу, шейпінгу, 
відкритий спортивний майданчик зі штучним покриттям для гри у мініфутбол). 
Поліський університет покриває потребу в сучасній обчислювальній техніці, необхідній для здійснення освітньої 
діяльності, а саме: проведенні навчальних занять, організації самостійної, індивідуальної роботи, а також 
проведення досліджень. Усі комп’ютерні посадкові місця підключені до мережі Internet. З метою провадження 
освітньої діяльності в Поліському університеті облаштовані точки доступу Wi-Fi, які використовуються здобувачами 
та викладачами кафедри. З метою покращення проведення освітнього процесу в навчальній аудиторії № 120 (площа 
142 м2) силами випускової кафедри створений профільний бібліотечний фонд, який нараховує понад двісті 
екземплярів. У навчальному процесі за ОП використовуються такі програмні продукти: OpenOffice, Project, Microsoft 
Office 2016, BPwin, R, аналітична платформа Deductor.

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

Аудиторний фонд Поліського університету, студентські гуртожитки підтримуються у належному санітарно-
технічному стані. Усі корпуси обладнанні централізованим опаленням, відповідною вентиляцією, централізованим 
холодним водопостачанням та водовідведення; системою пожежозахисту; природним і штучним (електричним) 
освітленням. Варто зазначити, що з метою здійснення освітнього процес без зривів, в Поліському університеті 
дотримуються допустимого температурного режиму в приміщеннях. В ЗВО на постійній основі здійснюється 
поточний та частково капітальний ремонт приміщень, що забезпечує відповідний санітарно-технічний стан. Сприяє 
комфортному освітньому середовищу встановлені дві сонячні електричні станції загальною потужністю 20 кВт.
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Сучасна концепція корпоративної культури Поліського університету забезпечує певну атмосферу, яка направлена на 
превентивні заходи щодо  уникнення та, за необхідності, ефективного управління конфліктними ситуаціями. 
Методика побудови освітнього процес за ОП направлена на створення таких умов, які дозволяють здобувачам бути 
відкритими при висловлюванні своєї думки та забезпечують відчуття емоційної безпеки. 

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?

Освітня підтримка передбачає такий алгоритм: навчально-науковий центр – деканат факультету економіки та 
менеджменту – кафедри – науково-педагогічні працівники – здобувачі, та передбачає: інформування через 
відповідні інформаційні ресурси ЗВО щодо організації навчального процесу, змісту ОП, особливостей та форм 
контролю і критеріїв оцінювання знань; допомогу щодо організації навчальної та самостійної роботи тощо. На 
офіційному сайті та відповідних інформаційних стендах Поліського університету розміщена інформація щодо 
навчального процесу за ОП. Крім того, випускова кафедра доводить до відома здобувачів процедуру вибору 
індивідуальної освітньої траєкторії.
Організаційна підтримка здобувачів здійснюється на рівні Університету, факультету, кафедр та навчально-
педагогічного складу за алгоритмом: викладач – здобувач; кафедра – здобувач; деканат факультету – здобувач, і 
відповідно, передбачає допомогу в частині вирішенні адміністративних та організаційних питань навчання та 
побуту; оформлення документів; організації взаємодії з підрозділами та керівництвом університету. Соціально-
побутові потреби здобувачів вищої освіти задовольняються в повному обсязі, а саме: створені всі необхідні умови 
для самостійної роботи, фізичного і духовного розвитку.
Соціальна підтримка магістрів передбачається як з боку колективу випускової кафедри, так і відділу соціально-
гуманітарного розвитку, діяльність якої вибудовується з орієнтацію на розвиток інтелектуального та особистісного 
потенціалу здобувачів.

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

З метою створення достатніх умов для реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами в 
університеті було затверджено Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення в ЖНАЕУ (рішення вченої ради університету від 26.11.2019 р. протокол № 4) (https://cutt.ly/nf3RpX7). 
Обладнано пандусами вхід в корпуси №2 та №4, встановлені металеві перила для входу в будівлі. В разі потреби, 
черговий корпусу Університету надає допомогу особам з обмеженими фізичними можливостями. В корпусі № 4 
функціонують 3 ліфти.
Діюча система дистанційних технологій (Moodle) надає можливість учасникам освітнього процесу (в т. ч. особам з 
обмеженими фізичними можливостями) отримати доступ до навчальних матеріалів необхідної освітньої 
компоненти.
Наразі на ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність не навчаються здобувачі освіти, які потребують 
особливих умов навчання.

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

Політика та процедура вирішення конфліктних ситуацій регламентується Законом України “Про запобігання 
корупції” та “Положенням про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів 
учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальним домаганням у ЖНАЕУ” (від 27.02.2020 р. протокол № 
7) http://surl.li/fwoe.
З метою запобігання та інформування про факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 
на інформаційних стендах та на офіційному веб-сайті Поліського університету розміщено відповідну інформацію 
(номер телефону, електрона адреса). Порядок та процедура розгляду звернень, скарг і заяв, що надходять до 
університету відбувається відповідно до діючого законодавства, шляхом особистого прийому учасників освітнього 
процесу керівництвом університету. Про результати розгляду скарг і звернень може бути повідомлено в письмовій 
або усній формі. Позитивним досвідом антикорупційної діяльності є участь магістра ОП Мельника Володимира 
Вадимовича в ГО “Ендшпіль” як волонтера проєкту “Формування компетенцій володіння атикорупційними 
інструментами у активної молоді», що здійснюється за підтримки Міністерства Закордонних справ Данії в рамках 
програми “Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні”. В Університеті є скринька довіри, якою можна скористатися 
анонімно в разі потреби.
За період впровадження освітньої діяльності за ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність конфліктних 
ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд освітньої програми у Поліському національному 
університеті регламентовано:
• Положенням про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ 
(https://cutt.ly/Ggwohcu);
• Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у Житомирському національному 
агроекологічному університеті (https://cutt.ly/Ogwoj31).

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

Перегляд освітньо-професійної програми здійснюється як в результаті зворотного зв’язку з роботодавцями, 
науково-педагогічними працівниками, здобувачами освітнього ступеня та випускними, представниками 
студентського самоврядування, так і через врахування та передбачення змін в науково-професійному полі, змін на 
ринку освітніх послуг, а також затвердження нових стандартів вищої освіти.
Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти в Університеті передбачає щорічний моніторинг освітньої 
програми. Оновлення або модернізація ОП здійснює проєктна група. Програма обговорюється на розширеному 
засіданні випускової кафедри з залученням усіх зацікавлених сторін освітнього процесу, вченій раді факультету на 
якому здійснюється підготовка здобувачів та затверджується на Вченій раді Університету.
Останні зміни в ОП стосувалися перегляду освітніх компонент, відповідали вимогам ринку та запитам роботодавців, 
здобувачів вищої освіти та ін. стейкхолдерів щодо поглиблення знань у галузі інноваційного підприємництва, 
інвестиційної діяльності, бізнес-моделювання, креативних технологій в управлінні бізнесом, електронного бізнесу, а 
також отримання практичних навичок з автоматизованої обробки економічної інформації, бізнес-аналітики, 
моделювання та прогнозування бізнес-процесів та біржової динаміки. Зміни було враховано на підставі зворотного 
зв’язку зі здобувачами освітнього ступеня та відображено у звіті про опитування здобувачів щодо якості освітньої 
програми та освітнього процесу (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Monitoring2020master.pdf) та 
рішенні спільного засідання кафедри (протокол № 8 від 15 квітня 2020 р.).
До покращення освітньої програми та процедури внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності активно 
залучаються бізнес-структури. Пропозиції роботодавців стосувалися обґрунтування цілей і програмних результатів 
навчання та посилення знань та умінь у сфері стратегічного управління, сучасних технологій в сфері торгівлі, 
безпечності та якості товарів і послуг, здатності спілкуватися на професійні теми іноземною мовою, що 
підтверджується протокол розширеного засідання кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної 
діяльності № 8 від 15 квітня 2020 р.
В освітній програмі суттєво змінено можливості здобувачів щодо вибору навчальних дисциплін через збільшення 
переліку вибіркових компонент, а також передбачено можливості обирати навчальні дисципліни із 
університетського каталогу, що сприяє набуттю здобувачами вищої освіти додаткових компетентностей та умінь. 
Крім того, вдвічі збільшено обсяг годин відведених на практичну підготовку здобувачів, що відповідає вимогам 
практики та запитам роботодавців. Відведено більше часу на написання наукових статей та підготовку 
кваліфікаційної роботи.

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

Проєкт ОП до його затвердження оприлюднюється на офіційному сайті Університету. Таким чином будь-який 
учасник освітнього процесу, в т. ч. здобувач вищої освіти, зацікавлений в удосконаленні ОП та інших процедур 
забезпечення її якості, може надіслати свої пропозиції.
Здобувачі ОС магістр беруть участь у процесі удосконалення освітньої програми шляхом забезпечення зворотного 
зв’язку через анонімне анкетування, в якому, зокрема, можна висловити думку щодо змістовного наповнення 
програми, якості викладання, застосування сучасних форм та методів навчання. Анкетування проводиться онлайн 
за допомогою інструменту Google форми: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBLBDkl3mjDZRvlgUXSWR1OfkEowPQJv-ay3HiPz8_2gludA/viewform. 
Результати моніторингу та пропозиції здобувачів узагальнені й відображені у аналітичних матеріалах та розміщені 
на сайті Університету http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Monitoring2020master.pdf. Висловлені 
здобувачами пропозиції щодо удосконалення ОП обговорювалися за їх участі на засіданні кафедри інноваційного 
підприємництва та інвестиційної діяльності 15 квітня 2020 р. протокол № 8 та були враховані у ОП. Так, зокрема, в 
навчальному плані замінено окремі дисципліни, вибірковий блок доповнено рядом дисциплін фахового 
спрямування (електронний бізнес, діджитал-маркетинг, формування бізнес-моделі підприємства), збільшено час на 
практичну підготовку здобувачів, приділяється більше уваги залученню фахівців з виробництва до освітнього 
процесу.

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

Здобувачі освітнього ступеня безпосередньо (шляхом надання пропозицій під час обговорення проєкту ОП, участі у 
спільних засіданнях кафедри, через опитування, в т. ч. анонімні), або через органи студентського самоврядування 
беруть участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП.
Діяльність студентського самоврядування в Поліському національному університеті регламентована Положенням 
про студентське самоврядування. Студентське самоврядування через делегування своїх представників до вченої ради 
факультету та Вченої ради Університету бере участь в удосконаленні освітнього процесу та заходах (процесах) щодо 
забезпечення якості вищої освіти, вносить пропозиції щодо змісту освітніх програм та навчальних планів. Структура 
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управління студентським самоврядуванням в Університеті передбачає наявність вертикальних та горизонтальних 
комунікаційних каналів, які дозволяють здобувачу безпосередньо звернутися до будь-якого органу студентського 
самоврядування.
Зокрема, у 2019–2020 н. р. під час запровадження дистанційної форми навчання студентська рада факультету 
долучилася до удосконалення освітнього процесу на факультеті й нормування навчального процесу здобувачів 
освіти. Студентське самоврядування в Університеті займає активну позицію та готує відповідні пропозиції щодо 
запровадження сучасних методів викладання, в т. ч. з використанням систем дистанційного навчання.

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

Поліський університет у питаннях удосконалення освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти співпрацює 
із різними підприємницькими та комерційними структурами, зокрема, ТОВ “Ашан Україна Гіпермаркет”, ТОВ 
“Агенція “Гудвілл”, ТОВ “РОСС-АГРО” та ін., об’єднаннями підприємств – Спілка підприємців малих, середніх і 
приватизованих підприємств України, а також громадськими організаціями, а саме: ГО “Житомирська асоціація 
науковців та бізнес консультантів”, ГО “Дорадчий центр”, що підтверджується двосторонніми угодами про 
співпрацю. Роботодавці безпосередньо зацікавлені в підготовці висококваліфікованих фахівців та беруть активну 
участь в експертизі ОП підготовки магістрів, про що свідчать відповідні рецензії та протоколи засідань кафедри.
На зустрічах із роботодавцями обговорювалися структура програми,  освітні компоненти, організація освітньої 
діяльності та практична підготовка здобувачів вищої освіти за ОП. Думку роботодавців було враховано при 
формуванні програмних результатів навчання та доповненні обов’язкових та вибіркових освітніх компонент.
Для поглиблення теоретичних знань та набуття необхідних практичних навичок здобувачів, посилення практичної 
складової ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність здійснюється активна співпраця з ТОВ “Ашан Україна 
Гіпермаркет”. На базі торгової мережі студенти беруть участь у тренінгах компанії, проходять виробничу практику, 
мають можливість працевлаштуватися.

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

Професорсько-викладацький склад підтримує тісні зв’язки з випускниками ОП. Ще під час навчання в Університеті 
студенти долучаються до створених академічних груп у Viber та Facebook. Для об’єднання усіх випускників ОП 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність створена група у Facebook 
https://www.facebook.com/groups/816560338884210.
Крім того, Поліський національний університет широко представлений в соціальних мережах 
(https://www.facebook.com/znau.edu.ua, https://twitter.com/ZhNAEU, https://www.instagram.com/zhnau/), де 
висвітлюється актуальна інформація про освітню діяльність в Університеті, а відвідувачі сторінок мають можливість 
поділитися думками та пропозиціями щодо удосконалення освітнього процесу.
Успішні випускники Університету зі спеціальності Підприємництво, торгівля та біржова діяльність запрошуються до 
різноманітних тематичних зустрічей зі здобувачами вищої освіти, круглих столів, конкурсів, конференцій, тренінгів 
тощо. Так, Бруховець Ю. П. неодноразова брала участь у зустрічах зі здобувачами та майбутніми студентами, 
ділилася досвідом, проводила в ігровій формі профорієнтаційні заходи. Випускник ОС магістр Міщенко О. В., що є 
успішним підприємцем, керівником підприємства та займає активну громадську позицію, у 2020 р. призначений 
головою екзаменаційної комісії на першому (бакалаврському) рівні зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність (наказ №01-ст від 02.02.2020 р.).

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?

Система внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті регламентована положеннями 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.
За результатами здійснення внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності підготовки здобувачів з ОП 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність були виявлені такі недоліки:
� недостатнє залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності, написання статей, участі у конференціях; 
� проходження переддипломної практики у третьому семестрі, що не дозволяє ефективно використати особистий 
час на написання та захисту кваліфікаційної роботи;
� недостатній рівень формування іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця;
� недостатній рівень практичної підготовки до роботи в умовах конкретного підприємства; 
� недостатня гнучкість навчального плану у 2017–2018 рр. щодо наявності вибіркових компонент.
Реакція системи забезпечення якості ЗВО на виявлені недоліки:
� в Поліському університеті активно створюються центри наукового розвитку молодих дослідників, здобувачів 
вищої освіти, дослідників інших установ та організацій, школярів. Нині в Університеті функціонує інжинірингова 
школа “Noosphere Engineering School”, навчально-науковий центр космічних технологій, регіональний інноваційно-
космічний кластер, лабораторія дистанційного зондування Землі, лабораторія біоенергетики та енергоефективності, 
Центр органічного виробництва “Полісся Органік”, ННЦ інтелектуальної власності, інноватики та управління 
проектами та ін.;
� з освітньо-професійної програми виключено науково-педагогічну практику, а переддипломну практику замінено 
на виробничу, збільшено її тривалість та запропоновано проходження в другому семестрі;
� в навчальному плані передбачено викладання фахової іноземної мови, що дозволяє посилити комунікативні 
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навики майбутньої фахівця, сприяє його професійному розвитку та забезпечує конкурентні переваги на ринку праці;
� в Університеті з 2019 р. впроваджується система дуального навчання, за якою Поліський університет тісно 
взаємодіє з підприємствами для здійснення навчання, виробничої практики здобувачів та здійснення інших видів 
освітньої діяльності як на базі ЗВО, так і на базі підприємств;
� у 2020 р. на підставі зворотного зв’язку зі здобувачами вищої освіти значно розширено перелік вибіркових 
дисциплін ОП та сформовано університетський каталог вибіркових дисциплін, що значно розширює можливості 
вибору навчальний дисциплін, дозволяє здобути додаткові компетентності й реалізувати індивідуальні освітні 
вподобання здобувачів.

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 здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність в Поліському університеті проводиться вперше. З боку роботодавців, контролюючих 
органів та ін. зацікавлених стейкхолдерів претензії щодо підготовки магістрів за заявленою до акредитації ОП не 
надходили.
Попередня акредитація в Університеті проводилась за ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти (2019 р.) та ОНП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти (2020 р.). Зауваження експертних комісій стосувалися: продовження роботи 
з удосконалення навчального процесу через впровадження інтерактивних методів навчання, використання сучасних 
тренінгових технологій, поповнення навчальних аудиторій сучасним комп’ютерним обладнанням; активізації 
наукової діяльності випускової кафедри щодо збільшення публікацій, які включені до наукометричних міжнародних 
баз даних; посилення видавничої діяльності кафедри з підготовки навчальних посібників та підручників; 
поглиблення міжнародного співробітництва в контексті академічної мобільності викладачів і здобувачів вищої 
освіти та участі у грантових програмах; недостатньої ефективності співпраці з роботодавцями; відсутність на сайті 
ЗВО інформації про стажування, трудову та громадську діяльність, дисципліни, що викладаються, наукові інтереси, 
основні публікації, наукові ідентифікатори викладачів та ін.
З метою врахування зауважень викладачі випускової кафедри посилили роботу щодо публікації статей у наукових 
міжнародних виданнях, які включені до таких наукометричних міжнародних баз даних. Так, у 2019 р. та в першому 
півріччі 2020 р. опубліковано понад 10 наукових праць у міжнародних виданнях, включених до наукометричних баз 
Scopus, Web of Science або Index Copernicus. Понад 30 наукових статей опубліковано у вітчизняних виданнях, що 
індексуються у міжнародних наукометричних базах даних. Видано одноосібно або у співавторстві 9 монографій, 3 
навчальні посібники, 1 підручник. Три викладачі кафедри працюють над докторськими дисертаціями.
Викладачі кафедри за період 2016–2020 рр. були співвиконавцями різних проєктів:
� проєкт ЄС Еразмус+ Жан Моне модуль “Аграрна політика ЄС” № 574608-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE, 
2016–2019 рр.
� проєкт МОН України “Інклюзивна модель сталого розвитку сільських громад в умовах євроінтеграційної 
перспективи”, 2017–2020 рр.
Активніше застосовувалися інноваційні засобів навчання, зокрема інтерактивні технологіі, вебінари, системи 
дистанційного навчання на базі платформи Moodle, нове комп’ютерне та ін. навчальне обладнання, сучасне 
програмне забезпечення проведення досліджень R, ArcGIS тощо. 
У розділі науково-педагогічний склад на сайті представлено повну інформацію про стажування, трудову та 
громадську діяльність, дисципліни, що викладаються, наукові інтереси, основні публікації, наукові ідентифікатори 
викладачів (https://cutt.ly/zf3WMwx).

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

В Університеті розроблені та затверджені нормативні документи, що закладають основи здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості змісту освіти, серед яких відкрите обговорення проєктів документів, участь 
студентського самоврядування в діяльності статутних органів Університету, обговорення змісту та форми освітнього 
процесу з НПП, які забезпечують освітній процес на спеціальності. Академічна спільнота бере участь у 
внутрішньому забезпеченні якості ОП в Університеті через систему підвищення кваліфікації, міжнародну 
мобільності, стажування, застосування сучасних методів та засобів навчання, участі у конференціях, круглих столах, 
науково-методичних семінарах, вебінарах, оцінку дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників 
університету. Реалізується неформальна освіта та індивідуальна пізнавальна діяльність академічної спільноти. В 
Поліському університеті сформована ефективна система забезпечення академічної доброчесності у науково-
дослідній роботі співробітників Університету та здобувачів вищої освіти.

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

Процеси і процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗВО здійснюються спільно з відповідними 
структурними підрозділами:
• Вченою радою щодо затвердження ОП, НП та ін. нормативних документів;
• ректоратом відносно організації освітнього процесу, наукової та соціально-гуманітарної діяльності;
• ННЦ щодо планування й організації освітнього процесу, науково-методичної роботи, сприяння створенню 
належних організаційних умов забезпечення освітнього процесу, моніторингу якості здобуття вищої освіти;
• відділом міжнародного співробітництва з метою участі у міжнародних програмах проведення досліджень, 
конференціях, забезпечення стажування та навчання в закордонних університетах;
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• ННЦ інформаційних технологій щодо формування єдиного інформаційного середовища і його інтеграції в 
національний та світовий інформаційний простір;
• ННЦ забезпечення якості освіти у частині моніторингу, перегляду і вдосконалення освітнього процесу, навчальних 
курсів та ОП, а також забезпечення стажування та підвищення кваліфікації НПП;
• деканатом щодо забезпечення навчального процесу, впровадження та супроводу ОП;
• органами студентського самоврядування щодо створення умов для самореалізації особистості студента, виховання 
духовності та культури студента, формування соціальної відповідальності;
• відділом соціально-гуманітарного розвитку щодо формування світоглядної позиції студентів, вирішення 
конфліктних ситуацій тощо;
• науковою бібліотекою щодо дотримання академічної доброчесності та перевірки на плагіат.

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?

У Поліському національному університеті права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються 
наступними основними документами:
• Статутом Житомирського національного агроекологічного університету;
• Стратегією розвитку Житомирського національного агроекологічного університету;
• Положенням про конференцію трудового колективу ЖНАЕУ;
• Колективним договором;
• Положенням про студентське самоврядування в ЖНАЕУ;
• Положенням про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників 
освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями у ЖНАЕУ;
• Положенням про організацію освітнього процесу у Житомирському національному агроекологічному університеті;
• Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у Житомирському національному 
агроекологічному університеті;
• Положенням про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у Житомирському 
національному агроекологічному університеті;
• Положенням про навчально-науковий центр забезпечення якості освіти;
• Положення про навчально-науковий центр;
• Положенням про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ;
• Положенням про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти;
• Положенням про вчену раду ЖНАЕУ;
• Положенням про конкурсну комісію.
Уся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті ПНУ 
(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 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Проєкт ОПП представлено у розділі "Громадське обговорення" вкладки "Публічна інформація" університету: 
http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya

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

Опис ОПП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого (магістерського) рівня вищої освіти 
представлено за посиланням: http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-spetsialnostei/spetsialnist-076-pidpriemnitstvo-
torgivlya-ta-birzhova-diyalnist
ОПП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого (магістерського) рівня вищої освіти представлено за 
посиланням: http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-about-mid

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Чинна ОПП зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність передбачає надання загальних та 
професійних компетентностей здобувачам вищої освіти і формування практичних навичок і вмінь у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з метою реалізації можливості управління бізнесом або відкриття 
власної справи, а також подальшого навчання. Оволодіння загальнонауковими компетентностями передбачає 
вивчення таких дисциплін, як “Методи прийняття управлінських рішень в бізнесі”, “Інноваційне підприємництво”, 
“Соціальна відповідальність бізнесу”, “Інтелектуальна власність в бізнесі”, “Інноваційні технології антикризового 
управління”, “Біржовий ринок”, “Корпоративне управління”, “Управління інноваційно-інвестиційними бізнес-
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проєктами” та “Стратегія і розвиток бізнесу”.
Однією із сильних сторін ОП є підбір фахових дисциплін, що забезпечують під час їх вивчення, формування 
відповідних компетентностей у здобувачів вищої освіти і відповідно здатність розробляти та реалізовувати стратегію 
розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур; ефективного управління діяльністю суб’єктів 
господарювання, а також до ініціювання та реалізації інноваційних проєктів в даній сфері.
Запропонований цикл дисциплін дослідницького спрямування, зокрема дисципліна “Методологія і організація 
наукових досліджень”, дає можливість застосовувати отримані знання як на практиці, так і при підготовці наукового 
дослідження у вигляді написання наукових фахових статей, апробацій (тези) та в підсумку кваліфікаційної роботи. 
Тематика кваліфікаційних робіт, передбачених освітньою програмою, включає вивчення актуальних ОП завдань, що 
дозволяють розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності та 
нададуть можливість успішно працювати за фахом і бути затребуваними на ринку праці. Сильними сторонами 
освітньої програми є також забезпечення високого фахового рівня підготовки здобувачів вищої освіти в частині його 
професійної діяльності. 
Слабкою стороною ОП вважаємо недостатньо широке коло можливостей академічної мобільності студентів, в 
частині проходження практики в інших закладах вищої освіти, в т.ч. закордоном, що могло б суттєво підсилити 
фаховий рівень здобувачів вищої освіти.
Слабкою стороною ОП є недостатньо структурована за часовими рамками переддипломна практика третього 
семестру, в частині неефективного використання відведеного часового проміжку для написання та захисту 
кваліфікаційної роботи здобувачем вищої освіти. До недоліків ОП можна віднести замалу практичну підготовку 
щодо роботи в визначеному підприємницькому бізнес-середовищі із застосуванням іншомовної комунікативної 
складової здобувачем вищої освіти.

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

Перспективами розвитку ОП:
� подальша інтеграція навчального процесу з виробництвом, активніше впровадження дуальної форми освіти, яка 
сприятиме подоланню невідповідності між теоретичним та практичним навчанням на основі взаємодії освітнього 
процесу і потреб бізнесу та підвищить рівень підготовки здобувачів; 
� продовження активної співпраці з стейкхолдерами щодо вдосконалення (оновлення) освітньої програми, що є 
ключовим у визначенні потреб ринку праці щодо фахових компетентностей здобувачів вищої освіти. Пропозиції 
будуть враховано шляхом спільного напрацювання нових професійних компетентностей та досягнення програмних 
результатів навчання; 
� з метою посилення практичної складової освітнього процесу протягом наступних трьох років заплановано на базі 
аудиторії 120а створити навчальнo-методичну лабораторію торгівлі та біржової діяльності, що сприятиме 
формуванню у студентів необхідних професійних компетентностей, soft skills, так і інших соціальних навичок;
� підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників випускової кафедри з врахуванням кращого 
міжнародного досвіду, стажування в зарубіжних наукових та навчальних закладах; розробка та імплементація в 
навчально-освітній процес новітніх технологій навчання, зокрема, тренінгів, коучингів, вокршопів, майстер-класів, 
інтерактивних лекцій, квестів тощо, що сприятиме інтенсифікації та активізації освітнього процесу;
� посилення практики залучення магістрів до науково-дослідницької роботи за пріоритетними напрямами 
фундаментальних та прикладних досліджень; проведення дослідницьких та практичних конференцій, форумів, 
тематичних методологічних семінарів, круглих столів, вебінарів із залученням магістрів та зацікавлених 
стейкхолдерів;
� активізація участі викладачів та здобувачів вищої освіти в конкурсах студентських робіт та бізнес-прєктів, 
вітчизняних та міжнародних проектах, грантових програмах, зокрема, Erasmus+, Horizon 2020, COSME, 
EU4Business, EYE–Еразмус для молодих підприємців та ін.
� залучення здобувачів ОП, а також випускників, до тісної співпраці з ОТГ щодо формування підприємницького 
середовища, розробки та впровадження стратегії розвитку громад, зокрема шляхом розвитку молодіжного 
підприємництва;
� залучення магістрів ОП та випускників до тісної співпраці з Житомирською товарною агропромисловою біржою, 
проведення спільно з біржою круглих столів, семінарів, участь у відкритих біржових торгах тощо; 
� налагодження співпраці з головними органічними компаніями Житомирської області, що сприятиме 
формуванню у студентів необхідних професійних компетентностей щодо розвитку органічного бізнесу

 

 
          
  

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.
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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: 16.10.2020 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

Інноваційне 
підприємництво

навчальна 
дисципліна

Інноваційне_підпри
ємництво.pdf

LgPWts/rcAJo26UuJ
EFFQWbW2kfi3knO

1b7FEu5TcTM=

Телевізор LG 49LB551V, рік 
введення в експлуатацію – 2017.
Ноутбук Acer А517-51G-58NA, i5-
7200U, RAM DDR4 8 ГБ, HDD 1 
ТБ, рік введення в експлуатацію – 
2019.
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.
Фліпчарт, рік введення в 
експлуатацію – 2018.
Медіаплеєр Tronsmart Vega S95, 
рік введення в експлуатацію 
2018.
Операційна система Android 5.1, 
офісний додаток Polaris Office.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

Метод_рекоменд_д
о_захисту_кваліфі

кац_робіт.pdf

Vi0iCrZh36VYfu19q/
63mVQQrt2IBEvmm

27A+lVN8Tc=

Телевізор LG 49LB551V, рік 
введення в експлуатацію – 2017.
Ноутбук Acer А517-51G-58NA, i5-
7200U, RAM DDR4 8 ГБ, HDD 1 
ТБ, рік введення в експлуатацію – 
2019.
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.
Фліпчарт, рік введення в 
експлуатацію – 2018.
Медіаплеєр Tronsmart Vega S95, 
рік введення в експлуатацію 
2018, операційна система Android 
5.1, офісний додаток Polaris Office.

Виробнича практика практика Метод_реком_з_В
П.pdf

dQbqG5tv2m3DSICiq
jJLiYEZ0z0zyGQ/JY

+9Pzb3E90=

Телевізор LG 49LB551V, рік 
введення в експлуатацію – 2017.
Ноутбук Acer А517-51G-58NA, i5-
7200U, RAM DDR4 8 ГБ, HDD 1 
ТБ, рік введення в експлуатацію – 
2019.
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.
Фліпчарт, рік введення в 
експлуатацію – 2018.
Медіаплеєр Tronsmart Vega S95, 
рік введення в експлуатацію 
2018, операційна система Android 
5.1, офісний додаток Polaris Office.

Безпечність та якість 
товарів та послуг

навчальна 
дисципліна

Безпечність_та_ 
якість_товарів_т

а_послуг.pdf

Ewob10racDULlDaK
h+yAQNcrc0odhlzn+

kQLSL+e/PM=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-S02, рік введення в 
експлуатацію – 2017.
ПК Asus, AMD Athlon 64 X2 Dual 
Core Processor 2.3 GHz, RAM DDR2 
2 ГБ, HDD 40 GB, рік введення в 
експлуатацію – 2017.
Операційна система Windows 7, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2010.

Корпоративне 
управління

навчальна 
дисципліна

Корпоративне_упр
авління.pdf

2zprE/vxU5oVga0hzl
3DQIOkK76YAmkAJ

wLsJmqAni8=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-S02, рік введення в 
експлуатацію – 2016.
Ноутбук Acer Extensa 4220, Intel 
Celeron 1.86 GHz, RAM DDR2 1 ГБ, 
HDD 80 GB, рік введення в 
експлуатацію – 2008.
Акустична система SVEN BF-11, 
рік введення в експлуатацію – 



2016.

Методологія і 
організація наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Методологія_і_огр
анізація_НД.pdf

sBci1Eghn43Fa2mZT
WSZ9MZWWGH/45
7/bJLuwYW+2gY=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-S02, рік введення в 
експлуатацію – 2016.
Ноутбук Acer Extensa 4220, Intel 
Celeron 1.86 GHz, RAM DDR2 1 ГБ, 
HDD 80 GB, рік введення в 
експлуатацію – 2008.
Операційна система Windows 7, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2010.
Інтерактивна дошка DualBoard 
1279, рік введення в експлуатацію 
– 2018.

Стратегія і розвиток 
бізнесу

навчальна 
дисципліна

Статегія_і_розви
ток_бізнесу.pdf

kd/rkFVP49cOgarFV
l1rfJhAPmuRvbXlvT

YlT/tonoQ=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-S02, рік введення в 
експлуатацію – 2016.
Ноутбук Acer Extensa 4220, Intel 
Celeron 1.86 GHz, RAM DDR2 1 ГБ, 
HDD 80 GB, рік введення в 
експлуатацію – 2008.
Операційна система Windows 7, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2010.
Інтерактивна дошка DualBoard 
1279, рік введення в експлуатацію 
– 2018.

Управління 
інноваційно-
інвестиційними 
бізнес-проектами 
(курсовий проєкт)

курсова робота 
(проект)

Метод_рекоменд_д
ля_КП.pdf

TuZWQ7KQD2SKtd
w5KmXwl57+u/neA
bx+Q20e00Vd4MM

=

Телевізор LG 49LB551V, рік 
введення в експлуатацію – 2017.
Ноутбук Acer А517-51G-58NA, i5-
7200U, RAM DDR4 8 ГБ, HDD 1 
ТБ, рік введення в експлуатацію – 
2019.
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.
Фліпчарт, рік введення в 
експлуатацію – 2018.
Медіаплеєр Tronsmart Vega S95, 
рік введення в експлуатацію 
2018, операційна система Android 
5.1, офісний додаток Polaris Office.

Управління 
інноваційно-
інвестиційними 
бізнес-проектами

навчальна 
дисципліна

Управління_іннова
ційно_інвестиційни
ми_бізнес_проекта

ми.pdf

XAF5iMthLpGtyOwx
MJmS9vaMTILaPv0
aWSmxu7pWToI=

Телевізор LG 49LB551V, рік 
введення в експлуатацію – 2017.
Ноутбук Acer А517-51G-58NA, i5-
7200U, RAM DDR4 8 ГБ, HDD 1 
ТБ, рік введення в експлуатацію – 
2019.
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.
Фліпчарт, рік введення в 
експлуатацію – 2018.
Медіаплеєр Tronsmart Vega S95, 
рік введення в експлуатацію 
2018, операційна система Android 
5.1, офісний додаток Polaris Office.

Біржовий ринок навчальна 
дисципліна

Біржовий_ринок.pd
f

bpL3bMLYbQaLoV/y
dtgyGN4jJAVCrM+b

oys9mwNAq+w=

16 ПК i3-8100, RAM DDR4 8Gb, 
SSD-240Gb, рік введення в 
експлуатацію – 2019.
Телевізор Vinga S65UHD2B, рік 
введення в експлуатацію – 2019.
Ноутбук Acer Aspire 7 A717-72G, 
i5-8300H, RAM DDR4 8Gb, HDD-
1Тb, рік введення в експлуатацію 
– 2019.
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-
15IKB, i3-7020U, RAM DDR4 8Gb 
HDD-1Tb, рік введення в 
експлуатацію – 2019.
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016, торговий термінал 
MetaTrader 4.0

Інноваційні технології навчальна Інноваційні_техно aisstr83oFrQKSTTmz Мультимедійний проектор 



антикризового 
управління

дисципліна логії_антикризовог
о_управління.pdf

IaCqQOIKD4KyvaEN
1Mjiuq+LU=

EPSON EB-S02, рік введення в 
експлуатацію – 2017.
ПК Asus, AMD Athlon 64 X2 Dual 
Core Processor 2.3 GHz, RAM DDR2 
2 ГБ, HDD 40 GB, рік введення в 
експлуатацію – 2017.
Операційна система Windows 7, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2010.

Інтелектуальна 
власність в бізнесі

навчальна 
дисципліна

Інтелектуальна_в
ласність_в_бізнесі.

pdf

xOmHIUraJCROosm
WqT/aSPlmyQ+laAly

WIy2BTrXaYs=

Мультимедійний проектор 
EPSON H433B, рік введення в 
експлуатацію – 2018.
Ноутбук Lenovo ideapad 330-
15IKB, Intel Pentium 4415U, RAM 
DDR4 4 ГБ, HDD 1 ТБ, рік введення 
в експлуатацію – 2019. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.

Соціальна 
відповідальність 
бізнесу

навчальна 
дисципліна

Соціальна_відповід
альність_бізнесу.p

df

zsBAcM00P4MF63P
Blc3GaOSKCR6e4/fk

rHx1zXNzggs=

Телевізор LG 49LB551V, рік 
введення в експлуатацію – 2017.
Ноутбук Acer А517-51G-58NA, i5-
7200U, RAM DDR4 8 ГБ, HDD 1 
ТБ, рік введення в експлуатацію – 
2019.
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.
Фліпчарт, рік введення в 
експлуатацію – 2018.
Медіаплеєр Tronsmart Vega S95, 
рік введення в експлуатацію 
2018, операційна система Android 
5.1, офісний додаток Polaris Office.

Фахова іноземна мова 
(рівень В2)

навчальна 
дисципліна

Іноземна_мова.pdf DRTkQfpSm4x8gVR
0Z6YVmQH/YaZIQj
TtN/UVm7oRGnk=

Проектор EPSON H838B, рік 
введення в експлуатацію – 2018p. 
Ноутбук Lenovo ideapad 330-
15IKB, Intel Pentium 4415U, RAM 
DDR4 4 ГБ, HDD 1 ТБ, рік введення 
в експлуатацію – 2019. 
Операційна система Windows 10.
Акустична система 
MaxxtroSPK222

Методи прийняття 
управлінських рішень 
в бізнесі

навчальна 
дисципліна

Методи_прийнят
тя_управлінських_
рішень_в_бізнесі.pd

f

oQDHE5uBibi+TJfzq
HtUQcZKkm4KklRV

E3eCF3/oQ+g=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-S02, рік введення в 
експлуатацію – 2016.
Ноутбук Acer Extensa 4220, Intel 
Celeron 1.86 GHz, RAM DDR2 1 ГБ, 
HDD 80 GB, рік введення в 
експлуатацію – 2008.
Операційна система Windows 7, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2010.
Інтерактивна дошка DualBoard 
1279, рік введення в експлуатацію 
– 2018.

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

176391 Литвинчук 
Ірина 
Леонідівна

професор, 
Сумісництв
о

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

9 Інтелектуальна 
власність в 
бізнесі

Доктор економічних 
наук -  ДД № 007484 
від 05.07.2018 р., 



вищий 
навчальний 

заклад 
"Державний 

агроекологічни
й університет", 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

050206 
Менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

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

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.)

Підвищення 
кваліфікації - Інститут 
інтелектуальної 
власності 
Національного 
університету «Одеська 
юридична академія», 
курси підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників, свідоцтво 
12 СПК 871816 від 
25.01.2013 р.; 
Асоціація правників 
України, програма 
заходів в рамках 
Всеукраїнської школи 
з права 
інтелектуальної 
власності, сертифікат 
від 16.02.2014 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.)
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.).
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 до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:
1.
1. Литвинчук І. Л. 
Наукова школа 
менеджменту 
інтелектуальної 
власності в 
агроекономічних 
дослідженнях. 
Актуальні проблеми 
економіки. 2016. № 11 
(185). С. 8–22. 
(Scopus)
2. Jan-Urban Sandal, І. 
Литвинчук, М. 
Плотнікова. 
Institutions for forming 
social capital in 
territorial communities. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development. 2019. 
Vol. 41. No. 1: 67–76. 
(Web of science)
3. 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)

2.
1. 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. 
2. 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.  
3. 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. 
4. 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. 
5. 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. 
6. Литвинчук І. Л. 
Становлення та 
розвиток економічної 
теорії інтелектуальної 
власності. Економіка 
розвитку. 2017. № 3. 
С. 5–13. 
7. Литвинчук І. Л. 
Рамкова підтримка 
інтелектуалізації 
аграрної економіки 
України // Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток: електронне 
фах. вид. 2018. № 12. 
URL: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1361

3.
1. Литвинчук І.Л. 
Управління 
інтелектуальною 
власністю в системах 
AR4D (agricultural 
research for 
development) : 
монографія // 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. 618 с.
2. Skydan, O. and 
Lytvynchuk, I.  (2019), 
“Intellectual property 
policy for an agrarian 
economy as a key 
problem of sustainable 



development global 
agenda” in Zinchuk, T. 
and Ramanauskas, Y. 
(Eds), Sustainable 
development of rural 
areas: monograph, 
Klaipeda, Klaipeda 
University, Kyiv: Center 
for Educational 
Literature, pp.70-79 (in 
English)
5. Литвинчук І. Л. 
Імплементація 
успішних практик ІР-
менеджменту в 
аграрних 
університетах/ 
Інноваційний 
університет та 
лідерство: проект та 
мікропроекти – ІІІ: 
монографія. Варшава : 
Artes Liberales, UW, 
2019. c. 269-278

5.
Координатор мережі 
EUROSCI Network 
(2017-2018)
Координатор Школи 
соціального 
підприємництва від 
Fil. Dr. Jan-U. Sandal 
Institute (2019 р.)
Член Програмного 
комітету МОН 
«Горизонт 2020» за 
напрямом 
«Європейська 
дослідницька рада. 
Майбутні та новітні 
технології. Дії Марії 
Склодовської-Кюрі» з 
2020 р.

8.
Відповідальний 
виконавець теми НДР:
- «Інституційні 
імперативи 
інтелектуалізації 
аграрної економіки в 
євроінтеграційному 
вимірі» (номер 
державної реєстрації 
0115U006602).
Член редколегі:
- 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

10.
2013–2014 рр. – 
виконання обов’язків 
секретаря вченої ради 
факультету економіки 
та менеджменту 



Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету
З 2019 р. керівник 
ННЦ інтелектуальної 
власності, інноватики 
та управління 
проєктами ЖНАЕУ

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.

12.
Авторське/свідоцтво 
№ 78592 на статтю 
«Становлення та 
розвиток 
інтелектуальної 
власності» 
(26.04.2018)
Авторське /свідоцтво 
№ 86639 на 
навчально-наочний 
посібник 
«Інтелектуальна 
власність» 
(07.03.2019)
Авторське /свідоцтво 
№ 86785 на 
навч.посібник 
«Інтелектуальна 
власність: економіко-
правові аспекти» 
(13.03.2019)
Авторське /свідоцтво 
№ 86770 на 
монографію 
«Управління 
інтелектуальною 
власністю в системах 
AR4D» (13.03.2019)
Авторське свідоцтво 
№97431 на навч. 
посібник 
«Інструменти 
моніторингу 
корупційних ризиків 
та запобігання 
корупції» 
(04.05.2020)

13.
1. Іванюк О. В. 
Інтелектуальна 
власність : навч.-наоч. 
посіб. / О. В. Іванюк, І. 
Л. Литвинчук. – 
Житомир : В. Б. 
Котвицький, 2014. – 
163 с.
2. Ходаківський Є. І. 



Інтелектуальна 
власність: економіко-
правові аспекти : 
[навч. посіб.] / Є. І. 
Ходаківський, В. П. 
Якобчук, І. Л. 
Литвинчук. – 
Житомир : Рута, 2013. 
– 270 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.

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.
3. Литвинчук І. Л. 
Форсайт аграрної 
економіки в контексті 
NBIC-конвергенції / І. 
Л. Литвинчук // 
Вісник Одеського 
національного 
університету. Сер. 
Економіка. – 2013. – 
Т. 18, вип. 1/1. – С. 
221–225.

16.
Сертифікований член 
Української асоціації 
дослідників освіти, 
Асоціації Викладачів 
та Дослідників 



Європейської 
Інтеграції.
Керівник ГО 
«Ендшпіль»

18.
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. №529 
серія 0000048)
Член робочих 
експертних груп:
розробки Стратегії 
Житомирської області 
до 2027 р., 
проєкту Програми 
розвитку 
агропромислового 
комплексу 
Житомирської області 
на 2021-2027 рр., 
проєкту Програми 
економічного і 
соціального розвитку 
Житомирської області 
на 2021 р.

364672 Валінкевич 
Наталія 
Василівна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Інститут 
підприємництв

а та сучасних 
технологій, рік 

закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
07.050102 

Економічна 
кібернетика, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 004942, 

виданий 
15.12.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 015868, 
виданий 

09.10.2002, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019989, 
виданий 

30.10.2008, 
Атестат 

професора AП 
001156, 

виданий 
15.10.2019

20 Методологія і 
організація 
наукових 
досліджень

Доктор економічних 
наук (ДД № 004942, 
від 15.12.2015 р.), 
спеціальність – 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». Тема 
дисертації: 
«Організаційно-
економічна 
модернізація 
підприємств харчової 
промисловості».
Професор – професор 
кафедри економіки та 
підприємництва,  2019 
р. (атестат АП 
№001156 від 
15.10.2019 р.).

Підвищення 
кваліфікації:
1. CLM, Варшава, 
Польща, тема: 
"Individual investments 
in structured products 
of the stockmarket". 
Сертифікат ES 
№16041 від 11.07.2016 
р.
2. КНУ імені Тараса 
Шевченка МОН 
України, 
тема:«Інноваційні 
методи викладання». 
Сертифікат №1704/20 
від19.04.2017 р.
3. КНУ імені Тараса 
Шевченка МОН 
України, 
тема:«Сталий 



розвиток та зелена 
економіка: питання 
теорії та практики». 
Сетрифікат№328 від 
25.11.2016 р.
4. КНУ імені Тараса 
Шевченка МОН 
України, тема: 
«Сучасні прийоми 
викладання для 
розвитку критичного 
мислення». 
Сертифікат№ 15/071 
від 26.04.2018 р.
5. Навчально-
науковий інститут 
економіки та бізнес-
освіти, Уманський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Павла Тичини, тема: 
«Біржова діяльність і 
торгівля». Свідоцтво 
№ 204/6 від 
10.06.2019 р.
6. Національне 
агентство із 
забезпечення якості 
вищої освіти, тема: 
"Експерт з акредитації 
освітніх 
програм:онлайн 
тренінг". Сертифікат 
від 06.10.2019 р.
7. Міністерство освіти 
і науки України, 
атестат професора АП 
№001156 від 
15.10.2019 р.

п. 30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:
1.
Web of Science Core 
Collection
1) Валінкевич Н. В. 
Еволюція базових 
концепцій вартісно-
орієнтованого 
управління /В. В. 
Євдокимов, Н. В. 
Валінкевич. О. 
Завалій // Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики. – 2018. – Т. 
3, № 26. – С. 384-393.
2) Валінкевич Н.В. 
Фінансова складова 
управління бізнесом/ 
Н.В. Валінкевич, К.Є. 
Орлова // Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики. – 2019. – Т. 
2, № 29. – С. 112-121.
3) Nataliia V. 
Valinkevych. 
Accounting reserves in 
optimization of risks of 
innovatiive activity / S. 
Lehenchuk, I.Vyhivska 



// «Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики». Збірник 
наукових праць. Том 
№2, №33 (2020). 
Науково-практичне 
видання.С.174-184.

Scopus
1) Nataliia V. 
Valinkevych. The 
Significant Principles 
Of Development Of 
Accounting Support For 
Innovative Enterprise 
Financing / Serhii F. 
Lehenchuk, Nataliia V. 
Valinkevych, Iryna M. 
Vyhivska, Hanna Yu. 
Khomenko. - 
International Journal of 
Advanced Science and 
Technology Vol. 29, No. 
8s, (2020), pp. 2282-
2289.
2) Nataliia V. 
Valinkevych. Lean 
production as a means 
of ensuring the 
sustainable 
development of 
agricultural enterprises 
/ T. Ostapchuk, N. 
Valinkevych, H. 
Tkachuk, K. Orlova, T. 
Melnyk // E3S Web of 
Conferences / The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020). 2020. Vol. 
166. (Article number 
13008).

2.
1) Валінкевич Н.В. 
Методологічні основи 
організації наукових 
досліджень / 
Стратегічні 
альтернативи 
економічного 
розвитку 
підприємницької 
діяльності: 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. д.е.н., доц. 
Валінкевич Н. В. – 
Житомир : ЖДТУ, 
2018. − С. 430-439.  
2) Валінкевич Н. В. 
Теоретико-
методологічні засади 
управління 
енергозбереженням 
на будівельних 
підприємствах: 
концепти, тренди, 
перспективи/ Н. В. 
Валінкевич, А.Є. 
Данкевич // Вісник 
Житомирського 
державного 
технологічного 
університету. Серія: 
економіка, управління 



та адміністрування. 
2019. №2 (88). С.11-16.
3) Валінкевич Н. В. 
Результати 
ситуаційного аналізу 
реалізації 
регіональної 
енергетичної політики 
України / Н. В. 
Валінкевич, А.О. 
Ахромкін // 
Ефективна економіка. 
2019. № 3. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=7172. 
Фаховевидання.
4) Валінкевич Н. В. 
Сутність та види 
показників, що 
характеризують 
клієнтський капітал 
підприємства / Н. В. 
Валінкевич, Т.О. 
Завалій // 
Підприємництво і 
торгівля : збірник 
наукових праць / 
[редакц. кол.: Куцик 
П. О., Апопій В. В., 
Семак Б. Б. та ін.]. – 
Львів :Видавництво 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету, 2019. 
Вип. 24. С.70-76.
5) Валінкевич Н. В. 
Класифікація витрат 
на 
сільськогосподарських 
підприємствах та їхз 
агальний вплив на 
результативність 
діяльності / Н. В. 
Валінкевич, В.М. 
Кобилинський  // 
Науковий вісник 
НАСОА. 2018. № 4 
(59). С. 195-207. 
6) Валінкевич Н. В. 
Сучасний стан та 
тенденції розвитку 
трудового потенціалу 
Житомирської області 
/ Н. В. Валінкевич, К. 
Є. Корбут // European 
Journal of Management 
Issues. 2018. Volume 
26 (1-2). Рp.55-63.

3.
1) Підприємницька 
модель економіки та 
управління розвитком 
підприємства 
:колективна 
монографія / за заг. 
ред. д.е.н., доц. 
Валінкевич Н. В. – 
Житомир : Вид. О. О. 
Євенок, 2017. – 464 с.
2) Валінкевич Н.В. 
Класифікація 
інвестицій / Н. В. 
Валінкевич // 
Підприємництво, 
торгівля та 
біржовадіяльність : 
підручник / за заг. 
ред. д.е.н., проф. І. М. 



Сотник, д.е.н., проф. 
Л. М. Таранюка. Суми 
: ВТД 
«Університетська 
книга», 2018. 572 с. С. 
258-261.
3) Валінкевич Н. В. 
Оцінка впровадження 
репутаційного 
менеджменту на 
підприємствах 
харчової 
промисловості. // 
Аналітична оцінка та 
контроль бізнес-
процесів в межах 
маркетингової 
стратегії суб’єкта 
господарювання : 
монографія / за 
заг.ред. д.е.н., проф. 
Замули І.В. Житомир : 
ЖДТУ, 2016.  С. 6-14.
4) Валінкевич Н.В. 
Методологічні основи 
організації наукових 
досліджень / 
Стратегічні 
альтернативи 
економічного 
розвитку 
підприємницької  
діяльності: 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. д.е.н., доц. 
Валінкевич Н. В. – 
Житомир : ЖДТУ, 
2018. − С. 430-439.  
5) Основи 
підприємництва: / [ 
Біляк Т.О., Бірюченко 
С.Ю., Бужимська К.О., 
та ін.] ; під заг. ред. 
Н.В. Валінкевич. – 
Житомир : ЖДТУ, 
2019. 493 с.

4. 
Ахромкін Андрій 
Олександрович, тема: 
"РОЗБУДОВА 
РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ НА 
ЗАСАДАХ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО
СТІ ТА 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕНН
Я", спеціальність 
08.00.05 "Розвиток 
продуктивних сил і 
регіональна 
економіка" 
(спеціалізована вчена 
рада Д 29.051.01 у 
Східноукраїнському 
національному 
університеті імені 
Володимира Даля 
Міністерства освіти і 
науки України, 2019 
р.).

7. 
Член Науково-
методичної комісії 
(підкомісії №5 з 
бізнесу, управління та 
права ) сектору вищої 
освіти Науково-



методичної ради 
Міністерства освіти і 
науки України з 
01.06.2019 р. - по 
теперішній час. 
З 05.2018 р. по 
теперішній час – 
робота у складі 
Акредитаційної 
комісії МОН 
(відповідно до наказу 
МОН України № 843-
2 від 21 травня 2018 
року).
Експерт НАЗЯВО.

8.
1)Керівник науково-
дослідної роботи: 
«Дослідження та 
удосконалення 
механізму обліково-
аналітичного 
забезпечення 
контролювання 
процесу формування, 
розподілу та 
використання 
фінансових 
результатів 
підприємства» № ДР 
0115U001960 
(01.10.2015 – 
31.12.2017 рр.).  
2) Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми на базі 
Інституту 
продовольчих ресурсів 
НААН України 
«Формування 
національної 
продовольчої системи 
на засадах 
незалежності і 
зміцнення позицій на 
глобальному ринку», 
номер державної 
реєстрації 42.00.06.01 
Ф (01.01.2015 –
31.12.2017 рр.).

Член редакційної 
колегії 3 наукових 
фахових видань 
України:
1) Вісник 
Дніпропетровського 
національного 
університету. Серія: 
менеджмент 
інновацій.«European 
Journal of Management 
Issues» (з 04.02.2018 
р.).
2) Економіка, 
управління та 
адміністрування, ДУ 
"Житомирська 
політехніка" (з 
01.05.2016 р.).
3) Збірник наукових 
праць «ЕКОНОМІКА 
ТА 
ПІДПРИЄМНИЦТВО
» ДВНЗ "Київського 
національного 
економічного 
університету імені 
Вадима Гетьмана" (з 
15.03.2019 р.).



10.
З 01.09.2016 р. – по 
26.05.2019 – завідувач 
кафедри економіки 
підприємства ЖДТУ;
з 27.05.2019 р. - по 
30.08.2019 – завідувач 
кафедри економіки та 
підприємництва 
університет 
"Житомирська 
політехніка".

11. 
1. Офіційний опонент:
а)Деревянко Олена 
Георгіївна – здобувач 
наукового ступеня 
доктора економічних 
наук за спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». Тема 
дисертації: 
«Формування 
репутаційного 
менеджменту на 
підприємствах 
харчової 
промисловості 
України» (Київ, 
Національний 
університет 
харчування та 
торгівлі, 2016 р.);
б)Локтіонова Яна 
Федорівна - здобувач 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». Тема 
дисертації: 
«Інструментарій 
ризик-менеджменту в 
системі 
адміністрування 
підприємствами 
підрядного 
будівництва» (Київ, 
Київський 
національний 
університет 
будівництва і 
архітектури, 2019 р.);
в)Довгополова Юлія 
Миколаївна - 
здобувач наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». Тема 
дисертації: «Вартісно-
орієнтоване 
управління 
підприємствами-
девелоперами в 
будівництві» (Київ, 
Київський 
національний 



університет 
будівництва і 
архітектури, 2020 р.);
г) Малихіна Оксана 
Михайлівна - 
здобувач наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». Тема 
дисертації: 
«Теоретико-
методологічні засади 
управління 
операційною 
діяльністю 
підприємств-
девелоперів у 
будівництві» (Київ, 
Київський 
національний 
університет 
будівництва і 
архітектури, 2020 р.)

2. Член 
спеціалізованої ради:
1) для захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством та 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) в 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті 
Міністерства освіти і 
науки України (з 
01.06.2017 р.);

2) для захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством,08.00.
04 – економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) та 
08.00.06 «Економіка 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища» в 
Київському 
національному 
університеті 
будівництва і 
архітектури 



Міністерства освіти і 
науки України (з 
28.12.2019 р.).

13. 
1) Методичні 
рекомендації щодо 
планування, 
підготовки та захисту 
випускної 
кваліфікаційної 
роботи студентами 
освітнього ступеня 
«магістр» галузі знань 
07 «Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» / А. Є. 
Данкевич, Н. В. 
Валінкевич, Н. Л. 
Овандер, К. Є. Орлова. 
Житомир: ЖДТУ, 
2017. 99 с.
2). Методичні 
вказівки для 
написання та захисту 
кваліфікаційної 
випускної роботи 
студентами денної та 
заочної форми 
навчання ступеня 
вищої освіти 
"бакалавр" галузі 
знань 07«Управління 
та адміністрування» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність»/ О.О. 
Юшкевич, Н.В. 
Валінкевич, А.Ю. 
Ткачук, Т.Ю. 
Мельник. - Житомир: 
ЖДТУ. 2018. 74 с.
3) Програма 
переддипломної 
практики та 
методичні 
рекомендації для 
складання звіту 
студентами IV курсу і 
ІІ курсу (за 
скороченим терміном 
навчання) денної 
форми та ІІ курсу (за 
скороченим терміном 
навчання) заочної 
форми навчання 
ступеня вищої освіти 
"бакалавр" галузі 
знань 07«Управління 
та адміністрування» 
спеціальностей 073 
"Менеджмент" та 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» / 
Валінкевич Н.В., 
Бірюченко С.Ю. - 
Житомир: ДУ 
"Житомирська 
політехніка", 2019. – 
47 с.

14. 
Науковий керівник:
1.Волковська В. І. (І 
місце у ІІ турі 
Всеукраїнського 



конкурсу студентських 
наукових робіт, 
напрям «Економіка та 
управління в сфері 
торгівлі», 2017 р.).
2.Добжанська Анна 
(диплом ІІІ ступеня, 
Всеукраїнський 
студентський конкурс 
бізнес-проектів 
"Бізнес-трамплін", 
2019 р. )

16. 
Керівник ГО 
"Житомирська 
обласна рада молодих 
вчених та 
спеціалістів", з 
15.10.1998 року. 
Легалізована 
15.10.1998 р. № 41,  м. 
Житомир, вул. 
НебесноїСотні 5, кв. 
34.

17. 
01.09.2012 р. – доцент 
кафедри економіки 
ЖДТУ до оголошення 
конкурсу;
18.02.2013 р. – 
30.06.2015 р. – 
професор кафедри 
економіки ЖДТУ;
01.07.2013 р. – 
переведено на 
перейменовану 
кафедру економіки 
підприємства ЖДТУ 
до кінця дії контракту;
24.09.2015 р. – 
31.08.2017 р. – 
професор кафедри 
економіки 
підприємства ЖДТУ;
01.09.2016 р. – 
28.04.2017 р. – 
завідувач кафедри 
економіки 
підприємства ЖДТУ;
28.04.2017 р. – 
30.08.2019 р. – 
переведено на посаду 
завідувача 
перейменованої 
кафедри економіки та 
підприємництва 
Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка».

60038 Плотнікова 
Марія 
Федорівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
0502 

Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 038219, 
виданий 

09.11.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
030991, 

15 Управління 
інноваційно-
інвестиційним
и бізнес-
проектами

Кандидат 
економічних наук – 
ДК №038219 від 
09.11.2006 р., зі 
спеціальності 08.07.02 
– економіка 
сільського 
господарства і АПК, 
тема дисертації 
«Економічна 
ефективність 
структуризації 
хлібопродуктового під 
комплексу»
Доцент кафедри 
організації 
виробничих та 
інформаційних 
систем, 12ДЦ 



виданий 
29.03.2012

№030991 від 
29.03.2012 р.
Підвищення 
кваліфікації – 
08.04.2016 р., 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, ННІ 
післядипломної 
освіти, свідоцтво 
12СПВ 185964, тема: 
«Впровадження 
сучасних новітніх 
технологій навчання 
при викладання 
дисципліни»,
15.12.2016, 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, ННІ 
післядипломної 
освіти, свідоцтво СС 
493706/001591-16Т, 
тема випускної 
роботи: 
«Електронний 
навчальний курс з 
дисципліни 
«Інвестиційний 
менеджмент».
Навчання/стажування 
за межами України та 
участі науковців що 
задіяні у викладання 
навчальних дисциплін 
в міжнародних 
конференціях:
16.05.2017 р., 
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, освітній 
модуль Жан Моне за 
програмою 
Європейського Союзу 
ERASMUS+ на тему 
«Аграрна політика 
ЄС» (574608-ЕРР-1-
2016-1-UA-
ЕРРJMODULE), 120 
годин (4 ECTS), з них 
58 аудиторних 
(сертифікат)
16–21.12.2017, 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, Науковий 
парк «Стале 
природокористування 
та якість життя», 
Навчально-науковий 
інститут 
післядипломної 
освіти, Стартап школа 
НУБіП України за 
темою «Організація 
стартапу» 
(сертифікат)
21–27.02.2018, 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, Науковий 
парк «Стале 



природокористування 
та якість життя», 
Навчально-науковий 
інститут 
післядипломної 
освіти, Стартап школа 
НУБіП України за 
темою «Вступ до 
інноваційного 
бізнесу» (сертифікат)
12–16.04.2019, 
Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського», тренінг 
«ЄС як проривний 
підприємець» у 
рамках спільного 
проекту КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, Erasmus+ 
Jean Monnet Fund та 
Виконавчого агенства 
з питань освіти, 
аудіовізуальних 
засобів і культури, 
підтриманий 
Європейською 
Комісією 
«Європейські бізнес 
моделі: 
трансформація, 
гармонізація та 
реалізація в Україні» 
№587138-EPP-1-2017-
1-UA-EPPJMO-
MODULE
19–23.04.2019, 
Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського», тренінг 
«Бенчмаркінг і 
стратегічна реалізація 
європейської моделі 
бізнесу для України» у 
рамках спільного 
проекту КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, Erasmus+ 
Jean Monnet Fund та 
Виконавчого агенства 
з питань освіти, 
аудіовізуальних 
засобів і культури, 
підтриманий 
Європейською 
Комісією 
«Європейські бізнес 
моделі: 
трансформація, 
гармонізація та 
реалізація в Україні» 
№587138-EPP-1-2017-
1-UA-EPPJMO-
MODULE
24.05.2019, Інститут 
Яна-Урбана Сандала, 
курси «Соціальне 
підприємництво» 
(200 год.), 
«Управління 
інноваціями» (280 
год.), «Стратегічне 
управління та 
планування» (320 
год.)
08.11.2019, ГО 
«Інститут лідерства, 



інновацій та 
розвитку», День Жан 
Моне Еразму+, теми 
«Як подати заявку на 
конкурс Жан Моне 
2020», «Як успішно 
впроваджувати проект 
Жан Моне»
15.04.2020, 
Запорізький 
національний 
університет, з 
15.12.2019 по 
15.04.2020 пройшла 
курс «Основи 
європейської 
проектної діяльності» 
в рамках проекту 
Жана Моне за 
програмою 
Європейського Союзу 
ERASMUS+ 
«Європейська 
проектна культура», 
120 год (4 ECTS), з них 
58 годин аудиторно 
(сертифікат)
25.06.2020, 
Національний 
університет харчових 
технологій, 
Європейська освітня 
платформа, тема 
«Європейські студії та 
м’які практики для 
вищої освіти» за 
програмою 
Європейсього Союзу 
ERASMUS+ projects 
Jean Monnet Chair 
FoodPro (587488-EPP-
1-2017-1-UA-EPPJMO-
CHAIR), Jean Monnet 
EUforUA Association 
Support (611278-EPP-
1-2019-1-EN-EPPJMO-
SUPPA), 18 год.
п.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:
1) 
1. Plotnikova M. 
Multifunctional 
development of 
territories: innovative 
approaches to 
management. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development. 2016. 
Vol. 38. No. 3: 273–280 
(WOS)
2. Nitsenko, V.; 
Nyenno, I.; Kryukova, 
I.; Kalyna, T.; 
Plotnikova, M. 2017. 
Business model for a 
sea commercial port as 
a way to reach 
sustainable 
development goals, 
Journal of Security and 



Sustainability Issues 
7(1): 155-166. 
https://doi.org/10.9770
/jssi.2017.7.1(13) 
(Scopus)
3. Prysiazhniuk O., 
Plotnikova M., Buluy O. 
Cluster approach in 
administration of rural 
areas. Management 
Theory And Studies For 
Rural Business And 
Infrastructure 
Development. 2018. 
№40 (2). P. 118–127 
(WOS)
4. Walker K. D., 
Plotnikova M. 
Ecological settlement as 
a self-government 
model in rural areas. 
Management Theory 
And Studies For Rural 
Business And 
Infrastructure 
Development. 2018. 
№40 (3). P.  416–423 
(WOS)
5. Plotnikova M. Green 
tourism development in 
smart communities. 
Baltic Journal of 
Economic Studies, Vol. 
4 No. 3. Riga: 
Publishing House 
“Baltija Publishing”. 
2018. 203–210 (WOS)
6. Semenets H., 
Yakobchuk V., 
Plotnikova M. Family 
homesteads settlements 
as the subjects of the 
public management in 
rural territories. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development ISSN 
2345-0355. 2018. Vol. 
40. No. 4: 587–598 
(WOS)
7. Sandal J.-U., 
Yakobchuk V., 
Lytvynchuk I., 
Plotnikova. M. 
Institutions for forming 
social capital in 
territorial communities. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development ISSN 
2345-0355. 2019. Vol. 
41. No. 1: 67–76 (WOS)
8. Yakobchuk V., 
Plotnikova M. 
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
/ 
index.php/rd/article/vi
ew/574/ 860. (WOS)
9. Prysiazhniuk O., 
Plotnikova M., Buluy 
O., Yakobchuk V. 
Reurbanization As A 
Solution Of Socio-
Environmental And 
Economic Problems. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development eISSN 
2345-0355. 2020. Vol. 
42. No. 1: 41-50 Article 
DOI: 
https://doi.org/10.1554
4/mts.2020.05 (WOS)
10. Швець Т., 
Плотнікова М., 
Присяжнюк О., 
Костюк Л. 
Адміністративно-
інноваційні підходи 
формування 
соціального та 
підприємницького 
капіталу в умовах 
децентралізації. 
Agricultural and 
Resource Economics: 
International Scientific 
E-Journal. 2019. Vol. 5. 
No. 3. Pp. 150–170. 
URL: http://are-
journal.com (WOS)
2) 
1. Войтенко А.Б., 
Ходаківський Є.І., 
Плотнікова М.Ф. 
Інноваційно-
комунікативно-
інвестиційні 
технології розвитку 
територіальних 
громад. 
Причорноморські 
економічні студії. 
2020. Вип. 55-1. С. 21–
26.
2. Скидан О.В., 
Плотникова М.Ф., 
Бруховець Б.Ю. 
Акмеологчні підходи 
до інвестиційного 
забезпечення 
розвитку сільських 
територій. Економіка 
та суспільство. 2017. 
№13. Режим доступу 
до журналу: 
http://economyandsoci
ety.in.ua 
3. Плотнікова М. Ф., 
Петрашко Л.П. 
Інноваційні підходи 
до управління 
антропогенним 
навантаженням на 
розвиток сільських 
територій. Вісник 
ОНУ імені І. І. 
Мечникова. Серія: 
Економіка. 2017. Вип. 
3 (56), Т. 22. С. 54–58.



4. Prysiazhniuk O., 
Plotnikova M. 
Удосконалення моделі 
управління 
аграрними проектами 
(Improving the model 
of agricultural project 
management) 
[Електронний ресурс]. 
Agricultural and 
Resource 
Economics:Internation
al Scientific E-Journal. 
2017. Vol 3, No 1. C. 
164–172. URL: Режим 
доступу до журналу: 
https://are-
journal.com/are/issue/
view/8
5. Плотнікова М. Ф., 
Булуй О.Г. 
Кооперативізація 
територій як механізм 
їх інноваційно-
інвестиційного 
розвитку. 
Причорноморські 
економічні студії. 
Науковий журнал. 
2016. Вип. 3. С. 39–42.
6. Плотнікова М. Ф. 
Інноваційно-
інвестиційна практика 
сільського розвитку як 
стійкої суспільно-
економічної системи. 
Актуальні проблеми 
інноваційної 
економіки. 2016. № 1. 
С. 37–44. 
7. Плотнікова М. Ф. 
Інноваційний 
характер та ризики в 
управлінні розвитком 
сільських територій 
[Електронний ресурс]. 
Економіка та 
суспільство. 2016. №3. 
С. 73–79. URL: 
http://econpmyandsoci
ety.in.ua
8. Плотнікова М. Ф. 
Теоретичні та 
практичні аспекти 
формування системи 
інноваційного 
менеджменту 
територіального 
розвитку. Вісник ОНУ 
імені І. І. Мечникова. 
Серія: Економіка. 
2016 Т. 21. Вип. 3. С. 
42–47. 
9. Плотнікова М.Ф. 
Інноваційний 
характер праці 
населення як 
механізм сільського 
розвитку 
[Електронний ресурс]. 
Глобальні та 
національні проблеми 
економіки. 2015. №3. 
С. 135–140. URL: 
http://global-
national.in.ua/vipusk-
3-2015/346-plotnikova-
m-f-innovatsijnij-
kharakter-pratsi-
naselennya-yak-
mekhanizm-silskogo-



rozvitku
3) 
Плотнікова М. Ф. 
Інвестиційно-
пермакультурні 
основи формування 
національного 
багатства та 
суспільного розвитку. 
Економічний простір 
регіону в 
інтеграційній стратегії 
розвитку: колективна 
монографія / під аг. 
ред. М.П. Бутка. К.: 
Кондор-Видавництво, 
2016. С. 394–408.
Плотнікова М. Ф. 
Розділ 4. Сучасний 
стан та перспективи 
розвитку аграрного 
бізнесу та субʼєктів 
природокористування
. 
4.1 Соціально-
економічний 
сільський розвиток та 
підприємництво: 
реалії та перспективи. 
Розвиток суб’єктів 
господарювання 
України: сучасні реалії 
та перспективи: 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Л.М. Бандоріної, 
Л.М.Савчук. Дніпро: 
Пороги, 2017. С. 232–
242.
Ramanauskas J., Stasys 
R., Plotnikova M. 
Іnnovative approaches 
to rural development. 
Sustainable 
Development of Rural 
Areas: monograph / ed. 
prof. T. Zinchuk, prof. 
J. Ramanauskas. 
Klaipėda: Klaipėda 
University; Kyiv: 
«Centre of Educational 
Literature», 2019. P. 
80–99.
Якобчук В. П., 
Плотнікова М. Ф. 
Інноваційні 
механізми управління 
розвитком 
територіальних 
громад. Економічний 
та управлінський 
потенціал соціальної 
економіки: 
монографія / за заг. 
ред. З. І. Галушки. 
Чернівці: 
Чернівецький нац. ун-
т ім. Ю. Федьковича, 
2020. 408 с.
8) 
1 Керівник науково-
дослідної роботи 
ЖНАЕУ за темою: 
«Розробити механізми 
планомірного 
розвитку мережі 
населених пунктів на 
сільських територіях» 
(номер державної 
реєстрації 
0118U003917);



2. Член редакційної 
колегії фахових 
журналів – Наукові 
горизонти Поліського 
національного 
університету, Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. 
Економічні науки, 
Вісник Київського 
інституту бізнесу та 
технологій.
10) 
1. 2011 р. – до 2019 р. – 
голова Ради молодих 
вчених університету 
Поліського 
національного 
університету; 
2. 2013 р. – до 2019 р. 
– куратор 
студентського 
наукового товариства 
Поліського 
національного 
університету;
3. 2014 р. – до 
теперішнього часу – 
секретар НІІ 
економіки та 
менеджменту 
Поліського 
національного 
університету.
13) 
1. 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.
2. Методичні 
рекомендації до 
виконання і захисту 
кваліфікаційних робіт 
в галузі знань 07 
“Управління та 
адміністрування” 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» / Швець 
Т.В., Овдіюк О. М., 
Булуй О.Г., Левківська 
Л.М., Плотнікова М. 
Ф. Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 29 с.
3. Управління 
інноваційно-
інвестиційними 



бізнес-проєктами: 
методичні 
рекомендації для 
написання курсового 
проекту для студентів 
освітнього ступеня 
«Магістр» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» (галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування») 
денної та заочної 
форм навчання / 
розроб. О.В. Скидан, 
М.Ф. Плотнікова, О.Г. 
Булуй та ін. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. 50 с.
14) 
1. Міжнародний 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук 
(диплом ІІІ ступеня) – 
Бруховець Богдан 
Юрійович, 
Кучевський Владислав 
Володимирович (2018 
р.);
2. Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт 
(диплом ІІІ ступеня) – 
Бруховець Богдан 
Юрійович (2018 р.);
3. Міжнародний 
конкурс студентських 
наукових робіт за 
спеціальністю 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
дільність» (диплом ІІІ 
ступеня) – 
Порозінська Юлія 
(2019 р.);
4. Всеукраїнський 
конкурс дипломних 
робіт зі спеціальності 
"Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність" (диплом 
ІІІ ступеня) – 
Порозінська Юлія 
Павлівна (2020 р.)
15) 
1. Плотнікова М.Ф. Ми 
відповідальні за світ, у 
якому живе наш Рід. 
Ярмарок 
[Електронний ресурс]. 
URL: 
http://jarmarok.com.ua
/ad/edit/?ad_id 
=1239043&pass=19907
36674ce1448c7b60098b
5ba8781;
2. Плотнікова М.Ф. 
Відродження України 
у Концепції «Родова 
садиба». Ярмарок 
[Електронний ресурс]. 
URL: 
http://jarmarok.com.ua
/ ad/edit/?ad_id= 
1035425&pass=7d9b49
a71a4cf1587 
b7bb705517fb5f5;



3. Плотнікова М.Ф. В 
Житомирській області 
проходять круглі 
столи щодо розвитку 
сільських територій. 
Inforico. 
[Електронний ресурс]. 
URL: 
http://dosug.inforico.co
m.ua/vystavki-
konferencii-seminary-
c1221/v-zhitomirskiy-
oblasti-prohodyat-
krugli-stoli-shchodo-r 
ozvitku-silskih-
teritoriy-
a142772238791350 
7.html?
_ga=1.13011636.208097
8254.14 46978922;
4. Плонікова М.Ф. 
Земля – наш живий 
дім. Inforico. 
[Електронний ресурс]. 
URL: 
http://dosug.inforico.co
m.ua/pute shestviya-
turizm-c612/otdyh-v-
ukraine-c614/zemlya-
nash-zhiviy-dim-
a1437414509399467.ht
ml?_ga=1.13926964.2 
08097 
8254.1446978922
5. Плотнікова М. Ф. 
Відродження 
сільських територій – 
механізм розвитку 
країни. 
«Древлянський край». 
2017. 14 січня. С. 3.

168164 Овдіюк 
Олена 
Миколаївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

050201 
Аграрний 

менеджмент, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 035778, 

виданий 
04.07.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

027008, 
виданий 

20.01.2011

19 Інноваційні 
технології 
антикризового 
управління

Кандидат 
економічних наук - № 
035778, 04.07.2006 р., 
08.06.01 – економіка, 
організація і 
управління 
підприємствами, тема 
дисертаційної роботи: 
«Організація 
маркетингової 
діяльності малих 
переробних 
підприємств АПК».
Доцент – кафедри 
менеджменту 
організацій, 
20.01.2011 р., 12ДЦ 
№027008
Підвищення 
кваліфікації – 
1. 23.10.2017 р., 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, ННІ 
післядипломної 
освіти, Свідоцтво 
СС00493706/004546-
17, тема: 
«Характеристика 
основних видів 
контролю успішності 
студентів» при 
викладанні 
дисципліни 
«Управлінські 
рішення».
2. Курс освітнього 



лекторія для 
викладачів закладів 
вищої освіти 
«Економічний 
експрес», що відбувся 
в рамках програми 
інформаційних днів 
Національного банку 
України в регіонах, м. 
Житомир, 28 лютого 
2019 р.
3. Навчання в 
докторантурі за 
спеціальністю 073 
«Менеджмент», тема 
дисертаційного 
дослідження: 
«Управлінські 
рішення в 
менеджменті 
підприємств харчової 
промисловості: теорія, 
методологія, 
практика», 2018-2020 
рр.
4. Dealing on Foreign 
Exchange Market 
«FOREX», ZH-0130/2 
Zhitomir – TeleTRADE, 
01.11.2011.
п.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:
2.
1. Овдіюк О.М., Булуй 
О.Г. Особливості 
економіко-
математичного 
моделювання при 
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1) Валінкевич Н. В. 
Еволюція базових 
концепцій вартісно-
орієнтованого 
управління /В. В. 
Євдокимов, Н. В. 
Валінкевич. О. 
Завалій // Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики. – 2018. – Т. 
3, № 26. – С. 384-393.
2) Валінкевич Н.В. 
Фінансова складова 
управління бізнесом/ 
Н.В. Валінкевич, К.Є. 
Орлова // Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики. – 2019. – Т. 
2, № 29. – С. 112-121.
3) Nataliia V. 
Valinkevych. 
Accounting reserves in 



optimization of risks of 
innovatiive activity / S. 
Lehenchuk, I.Vyhivska 
// «Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики». Збірник 
наукових праць. Том 
№2, №33 (2020). 
Науково-практичне 
видання.С.174-184.

Scopus
1) Nataliia V. 
Valinkevych. The 
Significant Principles 
Of Development Of 
Accounting Support For 
Innovative Enterprise 
Financing / Serhii F. 
Lehenchuk, Nataliia V. 
Valinkevych, Iryna M. 
Vyhivska, Hanna Yu. 
Khomenko. - 
International Journal of 
Advanced Science and 
Technology Vol. 29, No. 
8s, (2020), pp. 2282-
2289.
2) Nataliia V. 
Valinkevych. Lean 
production as a means 
of ensuring the 
sustainable 
development of 
agricultural enterprises 
/ T. Ostapchuk, N. 
Valinkevych, H. 
Tkachuk, K. Orlova, T. 
Melnyk // E3S Web of 
Conferences / The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020). 2020. Vol. 
166. (Article number 
13008).

2.
1) Валінкевич Н.В. 
Методологічні основи 
організації наукових 
досліджень / 
Стратегічні 
альтернативи 
економічного 
розвитку 
підприємницької 
діяльності: 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. д.е.н., доц. 
Валінкевич Н. В. – 
Житомир : ЖДТУ, 
2018. − С. 430-439.  
2) Валінкевич Н. В. 
Теоретико-
методологічні засади 
управління 
енергозбереженням 
на будівельних 
підприємствах: 
концепти, тренди, 
перспективи/ Н. В. 
Валінкевич, А.Є. 
Данкевич // Вісник 
Житомирського 
державного 



технологічного 
університету. Серія: 
економіка, управління 
та адміністрування. 
2019. №2 (88). С.11-16.
3) Валінкевич Н. В. 
Результати 
ситуаційного аналізу 
реалізації 
регіональної 
енергетичної політики 
України / Н. В. 
Валінкевич, А.О. 
Ахромкін // 
Ефективна економіка. 
2019. № 3. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=7172. 
Фаховевидання.
4) Валінкевич Н. В. 
Сутність та види 
показників, що 
характеризують 
клієнтський капітал 
підприємства / Н. В. 
Валінкевич, Т.О. 
Завалій // 
Підприємництво і 
торгівля : збірник 
наукових праць / 
[редакц. кол.: Куцик 
П. О., Апопій В. В., 
Семак Б. Б. та ін.]. – 
Львів :Видавництво 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету, 2019. 
Вип. 24. С.70-76.
5) Валінкевич Н. В. 
Класифікація витрат 
на 
сільськогосподарських 
підприємствах та їхз 
агальний вплив на 
результативність 
діяльності / Н. В. 
Валінкевич, В.М. 
Кобилинський  // 
Науковий вісник 
НАСОА. 2018. № 4 
(59). С. 195-207. 
6) Валінкевич Н. В. 
Сучасний стан та 
тенденції розвитку 
трудового потенціалу 
Житомирської області 
/ Н. В. Валінкевич, К. 
Є. Корбут // European 
Journal of Management 
Issues. 2018. Volume 
26 (1-2). Рp.55-63.

3.
1) Підприємницька 
модель економіки та 
управління розвитком 
підприємства 
:колективна 
монографія / за заг. 
ред. д.е.н., доц. 
Валінкевич Н. В. – 
Житомир : Вид. О. О. 
Євенок, 2017. – 464 с.
2) Валінкевич Н.В. 
Класифікація 
інвестицій / Н. В. 
Валінкевич // 
Підприємництво, 
торгівля та 



біржовадіяльність : 
підручник / за заг. 
ред. д.е.н., проф. І. М. 
Сотник, д.е.н., проф. 
Л. М. Таранюка. Суми 
: ВТД 
«Університетська 
книга», 2018. 572 с. С. 
258-261.
3) Валінкевич Н. В. 
Оцінка впровадження 
репутаційного 
менеджменту на 
підприємствах 
харчової 
промисловості. // 
Аналітична оцінка та 
контроль бізнес-
процесів в межах 
маркетингової 
стратегії суб’єкта 
господарювання : 
монографія / за 
заг.ред. д.е.н., проф. 
Замули І.В. Житомир : 
ЖДТУ, 2016.  С. 6-14.
4) Валінкевич Н.В. 
Методологічні основи 
організації наукових 
досліджень / 
Стратегічні 
альтернативи 
економічного 
розвитку 
підприємницької  
діяльності: 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. д.е.н., доц. 
Валінкевич Н. В. – 
Житомир : ЖДТУ, 
2018. − С. 430-439.  
5) Основи 
підприємництва: / [ 
Біляк Т.О., Бірюченко 
С.Ю., Бужимська К.О., 
та ін.] ; під заг. ред. 
Н.В. Валінкевич. – 
Житомир : ЖДТУ, 
2019. 493 с.

4. 
Ахромкін Андрій 
Олександрович, тема: 
"РОЗБУДОВА 
РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ НА 
ЗАСАДАХ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО
СТІ ТА 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕНН
Я", спеціальність 
08.00.05 "Розвиток 
продуктивних сил і 
регіональна 
економіка" 
(спеціалізована вчена 
рада Д 29.051.01 у 
Східноукраїнському 
національному 
університеті імені 
Володимира Даля 
Міністерства освіти і 
науки України, 2019 
р.).

7. 
Член Науково-
методичної комісії 
(підкомісії №5 з 



бізнесу, управління та 
права ) сектору вищої 
освіти Науково-
методичної ради 
Міністерства освіти і 
науки України з 
01.06.2019 р. - по 
теперішній час. 
З 05.2018 р. по 
теперішній час – 
робота у складі 
Акредитаційної 
комісії МОН 
(відповідно до наказу 
МОН України № 843-
2 від 21 травня 2018 
року).
Експерт НАЗЯВО.

8.
1)Керівник науково-
дослідної роботи: 
«Дослідження та 
удосконалення 
механізму обліково-
аналітичного 
забезпечення 
контролювання 
процесу формування, 
розподілу та 
використання 
фінансових 
результатів 
підприємства» № ДР 
0115U001960 
(01.10.2015 – 
31.12.2017 рр.).  
2) Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми на базі 
Інституту 
продовольчих ресурсів 
НААН України 
«Формування 
національної 
продовольчої системи 
на засадах 
незалежності і 
зміцнення позицій на 
глобальному ринку», 
номер державної 
реєстрації 42.00.06.01 
Ф (01.01.2015 –
31.12.2017 рр.).

Член редакційної 
колегії 3 наукових 
фахових видань 
України:
1) Вісник 
Дніпропетровського 
національного 
університету. Серія: 
менеджмент 
інновацій.«European 
Journal of Management 
Issues» (з 04.02.2018 
р.).
2) Економіка, 
управління та 
адміністрування, ДУ 
"Житомирська 
політехніка" (з 
01.05.2016 р.).
3) Збірник наукових 
праць «ЕКОНОМІКА 
ТА 
ПІДПРИЄМНИЦТВО
» ДВНЗ "Київського 
національного 
економічного 



університету імені 
Вадима Гетьмана" (з 
15.03.2019 р.).

10.
З 01.09.2016 р. – по 
26.05.2019 – завідувач 
кафедри економіки 
підприємства ЖДТУ;
з 27.05.2019 р. - по 
30.08.2019 – завідувач 
кафедри економіки та 
підприємництва 
університет 
"Житомирська 
політехніка".

11. 
1. Офіційний опонент:
а)Деревянко Олена 
Георгіївна – здобувач 
наукового ступеня 
доктора економічних 
наук за спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». Тема 
дисертації: 
«Формування 
репутаційного 
менеджменту на 
підприємствах 
харчової 
промисловості 
України» (Київ, 
Національний 
університет 
харчування та 
торгівлі, 2016 р.);
б)Локтіонова Яна 
Федорівна - здобувач 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». Тема 
дисертації: 
«Інструментарій 
ризик-менеджменту в 
системі 
адміністрування 
підприємствами 
підрядного 
будівництва» (Київ, 
Київський 
національний 
університет 
будівництва і 
архітектури, 2019 р.);
в)Довгополова Юлія 
Миколаївна - 
здобувач наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». Тема 
дисертації: «Вартісно-
орієнтоване 
управління 
підприємствами-
девелоперами в 



будівництві» (Київ, 
Київський 
національний 
університет 
будівництва і 
архітектури, 2020 р.);
г) Малихіна Оксана 
Михайлівна - 
здобувач наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». Тема 
дисертації: 
«Теоретико-
методологічні засади 
управління 
операційною 
діяльністю 
підприємств-
девелоперів у 
будівництві» (Київ, 
Київський 
національний 
університет 
будівництва і 
архітектури, 2020 р.)

2. Член 
спеціалізованої ради:
1) для захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством та 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) в 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті 
Міністерства освіти і 
науки України (з 
01.06.2017 р.);

2) для захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством,08.00.
04 – економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) та 
08.00.06 «Економіка 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища» в 
Київському 
національному 



університеті 
будівництва і 
архітектури 
Міністерства освіти і 
науки України (з 
28.12.2019 р.).

13. 
1) Методичні 
рекомендації щодо 
планування, 
підготовки та захисту 
випускної 
кваліфікаційної 
роботи студентами 
освітнього ступеня 
«магістр» галузі знань 
07 «Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» / А. Є. 
Данкевич, Н. В. 
Валінкевич, Н. Л. 
Овандер, К. Є. Орлова. 
Житомир: ЖДТУ, 
2017. 99 с.
2). Методичні 
вказівки для 
написання та захисту 
кваліфікаційної 
випускної роботи 
студентами денної та 
заочної форми 
навчання ступеня 
вищої освіти 
"бакалавр" галузі 
знань 07«Управління 
та адміністрування» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність»/ О.О. 
Юшкевич, Н.В. 
Валінкевич, А.Ю. 
Ткачук, Т.Ю. 
Мельник. - Житомир: 
ЖДТУ. 2018. 74 с.
3) Програма 
переддипломної 
практики та 
методичні 
рекомендації для 
складання звіту 
студентами IV курсу і 
ІІ курсу (за 
скороченим терміном 
навчання) денної 
форми та ІІ курсу (за 
скороченим терміном 
навчання) заочної 
форми навчання 
ступеня вищої освіти 
"бакалавр" галузі 
знань 07«Управління 
та адміністрування» 
спеціальностей 073 
"Менеджмент" та 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» / 
Валінкевич Н.В., 
Бірюченко С.Ю. - 
Житомир: ДУ 
"Житомирська 
політехніка", 2019. – 
47 с.

14. 
Науковий керівник:



1.Волковська В. І. (І 
місце у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт, 
напрям «Економіка та 
управління в сфері 
торгівлі», 2017 р.).
2.Добжанська Анна 
(диплом ІІІ ступеня, 
Всеукраїнський 
студентський конкурс 
бізнес-проектів 
"Бізнес-трамплін", 
2019 р. )

16. 
Керівник ГО 
"Житомирська 
обласна рада молодих 
вчених та 
спеціалістів", з 
15.10.1998 року. 
Легалізована 
15.10.1998 р. № 41,  м. 
Житомир, вул. 
НебесноїСотні 5, кв. 
34.

17. 
01.09.2012 р. – доцент 
кафедри економіки 
ЖДТУ до оголошення 
конкурсу;
18.02.2013 р. – 
30.06.2015 р. – 
професор кафедри 
економіки ЖДТУ;
01.07.2013 р. – 
переведено на 
перейменовану 
кафедру економіки 
підприємства ЖДТУ 
до кінця дії контракту;
24.09.2015 р. – 
31.08.2017 р. – 
професор кафедри 
економіки 
підприємства ЖДТУ;
01.09.2016 р. – 
28.04.2017 р. – 
завідувач кафедри 
економіки 
підприємства ЖДТУ;
28.04.2017 р. – 
30.08.2019 р. – 
переведено на посаду 
завідувача 
перейменованої 
кафедри економіки та 
підприємництва 
Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка».

179534 Левківська 
Лариса 
Миколаївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

050206 
Менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності 
підприємства, 

Диплом 

16 Соціальна 
відповідальніст
ь бізнесу

Кандидат 
економічних наук, ДК 
№022613, від 
10.03.2007 р., 08.07.02 
– економіка 
сільського 
господарства і АПК, 
тема дисертації: 
«Формування та 
функціонування 
інфраструктури 
аграрного ринку: 
регіональний аспект».
Доцент кафедри 
зовнішньоекономічної 
діяльності, 19.10.2006 



кандидата наук 
ДK 022613, 

виданий 
10.03.2004, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

013240, 
виданий 

19.10.2006

р., 02 ДЦ №013240

Підвищення 
кваліфікації:
1) Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, ННІ 
післядипломної 
освіти, свідоцтво, 
тема: «Ділові ігри, їх 
класифікація та 
ознаки дисципліни», 
08.04.2016, Свідоцтво 
№ 12СПВ 187624, 2016 
р.
2) Участь у тренінгу у 
рамках Міжнародного 
проекту 
“Зміцнення позицій 
НГО у регіонах як 
учасників 
реформування 
системи забезпечення 
безпеки харчової 
продукції, 
спрямованого на 
подолання корупції”. 
– Сертифікат тренера 
з підготовки бізнесу 
до державних 
перевірок у сфері 
безпечності аграрної 
та харчової продукції, 
29-30 квітень 2020 р.
3) Навчання з 
підготовки тренерів-
консультантів за 
Професійною 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
державних службовців 
та посадових осіб 
місцевого 
самоврядування з 
питань місцевого 
економічного 
розвитку в рамках 
Канадського Проекту 
«Партнерство для 
розвитку міст» 
(PLEDDG) – 
Сертифікат тренера-
консультанта, 21 
травня – 26 червня 
2019 р.
4) Участь у тренінгах 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації  
"Сільський розвиток 
та сільське 
господарство" (тренінг 
для тренерів) – проект 
U-LEAD з Європою, 
16-18 жовтня 2018 р. – 
сертифікат тренера.
5) Участь у тренінгах 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації "Прямі 
іноземні інвестиції 
для регіонального і 
місцевого розвитку" 
(тренінг для тренерів) 
– проект U-LEAD з 
Європою, 29-30 
травня 2018 р. – 
сертифікат тренера.



6) Сертифікат 
учасника тренінгу 
“Написання проектів. 
Фонди ЄС”, 16-17 
лютого 2018 р.
7) Сертифікат 
учасника 
міжнародного 
інтелектуального 
воркшопу “Соціальна 
відповідальність для 
сталого розвитку”, 8-9 
квітня 2016 р.
п.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:
1. 
Levkivska L., 
Levkovych I. SOCIAL 
RESPOSIBILITY IN 
UKRAINIAN 
AGRICULTURE: The 
Regional Issue 
//EASTERNJOURNAL
OFEUROPEANSTUDIE
S. - Volume 8, Issue 1, 
June 2017. Р. 97-114. 
(Румунія)  (Web of 
Science, CEEOL, DOAJ, 
EBSCO, 
THOMSONREUTERSE
mergingSourcesCitation
Index (ESCI)) / 
http://ejes.uaic.ro/artic
les/EJES2017_0801_L
EV.pdf
2.
1. Левківська Л., 
Кащук К.  Інноваційне 
забезпечення 
розвитку підприємств 
сфери агробізнесу 
Науково-практичний 
журнал «Інвестиції: 
практика та досвід». 
2014. №12. С. 38-41
2. Левківська Л. М., 
Швець Т.В. 
Формування та 
функціонування 
інтегрованих структур 
в агробізнесі. Збірник 
наукових праць ДВНЗ 
“Київський 
національний 
економічний 
університет ім. 
Вадима Гетьмана”. 
Київ: КНЕУ, 2015. С. 
234-242.
3. Левківська Л.М., 
Шуляк Б.В. 
Особливості 
екологічної 
відповідальності 
аграрного бізнесу 
Збірник наукових 
праць КНЕУ 
«Економіка та 
підприємництво», 
№38, 2017, С. 262-270.
4. Левківська Л.М. 
Соціальна 
відповідальність 



агробізнесу в умовах 
сталого розвитку 
Інноваційна 
економіка, 2017, № 3-
4 [68], C. 123-129. 
(Index Copernicus, 
РИНЦ)
5. Левківська Л. М., 
Швець Т. В. Соціальна 
відповідальність  в 
контексті формування 
стратегічного 
розвитку сучасного 
агробізнесу. 
Економіка АПК. №7. 
2018. С. 74-83.
6. Овдіюк О.М., 
Левківська Л.М. 
Методологічні основи 
управлінських рішень 
як інструмент 
ефективного 
управління 
підприємствами / 
О.М. Овдіюк, Л.М. 
Левківська // 
Економіка АПК, 2020, 
№ 1(303). С. 75-82.

3. 
1. Практичний 
посібник з організації 
та ведення бізнесу на 
сільських територіях / 
[Т. О. Зінчук, Т. В. 
Усюк, Л. М. 
Левківська та ін.]; за 
ред. д.е.н., проф. Т.О. 
Зінчук, к.е.н. Т. В. 
Усюк. К.: «Центр 
учбової літератури», 
2018. 367 с. 
2. Андрушків Б.М., 
Бойко О.Б., Вовк Ю.Я., 
Кузьмак О.І, 
Левківська Л.М., 
Скидан О.В. та ін. 
Інноваційні засоби 
розвитку 
нетрадиційних 
джерел енергії та 
організація 
ресурсовикористання 
в соціогуманітарному 
комплексі: 
монографія.  – 
Тернопіль: Терно-
граф, 2016. – 804 с.
3. Левківська Л.М., 
Харчишина О. В. 
Корпоративна 
соціальна 
відповідальність як 
складова стратегії 
підприємств 
агробізнесу / Сталий 
розвиток сільських 
територій: монографія 
/ за ред. проф. Т. 
Зінчук, проф. Ю. 
Раманаускаса. – 
Клайпеда: вид-во 
Клайпедського 
університету; Київ: 
«Центр учбової 
літератури», 2019. С. 
308-317.
4. Левківська Л.М., 
Ахметов І.Р. 
Організація 
агробізнесу в ЄС 



/Аграрна політика 
Європейського Союзу: 
виклики та 
перспективи : 
монографія // За ред. 
Зінчук Т.О. – Київ: 
«Центр учбової 
літератури», 2019. С. 
356-367

5.
Академічний 
координатор проекту 
ЄС Erasmus+ – Jean 
Monnet Module 
“Аграрна політика ЄС”  
№ 574608-EPP-1-
2016-1-UA-EPPJMO-
MODULE, 2016-2019 
рр. 

8. 
• участь у розробці 
комплексної теми 
дослідження 
«Інноваційно-
інвестиційні 
імперативи в 
сучасному 
агробізнесі» 
(державний 
реєстраційний номер 
0115U006604, 2015–
2020 рр.); робота над 
розділом комплексної 
теми дослідження 
«Соціальна 
відповідальність 
аграрного бізнесу», 
підсумки науково-
дослідної роботи в 
межах зазначеної 
комплексної теми 
дослідження 
оприлюднені в 
колективному звіті за 
4-річний термін 
дослідження.
• співвиконавець 
проекту МОН України 
«Інклюзивна модель 
сталого розвитку 
сільських громад в 
умовах 
євроінтеграційної 
перспективи» 
№3/2017 (2017-2019 
рр.), відповідальна за 
розділ теми 
дослідження 
«Соціальна 
відповідальність 
аграрного бізнесу».
• 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.);
10. 



• з 2004 р. по 2006 р. 
– заступник декана з 
навчальної роботи 
факультету економіки 
та менеджменту 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету;
• з 2006 р. по 2011 р. – 
завідувач кафедри 
організації 
виробничих та 
інформаційних систем 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету.

13. 
1. Швець Т. В., Булуй 
О. Г., Левківська Л. М. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої практики 
студентами ОС 
«Магістр» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. 22 с.
2. Методичні 
рекомендації до 
виконання і захисту 
кваліфікаційних робіт 
в галузі знань 07 
“Управління та 
адміністрування” 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» / Швець 
Т.В., Овдіюк О. М., 
Булуй О.Г., Левківська 
Л.М., Плотнікова М. 
Ф. Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 29 с.
3. Методичні 
рекомендації до 
виконання завдань 
виробничої практики 
для студентів ОС 
«Магістр» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». / Швець 
Т. В., Булуй О. Г., 
Левківська Л. М. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 32 с.
4. 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.

14.
• студентка Левківська 
Н.В. ОКР «Магістр»  
спеціальності 
«Менеджмент ЗЕД» 
отримала перемогу у 
всеукраїнському 
конкурсі серед 
студентів ВНЗ усіх 
рівнів акредитації на 
тему: «20 років 
аграрній реформі в 
Україні: досягнення і 
проблеми», 2015 р.

17.
• провідний економіст 
Овруцького райвідділу 
статистики в 
Житомирській області 
(04.09.2000 р. – 
29.09.2000 р.);
• економіст відділу 
підприємництва 
Інституту аграрної 
економіки УААН,м. 
Київ (02.10.2000 р. – 
31.10.2003 р.);
• менеджер з підбору, 
забезпечення та 
використання 
персоналу в 
Українській асоціації 
молодих фермерів, м. 
Житомир (з листопада 
2016 р. по липень 2019 
р. – за сумісництвом).
• доцент, Центр 
перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 
державних 
підприємств, установ і 
організацій 
Житомирської 
облдержадміністрації 
( з 2005 р. - до 
сьогодні – за 
сумісництвом)
• заступник директора 
ТОВ «Агенція 
«Гудвілл»» (з вересня 
2019 р. – до сьогодні – 
за сумісництвом)
• член ГО «Дорадчий 
центр» - з 2016 р.
• заступник голови ГО 
«Агенція «Гудвіл»» - з 
2019 р.
18. 
З 2016 р. член комісії 
при Житомирській 
обласній державній 
адміністрації з питань 
розробки комплексної 
програми розвитку 
малого та середнього 
підприємництва



151295 Булуй 
Олексій 
Григорович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
0502 

Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047025, 
виданий 

02.07.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
038183, 
виданий 

03.04.2014

15 Інноваційне 
підприємництв
о

Кандидат 
економічних наук, ДК 
№ 047025, 02.07.2008 
р., спеціальність 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), тема 
дисертаційної роботи: 
«Економічна 
ефективність 
діяльності 
сільськогосподарських 
кооперативів».

Доцент кафедри 
менеджменту 
інвестиційної 
діяльності, 12ДЦ № 
038183, 03.04.2014 р.,

Підвищення 
кваліфікації:
� 06.11.2015 р., 
Київський 
національний 
економічний 
університет ім. 
Вадима Гетьмана, 
(спільний проект 
КНЕУ та Виконавчої 
Агенції з питань 
освіти, 
аудіовізуальних 
засобів та культури № 
529031–LLP–1–2012–
1–UA–AJM–MO), 
сертифікат, тема: 
«Інноваційний та 
інвестиційний 
розвиток 
Європейського 
Союзу»;
� 08.04.2016 р., 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, ННІ 
післядипломної 
освіти, свідоцтво 
12СПВ 187625, тема: 
«Роль навчальної 
дисципліни у 
формуванні 
професійних 
компетентностей 
майбутнього фахівця 
аграрної сфери»;
� 26–28.08.2020 р., 
Міністерство освіти і 
науки України, 
міністерство цифрової 
трансформації 
України, ГО 
«Платформа 
інноваційного 
партнерства» (YEP), 
сертифікат учасника 
тренінгу «Інноваційне 
підприємництво та 
управління стартап 
проектами»;
� 16.11.2017–
21.12.2017 р., 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, Науковий 



парк «Стале 
природокористування 
та якість життя», ННІ 
післядипломної 
освіти, сертифікат 
учасника тренінгу 
«Вступ до 
інноваційного 
бізнесу» Стартап 
школи НУБіП 
України.
п.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:
1.
1. Prysiazhniuk Oksana, 
Plotnikova Maria, Buluy 
Oleksiy, Yakobchuk 
Volodymyr 
Reurbanization as a 
solution of socio-
environmental and 
economic problems. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and Infrast 
ructure Development. 
2020. Vol. 42. No. 1. P. 
41–50.
2. Prysiazhniuk Oksana, 
Plotnikova Maria, Buluy 
Oleksiy Cluster 
approach in 
administration of rural 
areas. Management 
Theory and Studies for 
Rural Business and 
Infrastructure 
Development. 2018. 
Vol. 40. No. 2. P. 243–
253.
2.
1. Buluy O., Plotnikova 
M., Prysiazhniuk O., 
Ramanauskas J. Trends 
ok asymmetries and 
imbalances in rural 
development. Scientific 
Horizons, 2020. № 2 
(87), P. 66–74.
2. Булуй О. Г. 
Інтеграційні процеси 
в агробізнесі України 
та перспективи 
формування 
агропродовольчих 
кластерів. Економіка 
та підприємництво. 
2017. Вип. 38. С. 74–
84.
3. Плотнікова М. Ф., 
Ващенко А. О., Булуй 
О. Г. Механізм 
формування 
підприємництва та 
зайнятості молоді на 
сільських територіях. 
Інфраструктура 
ринку. 2016. Вип. 2. С. 
88–93.
4. Овдіюк О. М., Булуй 
О. Г. Особливості 
економіко-
математичного 



моделювання при 
прийнятті 
управлінських рішень 
на переробних 
підприємствах. Вісник 
ЖНАЕУ. 2016. № 1 
(54), т. 2. С. 30–35.
5. Плотнікова М. Ф. 
Булуй О. Г., Ващенко 
А. О. Механізм 
формування 
підприємництва та 
зайнятості молоді на 
сільських територіях. 
Інфраструктура 
ринку. 2016. №2. С. 
88–93. URL : 
http://www.market-
infr.od.ua/journals/201
6/2_2016_ukr/19.pdf.
6. Плотнікова М. Ф., 
Булуй О. Г. 
Кооперативізація 
територій як механізм 
їх інноваційно-
інвестиційного 
розвитку. 
Причорноморські 
економічні студії. 
2016. Вип. 3. С. 45–48.
7. Швець Т. В., Булуй 
О. Г. Особливості 
формування 
сільськогосподарських 
обслуговуючих 
кооперативів при 
сільських громадах на 
засадах бізнес-
планування. 
Подільський вісник: 
сільське господарство, 
техніка, економіка. 
2016. Вип. 25. С. 180–
190.

3.
Якобчук В. П., 
Присяжнюк О. Ф., 
Плотнікова М. Ф., 
Булуй О. Г. Екологічні 
поселення як 
механізм управління 
багатофункціональни
м розвитком сільських 
територій. 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. 316–334.
8.
� участь у розробці 
комплексної теми 
дослідження 
«Інноваційно-
інвестиційні 
імперативи в 
сучасному 
агробізнесі» 
(державний 
реєстраційний номер 
0118U002387).
� керівник науково-
дослідної роботи ПНУ 
за темою: «Кластерна 
стратегія розвитку 



аграрного сектора: 
теорія, методологія, 
моделі» (номер 
державної реєстрації 
0118U003917).
10.
� заступник з 
наукової роботи 
декана факультету 
економіки та 
менеджменту ЖНАЕУ 
з 2008 р. по 2015 р.;
� завідувач кафедри 
інноваційного 
підприємництва та 
інвестиційної 
діяльності ЖНАЕУ з 
2015 р. по 2017 р.
13.
1. Управління 
інноваційно-
інвестиційними 
бізнес-проєктами: 
методичні 
рекомендації для 
написання курсового 
проекту для студентів 
освітнього ступеня 
«Магістр» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» (галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування») 
денної та заочної 
форм навчання / 
розроб. О.В. Скидан, 
М.Ф. Плотнікова, О.Г. 
Булуй та ін. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. 50 с.
2. Швець Т. В., Булуй 
О. Г., Левківська Л. М. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої практики 
студентами ОС 
«Магістр» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. 22 с.
3. Методичні 
рекомендації до 
виконання і захисту 
кваліфікаційних робіт 
в галузі знань 07 
“Управління та 
адміністрування” 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» / Швець 
Т.В., Овдіюк О. М., 
Булуй О.Г., Левківська 
Л.М., Плотнікова М. 
Ф. Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 29 с.
4. 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.
5. Швець Т. В., Булуй 
О. Г., Левківська Л. М. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання завдань 
виробничої практики 
для студентів ОС 
«Магістр» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». Житомир 
: ЖНАЕУ, 2017. 32 с.
14.
� 2020 р. 
кваліфікаційна робота 
студента Шавловича 
О. Г. спеціальності 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» 
відзначена грамотою 
«За високий рівень 
теоретичного 
обґрунтування 
досліджуваної 
проблеми».
� 2015 р., студенти 
Повар О. та Житарюк 
А. спеціальності 
«Менеджмент 
організацій» здобули 
перемогу у 
всеукраїнському 
конкурсі серед 
студентів ВНЗ усіх 
рівнів акредитації на 
тему: «20 років 
аграрній реформі в 
Україні: досягнення і 
проблеми».
17.
� провідний 
спеціаліст відділу 
регіонального 
прогнозування та 
інформаційно-
аналітичного 
забезпечення 
Головного управління 
економіки в 
Житомирській області 
(02.04.2002 р. – 
18.01.2005 р.);
� голова правління 
об’єднання 
співвласників 
багатоквартирного 
будинку «Рильського 
3» (09.11.2016 р. – по 
теперішній час).

134621 Швець 
Тетяна 
Василівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
сільськогоспод

арський 
інститут, рік 
закінчення: 

19 Стратегія і 
розвиток 
бізнесу

Кандидат 
економічних наук – 
ДК №041923, від 
20.09.2007 р., 
08.07.02 – економіка 
сільського 
господарства і АПК, 



1993, 
спеціальність:  
бухгалтерськи

й облік, 
контроль і 

аналіз 
господарської 

діяльності, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 041923, 

виданий 
20.09.2007, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

027514, 
виданий 

20.01.2011

тема дисертаційної 
роботи: «Формування 
і функціонування 
сільськогосподарських 
обслуговуючих 
кооперативів при 
сільських громадах»

Доцент кафедри 
організації 
виробничих та 
інформаційних 
систем, 20.01.2011 р., 
12 ДЦ №027514

Підвищення 
кваліфікації – 
08.04.2016 р., 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, ННІ 
післядипломної 
освіти, свідоцтво № 
12СПВ 185981, тема: 
“Впровадження 
сучасних новітніх 
технологій навчання 
при викладанні 
дисципліни Стратегія 
інноваційного 
розвитку”;

1) Участь у тренінгу у 
рамках Міжнародного 
проекту 
“Зміцнення позицій 
НГО у регіонах як 
учасників 
реформування 
системи забезпечення 
безпеки харчової 
продукції, 
спрямованого на 
подолання корупції”. 
Сертифікат тренера з 
підготовки бізнесу до 
державних перевірок 
у сфері безпечності 
аграрної та харчової 
продукції, 29-30 
квітень 2020 р.
2) Тренінг ГО 
“Платформа 
інноваційного 
партнерства” (YEP). 
Сертифікат учасника 
тренінгу “Інноваційне 
підприємництво та 
управління стартап-
проєктами”, 26-28 
серпня 2020 р. 
3) Сертифікат 
учасника 
міжнародного 
інформаційного 
тижня програми ЄС 
Ерасмус+ в Україні, 8 
листопада 2019 р.
4) Сертифікат 
учасника тренінгу 
“Написання проектів. 
Фонди ЄС”, 16-17 
лютого 2018 р.

п.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 



застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:
1. 
Web of Science Core 
Collection
1. Швець Т., 
Плотнікова М., 
Присяжнюк О., 
Костюк Л. 
Адміністративно-
інноваційні підходи 
формування 
соціального та 
підприємницького 
капіталу в умовах 
децентралізації. 
Agricultural and 
Resource Economics: 
International Scientific 
E-Journal. 2019. Vol. 5. 
No. 3. Pp. 150–170. 
URL: http://are-
journal.com
2.
1. Левківська Л. М., 
Швець Т.В. 
Формування та 
функціонування 
інтегрованих структур 
в агробізнесі. Збірник 
наукових праць ДВНЗ 
“Київський 
національний 
економічний 
університет ім. 
Вадима Гетьмана”. 
Київ: КНЕУ, 2015. С. 
234-242.
2. Швець Т. В. Сучасні 
підходи до розробки 
стратегічних планів 
розвитку аграрних 
підприємств. Наукові 
записки Львівського 
університету бізнесу 
та права : зб. наук. пр. 
Львів. ун-т бізнесу та 
права. Львів: 
СПОЛОМ. Вип. 14-15. 
2016. С. 171-175.
3. Швець Т. В., Булуй 
О. Г. Особливості 
формування 
сільськогосподарських 
обслуговуючих 
кооперативів при 
сільських громадах на 
засадах бізнес-
планування. 
Подільський вісник: 
сільське господарство, 
техніка, економіка. 
2016. № 1(25). С. 180-
190.
4. Судак Г. В., Скидан 
О. В, Швець Т. В. 
Підприємництво в 
Україні: проблеми та 
перспективи. Вісник 
ЖНАЕУ. Наук.-теорет. 
зб., Т. 1. 2017. №2 (61). 
С. 84–91.
5. Левківська Л. М., 
Швець Т. В. Соціальна 
відповідальність  в 
контексті формування 
стратегічного 
розвитку сучасного 



агробізнесу. 
Економіка АПК. №7. 
2018. С. 74-83.
6. 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.
7. Овдіюк О.М., Швець 
Т.В. Стратегічні 
аспекти розвитку 
вітчизняного ринку 
сфери послуг. 
Ефективна економіка. 
2020. № 9. URL:: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua.
3.
1. Швець Т.В. 
Планування розвитку 
сільських територій. 
Практичний посібник 
з організації та 
ведення бізнесу на 
сільських територіях / 
[Т. О. Зінчук, Т. В. 
Усюк, Л. М. 
Левківська та ін.]; за 
ред. д.е.н., проф. Т.О. 
Зінчук, к.е.н. Т. В. 
Усюк. – К.: «Центр 
учбової літератури», 
2018. 367 с. [внесок 
автора – Розділ 3 п. 
3.1–3.2. – С. 87–108. , 
п. 3.4.  С. 121–132].
2. Маркетингова 
діяльність: навч. 
посіб. [В. В. Зіновчук, 
Л. В. Тарасович, О. М. 
Буднік та ін.]; за ред. 
В. В. Зіновчук, Л. В. 
Тарасович. Житомир: 
Видавець О. О. 
Євенок, 2019. С. 271–
301. [внесок автора – 
Тема 10. Планування 
маркетингу].
8.
1. участь у розробці 
комплексної теми 
дослідження 
«Інноваційно-
інвестиційні 
імперативи в 
сучасному 
агробізнесі» 
(державний 
реєстраційний номер 
0115U006604, 2015–
2020 рр.); робота над 
розділом комплексної 
теми дослідження 
«Стратегічне 
планування діяльності 
аграрних 
підприємств», 
підсумки науково-
дослідної роботи в 
межах зазначеної 
комплексної теми 
дослідження 
оприлюднені в 
колективному звіті за 



4-річний термін 
дослідження.
2. відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми 
«Розробити та 
обґрунтувати 
стратегічні напрями і 
пріоритети 
формування 
конкурентоспроможн
ого аграрного сектору 
економіки Північно-
Західного регіону 
України», державний 
реєстраційний номер 
0110U002406 (2010–
2014 рр.).
10.
• заступник завідувача 
кафедри організації 
виробничих та 
інформаційних систем 
(2007–2010 рр.);
• заступник завідувача 
інноваційного 
підприємництво та 
інвестиційної 
діяльності ЖНАЕУ 
(2010–2017 рр.);
• завідувач кафедри 
інноваційного 
підприємництво та 
інвестиційної 
діяльності (2017 р. і до 
нині);
• голова навчально-
методичної комісії 
факультету економіки 
та менеджменту 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету (2007–
2015 рр.);
• секретар методичної 
комісії 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету (2007–
2015 рр.);
• з 2017 р. по 
теперішній час – член 
методичної комісії 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність»;
• з 2020 р. – член 
навчально-
методичної комісії 
факультету економіки 
та менеджменту.
13.
1. Управління 
інноваційно-
інвестиційними 
бізнес-проєктами: 
методичні 
рекомендації для 
написання курсового 
проекту для студентів 
освітнього ступеня 
«Магістр» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» (галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування») 



денної та заочної 
форм навчання / 
розроб. О.В. Скидан, 
М.Ф. Плотнікова, О.Г. 
Булуй та ін. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. 50 с.
2. Швець Т. В., Булуй 
О. Г., Левківська Л. М. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої практики 
студентами ОС 
«Магістр» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. 22 с.
3. Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
переддипломної 
практики студентами 
ОС “Магістр” 
спеціальності 076 
“Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність” / Швець Т. 
В., Булуй О. Г., 
Левківська  Л. М. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. 32 с.
4. Методичні 
рекомендації до 
виконання і захисту 
кваліфікаційних робіт 
в галузі знань 07 
“Управління та 
адміністрування” 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» / Швець 
Т.В., Овдіюк О. М., 
Булуй О.Г., Левківська 
Л.М., Плотнікова М. 
Ф. Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 29 с.
5. Швець Т. В., Булуй 
О. Г., Левківська Л. М. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання завдань 
виробничої практики 
для студентів ОС 
«Магістр» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». Житомир 
: ЖНАЕУ, 2017. 32 с
17.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
• оператор 
обчислювальної 
техніки 
Житомирського 
спецавтотранспортног
о підприємства 0601 
(21.08.1987 р. – 
11.08.1988 р.);
• бухгалтер 
Житомирського 
спецавтотранспортног
о підприємства 0601 



(10.02.1995 р. – 
22.08.2001 р.).
18. 
Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
• 2017 р. – участь у 
Третьому форумі 
«Інтегрований 
розвиток Житомира». 
Пропозиції враховані 
під час розробки 
Концепції 
інтегрованого 
розвитку Житомира–
2030 р.;
• 2018 р. – залучена як 
фахівець до участі в 
робочій групі при 
Житомирській міській 
раді з питань 
розробки 
Національної стратегії 
поводження з 
відходами та 
ресурсами;
• 2019 р. і до нині – 
член обласної комісії з 
розгляду пропозицій 
щодо фінансової 
підтримки з 
Обласного бюджету, 
що спрямований на 
розвиток 
сільськогосподарських 
обслуговуючих 
кооперативів.

137888 Хант Галина 
Олександрів
на

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова і 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 
(німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни

13 Фахова 
іноземна мова 
(рівень В2)

К.філ.н. – 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:
1.
1. Romanchuk, L., 



й університет, 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

071 Облік і 
оподаткування

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.org/10.15421/02176
9
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
/eejet/article/view/1410
55
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 -80.
3.
1. Англійська мова / 
Навчальний посібник 
для студентів 
аграрних 
спеціальностей вищих 
аграрних навчальних 
закладів / Хант Г. О., 
Лазаренко І. С., 
Коновалова В. А. // 
Навча. Посіб. 
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.
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». 
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.
10. 
З 2016 р. – завідувач 
кафедри іноземних 
мов Житомирського 
національного 



агроекологічного 
університету.
14.
З 2016 р. – керівник 
наукового гуртка 
«Academic Writing»
17.
З 2004 р. працює в 
перекладацьких 
агенціях «Great» та 
«Всесвіт» на посаді 
перекладача 
(англійська та 
німецька мови).  

179534 Левківська 
Лариса 
Миколаївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

050206 
Менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності 
підприємства, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022613, 
виданий 

10.03.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
013240, 
виданий 

19.10.2006

16 Біржовий 
ринок

Кандидат 
економічних наук, ДК 
№022613, від 
10.03.2007 р., 08.07.02 
– економіка 
сільського 
господарства і АПК, 
тема дисертації: 
«Формування та 
функціонування 
інфраструктури 
аграрного ринку: 
регіональний аспект».
Доцент кафедри 
зовнішньоекономічної 
діяльності, 19.10.2006 
р., 02 ДЦ №013240

Підвищення 
кваліфікації:
1) Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, ННІ 
післядипломної 
освіти, свідоцтво, 
тема: «Ділові ігри, їх 
класифікація та 
ознаки дисципліни», 
08.04.2016, Свідоцтво 
№ 12СПВ 187624, 2016 
р.
2) Участь в 
навчальних курсах 
“Основи біржової 
справи”, організовані 
Інвестиційною 
компанією ТОВ 
“ФРІДОМ ФІНАНС 
УКАРАЇНА”, 12-
16.10.2020 р. 
Сертифікат учасника.
3) Участь у тренінгу у 
рамках Міжнародного 
проекту 
“Зміцнення позицій 
НГО у регіонах як 
учасників 
реформування 
системи забезпечення 
безпеки харчової 
продукції, 
спрямованого на 
подолання корупції”. 
– Сертифікат тренера 
з підготовки бізнесу 
до державних 
перевірок у сфері 
безпечності аграрної 
та харчової продукції, 
29-30 квітень 2020 р.
4) Навчання з 
підготовки тренерів-
консультантів за 
Професійною 



програмою 
підвищення 
кваліфікації 
державних службовців 
та посадових осіб 
місцевого 
самоврядування з 
питань місцевого 
економічного 
розвитку в рамках 
Канадського Проекту 
«Партнерство для 
розвитку міст» 
(PLEDDG) – 
Сертифікат тренера-
консультанта, 21 
травня – 26 червня 
2019 р.
5) Участь у тренінгах 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації  
"Сільський розвиток 
та сільське 
господарство" (тренінг 
для тренерів) – проект 
U-LEAD з Європою, 
16-18 жовтня 2018 р. – 
сертифікат тренера.
6) Участь у тренінгах 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації "Прямі 
іноземні інвестиції 
для регіонального і 
місцевого розвитку" 
(тренінг для тренерів) 
– проект U-LEAD з 
Європою, 29-30 
травня 2018 р. – 
сертифікат тренера.
7) Сертифікат 
учасника тренінгу 
“Написання проектів. 
Фонди ЄС”, 16-17 
лютого 2018 р.
8) Сертифікат 
учасника 
міжнародного 
інтелектуального 
воркшопу “Соціальна 
відповідальність для 
сталого розвитку”, 8-9 
квітня 2016 р.
п.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:
1. 
Levkivska L., 
Levkovych I. SOCIAL 
RESPOSIBILITY IN 
UKRAINIAN 
AGRICULTURE: The 
Regional Issue 
//EASTERNJOURNAL
OFEUROPEANSTUDIE
S. - Volume 8, Issue 1, 
June 2017. Р. 97-114. 
(Румунія)  (Web of 
Science, CEEOL, DOAJ, 
EBSCO, 
THOMSONREUTERSE
mergingSourcesCitation
Index (ESCI)) / 



http://ejes.uaic.ro/artic
les/EJES2017_0801_L
EV.pdf
2.
1. Левківська Л., 
Кащук К.  Інноваційне 
забезпечення 
розвитку підприємств 
сфери агробізнесу 
Науково-практичний 
журнал «Інвестиції: 
практика та досвід». 
2014. №12. С. 38-41
2. Левківська Л. М., 
Швець Т.В. 
Формування та 
функціонування 
інтегрованих структур 
в агробізнесі. Збірник 
наукових праць ДВНЗ 
“Київський 
національний 
економічний 
університет ім. 
Вадима Гетьмана”. 
Київ: КНЕУ, 2015. С. 
234-242.
3. Левківська Л.М., 
Шуляк Б.В. 
Особливості 
екологічної 
відповідальності 
аграрного бізнесу 
Збірник наукових 
праць КНЕУ 
«Економіка та 
підприємництво», 
№38, 2017, С. 262-270.
4. Левківська Л.М. 
Соціальна 
відповідальність 
агробізнесу в умовах 
сталого розвитку 
Інноваційна 
економіка, 2017, № 3-
4 [68], C. 123-129. 
(Index Copernicus, 
РИНЦ)
5. Левківська Л. М., 
Швець Т. В. Соціальна 
відповідальність  в 
контексті формування 
стратегічного 
розвитку сучасного 
агробізнесу. 
Економіка АПК. №7. 
2018. С. 74-83.
6. Овдіюк О.М., 
Левківська Л.М. 
Методологічні основи 
управлінських рішень 
як інструмент 
ефективного 
управління 
підприємствами / 
О.М. Овдіюк, Л.М. 
Левківська // 
Економіка АПК, 2020, 
№ 1(303). С. 75-82.

3. 
1. Практичний 
посібник з організації 
та ведення бізнесу на 
сільських територіях / 
[Т. О. Зінчук, Т. В. 
Усюк, Л. М. 
Левківська та ін.]; за 
ред. д.е.н., проф. Т.О. 
Зінчук, к.е.н. Т. В. 
Усюк. К.: «Центр 



учбової літератури», 
2018. 367 с. 
2. Андрушків Б.М., 
Бойко О.Б., Вовк Ю.Я., 
Кузьмак О.І, 
Левківська Л.М., 
Скидан О.В. та ін. 
Інноваційні засоби 
розвитку 
нетрадиційних 
джерел енергії та 
організація 
ресурсовикористання 
в соціогуманітарному 
комплексі: 
монографія.  – 
Тернопіль: Терно-
граф, 2016. – 804 с.
3. Левківська Л.М., 
Харчишина О. В. 
Корпоративна 
соціальна 
відповідальність як 
складова стратегії 
підприємств 
агробізнесу / Сталий 
розвиток сільських 
територій: монографія 
/ за ред. проф. Т. 
Зінчук, проф. Ю. 
Раманаускаса. – 
Клайпеда: вид-во 
Клайпедського 
університету; Київ: 
«Центр учбової 
літератури», 2019. С. 
308-317.
4. Левківська Л.М., 
Ахметов І.Р. 
Організація 
агробізнесу в ЄС 
/Аграрна політика 
Європейського Союзу: 
виклики та 
перспективи : 
монографія // За ред. 
Зінчук Т.О. – Київ: 
«Центр учбової 
літератури», 2019. С. 
356-367

5.
Академічний 
координатор проекту 
ЄС Erasmus+ – Jean 
Monnet Module 
“Аграрна політика ЄС”  
№ 574608-EPP-1-
2016-1-UA-EPPJMO-
MODULE, 2016-2019 
рр. 

8. 
• участь у розробці 
комплексної теми 
дослідження 
«Інноваційно-
інвестиційні 
імперативи в 
сучасному 
агробізнесі» 
(державний 
реєстраційний номер 
0115U006604, 2015–
2020 рр.); робота над 
розділом комплексної 
теми дослідження 
«Соціальна 
відповідальність 
аграрного бізнесу», 
підсумки науково-



дослідної роботи в 
межах зазначеної 
комплексної теми 
дослідження 
оприлюднені в 
колективному звіті за 
4-річний термін 
дослідження.
• співвиконавець 
проекту МОН України 
«Інклюзивна модель 
сталого розвитку 
сільських громад в 
умовах 
євроінтеграційної 
перспективи» 
№3/2017 (2017-2019 
рр.), відповідальна за 
розділ теми 
дослідження 
«Соціальна 
відповідальність 
аграрного бізнесу».
• 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.);
10. 
• з 2004 р. по 2006 р. 
– заступник декана з 
навчальної роботи 
факультету економіки 
та менеджменту 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету;
• з 2006 р. по 2011 р. – 
завідувач кафедри 
організації 
виробничих та 
інформаційних систем 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету.

13. 
1. Швець Т. В., Булуй 
О. Г., Левківська Л. М. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої практики 
студентами ОС 
«Магістр» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. 22 с.
2. Методичні 
рекомендації до 
виконання і захисту 
кваліфікаційних робіт 
в галузі знань 07 
“Управління та 



адміністрування” 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» / Швець 
Т.В., Овдіюк О. М., 
Булуй О.Г., Левківська 
Л.М., Плотнікова М. 
Ф. Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 29 с.
3. Методичні 
рекомендації до 
виконання завдань 
виробничої практики 
для студентів ОС 
«Магістр» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». / Швець 
Т. В., Булуй О. Г., 
Левківська Л. М. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 32 с.
4. 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.

14.
• студентка Левківська 
Н.В. ОКР «Магістр»  
спеціальності 
«Менеджмент ЗЕД» 
отримала перемогу у 
всеукраїнському 
конкурсі серед 
студентів ВНЗ усіх 
рівнів акредитації на 
тему: «20 років 
аграрній реформі в 
Україні: досягнення і 
проблеми», 2015 р.

17.
• провідний економіст 
Овруцького райвідділу 
статистики в 
Житомирській області 
(04.09.2000 р. – 
29.09.2000 р.);
• економіст відділу 
підприємництва 
Інституту аграрної 
економіки УААН,м. 
Київ (02.10.2000 р. – 
31.10.2003 р.);
• менеджер з підбору, 
забезпечення та 
використання 



персоналу в 
Українській асоціації 
молодих фермерів, м. 
Житомир (з листопада 
2016 р. по липень 2019 
р. – за сумісництвом).
• доцент, Центр 
перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 
державних 
підприємств, установ і 
організацій 
Житомирської 
облдержадміністрації 
( з 2005 р. - до 
сьогодні – за 
сумісництвом)
• заступник директора 
ТОВ «Агенція 
«Гудвілл»» (з вересня 
2019 р. – до сьогодні – 
за сумісництвом)
• член ГО «Дорадчий 
центр» - з 2016 р.
• заступник голови ГО 
«Агенція «Гудвіл»» - з 
2019 р.
18. 
З 2016 р. член комісії 
при Житомирській 
обласній державній 
адміністрації з питань 
розробки комплексної 
програми розвитку 
малого та середнього 
підприємництва

86364 Скидан Олег 
Васильович

професор, 
Сумісництв
о

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекеологічн
а академія 

України, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

7.03060104 
менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008222, 

виданий 
14.04.2010

10 Безпечність та 
якість товарів 
та послуг

Д.е.н., професор
Доктор економічних 
наук (ДД № 008222, 
від 14.04.2010 р.), 
спеціальність – 
Економіка та 
управління 
національним 
господарством. Тема 
дисертації: 
Організаційно-
економічний механізм 
формування аграрної 
політики України.
Професор – професор 
кафедри менеджменту 
інвестиційної 
діяльності 2015 р. (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:
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. 
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.
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 // 
Економіка та 
суспільство. 2017. 
№13. URL: 
http://economyandsoci
ety.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.
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.
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.
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.
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)
7. 
Член Акредитаційної 
комісії  України у 
2016-2019 рр. 
(Постанова КМУ від 8 
червня 2016 р. № 369 
«Про затвердження 
складу 
Акредитаційної 
комісії»)
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¬спромож
ного 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».
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.
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.).

13. 
1. Управління 
інноваційно-
інвестиційними 
бізнес-проєктами: 
методичні 
рекомендації для 
написання курсового 
проекту для студентів 
освітнього ступеня 
«Магістр» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» (галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування») 
денної та заочної 
форм навчання / 
розроб. О.В. Скидан, 
М.Ф. Плотнікова, О.Г. 
Булуй та ін. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. 50 с.
2. 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.

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.).
• 

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПР04. 
Застосовувати 
бізнес-комунікації 
для підтримки 
взаємодії з 
представниками 
різних професійних 
груп

Корпоративне 
управління

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Виробнича практика МН-04-робота з навчально-
методичною 
літературою(конспектуванн
я,тезування,анотування,реце
нзування,складання 
реферату) МН-06-
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);МН-07-науково-
дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, 
виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної 
роботи).Підготовка і захист 
кваліфікаційної роботи.

ФО-05 – захист 
кваліфікаційної та курсової 
роботи, звіту з практики

Фахова іноземна мова МН 01 – словесний метод ФО 01 – екзамен;



(рівень В2) (лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

ПР01. Вміти 
адаптуватися та 
проявляти 
ініціативу і 
самостійність в 
ситуаціях, які 
виникають в 
професійній 
діяльності

Методологія і 
організація наукових 
досліджень

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Стратегія і розвиток 
бізнесу

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Інноваційне 
підприємництво

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 

ФО 01– екзамен
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07– усний контроль.



(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ПР02. Визначати, 
аналізувати 
проблеми 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності та 
розробляти заходи 
щодо їх вирішення.

Методи прийняття 
управлінських рішень 
в бізнесі

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

ФО 03 – залік
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Методологія і 
організація наукових 
досліджень

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Стратегія і розвиток 
бізнесу

МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 

ФО 01 – екзамен
ФО-04-письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР,ККР)
ФО – 7-усний 



комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

Виробнича практика МН-04-робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату) МН-
06-самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);МН-07-науково-
дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, 
виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи). 
Підготовка до 
кваліфікаційної роботи.

ФО-05 – захист 
кваліфікаційної та курсової 
роботи, звіту з практики

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

МН-04-робота з навчально-
методичною 
літературою(конспектуванн
я,тезування,анотування,реце
нзування,складння 
реферату) МН-06-
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);МН-07-науково-
дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, 
виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи). 
Підготовка і захист 
кваліфікаційної

ФО-05 – захист 
кваліфікаційної та курсової 
роботи, звіту з практики
ФО-06-виступи на наукових 
заходах.

ПР03. Вміти 
розробляти заходи 
матеріального і 
морального 
заохочення та 
застосовувати 
інші інструменти 
мотивування 
персоналу й 
партнерів для 
досягнення 
поставленої мети

Соціальна 
відповідальність 
бізнесу

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Інноваційне 
підприємництво

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН 07 – науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

ПР05. Вміти 
професійно, в 
повному обсязі й з 
творчою 
самореалізацією 
виконувати 
поставлені 
завдання у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та/або 
біржової 
діяльності.

Методи прийняття 
управлінських рішень 
в бізнесі

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Біржовий ринок МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

ФО 03 – залік
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Соціальна 
відповідальність 
бізнесу

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Виробнича практика МН-04-робота з навчально-
методичною 
літературою(конспектуванн
я,тезування,анотування,реце
нзування,складання 
реферату) МН-06-
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);МН-07-науково-
дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, 
виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної 
роботи).Підготовка і захист 
кваліфікаційної роботи.

ФО-05 – захист 
кваліфікаційної та курсової 
роботи, звіту з практики

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

МН-04-робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату) МН-
06-самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);МН-07-науково-
дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, 
виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної 
роботи).Підготовка і захист 
кваліфікаційної

ФО-05 – захист 
кваліфікаційної та курсової 
роботи, звіту з практики

ФО-06-виступи на наукових 
заходах.

Інноваційне 
підприємництво

МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН 07 – науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

ПР06. Визначати 
та впроваджувати 
стратегічні плани 
розвитку суб’єктів 
господарювання у 
сфері 
підприємництва, 
торгівлі та/або 
біржової 
діяльності.

Стратегія і розвиток 
бізнесу

МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

МН-04-робота з навчально-
методичною 
літературою(конспектуванн
я, тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату) МН-06-
самостійна робота 

ФО-05 – захист 
кваліфікаційної та курсової 
роботи, звіту з практики
ФО-06-виступи на наукових 
заходах



(розв’язання програмних 
завдань);МН-07-науково-
дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, 
виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної 
роботи).Підготовка і захист 
кваліфікаційної

Корпоративне 
управління

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

ПР07. Оцінювати 
продукцію, послуги, 
а також процеси, 
що відбуваються в 
підприємницьких, 
торговельних 
та/або біржових 
структурах і 
робити відповідні 
висновки для 
прийняття 
управлінських 
рішень.

Безпечність та якість 
товарів та послуг

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

МН-04-робота з навчально-
методичною 
літературою(конспектуванн
я, тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату) МН-06-
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);МН-07-науково-
дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, 
виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної 
роботи).Підготовка і захист 
кваліфікаційної

ФО-05 – захист 
кваліфікаційної та курсової 
роботи, звіту з практики
.ФО-06 – виступи на 
наукових заходах

Біржовий ринок МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);

ФО 03 – залік
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 



МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання мультимедійні, 
веб-орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завань)

контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Інноваційні технології 
антикризового 
управління

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання мультимедійні, 
веб-орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

ПР08. Розробляти і 
приймати рішення, 
спрямовані на 
забезпечення 
ефективності 
діяльності 
суб’єктів 
господарювання у 
сфері 
підприємницької, 
торговельної 
та/або біржової 
діяльності

Методи прийняття 
управлінських рішень 
в бізнесі

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.

Інтелектуальна 
власність в бізнесі

МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль



МН 07 – науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

Інноваційні технології 
антикризового 
управління

МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН 07 – науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Корпоративне 
управління

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Біржовий ринок МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.

Соціальна 
відповідальність 
бізнесу

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Управління 
інноваційно-
інвестиційними 
бізнес-проектами

МН дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
01 – словесний метод 
(лекція, 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО-01 – екзамен; ФО-05 – 
захист кваліфікаційної та 
курсової роботи, звіту з 
практики; ФО-06-виступи на 
наукових конференціях

Управління 
інноваційно-
інвестиційними 
бізнес-проектами 
(курсовий проєкт)

МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист 
кваліфікаційної та курсової 
роботи, звіту з практики

Безпечність та якість 
товарів та послуг

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль



ПР09.Вміти 
вирішувати 
проблемні 
питання, що 
виникають в 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних 
та/або біржових 
структур за умов 
невизначеності та 
ризиків.

Соціальна 
відповідальність 
бізнесу

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Інтелектуальна 
власність в бізнесі

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Інноваційні технології 
антикризового 
управління

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Біржовий ринок МН 01 – словесний метод ФО 03 – залік;



(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах

Управління 
інноваційно-
інвестиційними 
бізнес-проектами

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

ФО-01-екзамен; ФО-05 – 
захист кваліфікаційної та 
курсової роботи, звіту з 
практики;
ФО-06 – виступи на 
наукових конференціях

Управління 
інноваційно-
інвестиційними 
бізнес-проектами 
(курсовий проєкт)

МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист 
кваліфікаційної та курсової 
роботи, звіту з практики.

Безпечність та якість 
товарів та послуг

МН-04-робота з навчально-
методичною 
літературою(конспектуванн
я,тезування,анотування,реце
нзування,склад ання 
реферату) МН-06-
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);МН-07-науково-
дослідна робота (написання 
статей та тез 
доповідей,виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної 
роботи).Підготовка і захист 

ФО-05 – захист 
кваліфікаційної та курсової 
роботи, звіту з практики



кваліфікаційної роботи.
Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

МН-04-робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
,складання реферату) МН-
06-самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);МН-07-науково-
дослідна робота (написання 
статей та тез 
доповідей,виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної 
роботи).Підготовка і захист 
кваліфікаційної

ФО-05 – захист 
кваліфікаційної та курсової 
роботи, звіту з практики
ФО-06-виступи на наукових 
заходах

ПР10.Впроваджува
ти інноваційні 
проєкти з метою 
створення умов для 
ефективного 
функціонування та 
розвитку 
підприємницьких, 
торговельних 
та/або біржових 
структур 

Управління 
інноваційно-
інвестиційними 
бізнес-проектами

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах;
ФО 07 – усний контроль.

Управління 
інноваційно-
інвестиційними 
бізнес-проектами 
(курсовий проєкт)

МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист 
кваліфікаційної та курсової 
роботи, звіту з практики

Стратегія і розвиток 
бізнесу

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



 


