
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Житомирський національний агроекологічний університет

Освітня програма 37289 Менеджмент

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 073 Менеджмент

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Житомирський національний агроекологічний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 37289

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 073 Менеджмент

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Мущинська Наталя Юріївна, Родіна Ольга Вікторівна, Смерічевська
Світлана Василівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 27.08.2020 р. – 29.08.2020 р.

3. Посилання на документи, які підлягають оприлюдненню закладом вищої освіти на своєму
вебсайті

Відомості про самооцінювання ОП https://bit.ly/3lNnibu

Програма візиту експертної групи https://bit.ly/3brbhUk

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

У експертів за результатами онлайн-візиту до ЖНАЕУ, проведених зустрічей з різними фокус-групами,
ознайомлення з додатковими матеріалами, представленими гарантом ОНП за запитом ЕГ (Додаток А,
https://bit.ly/2QSW0ST), не зважаючі на наявність у звіті СО не зовсім коректно поданої інформації по окремим
критеріям, в цілому склалося достатньо позитивне враження від реалізації в ЗВО ОНП Менеджмент за третім рівнем
вищої освіти. Визначені цілі та програмні результати навчання за ОНП корелюють зі стратегічними цілями
розвитку ЗВО. Зміст і структура ОНП відповідають предметній області спеціальності 073 Менеджмент та враховують
специфіку підготовки здобувачів за третім рівнем вищої освіти. Наукові керівники аспірантів є активними
дослідниками за профілем ОНП, що сприяє якісному забезпеченню реалізації наукової компоненти ОНП.
Позитивним є те, що всі залучені сторони до реалізації ОНП (керівництво університету, гарант, наукові керівники,
викладачі) усвідомлюють слабкі сторони програми та мають чітке бачення їх ліквідації. В цілому ОНП відповідає
якісним критеріям підготовки здобувачів за третім рівнем вищої освіти, а виявлені недоліки та слабкі сторони ОНП
не знижують загальне позитивне враження.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильною стороною ОНП є, насамперед, кадрове забезпечення її реалізації, активність наукових керівників за
тематикою досліджень своїх аспірантів, наявність в ЗВО критичної маси науковців для якісної підтримки наукової
роботи аспірантів та багаторічний досвід підготовки на базі університету кандидатів та докторів наук за
економічними спеціальностями, який враховується при організації як наукової, так і освітньої компоненти ОНП.
Інноваційна структура управління університетом та високий професіоналізм керівників структурних підрозділів, які
відповідають за якість організації як освітнього процесу так і наукової діяльності в університеті, сприяють
вдосконаленню ОНП. Зміст і структура освітньої складової програми постійно переглядається та оновлюється.
Якісній підготовці аспірантів сприяє функціонування в ЗВО сформованих наукових шкіл за спеціальністю 073
Менеджмент. Правила прийому до аспірантури і докторантури та документи, що регулюють порядок визнання
результатів навчання отриманих в інших ЗВО, є чіткими і зрозумілими. Реалізація ОНП відбувається за достатності
матеріально-технічних ресурсів, доступності інфраструктури, необхідної для забезпечення освітнього процесу, що
допомагає здобувачам розвиватися та поглиблювати свої теоретичні знання та здійснювати наукові дослідження.
Інформація щодо організації та регулювання освітнього процесу є у вільному доступі на сайті ЗВО. Здобувачі
ступеня доктора філософії мають доступ до інформаційних ресурсів баз даних Scopus та Web of Science. Процедури і
політика дотримання академічної доброчесності чіткі та зрозумілі для всіх учасників освітнього процесу. Сильною
стороною ОНП, за думкою експертів, можна вважати й те, що керівництво ЗВО, гарант ОНП, наукові керівники та
викладачі, залучені до реалізації освітньої складової, чітко усвідомлюють слабкі сторони програми та наполегливо
працюють над їх усуненням.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Під час експертизи була виявлена наявність технічних неточностей і недостатня коректність подання інформації за
окремими критеріями у звіті про самооцінювання, тому ЗВО рекомендується звернути на це особливу увагу в
подальшій роботі та посилити практику внутрішнього контролю якості підготовки нормативної та звітної
документації. Освітня складова ОНП потребує подальшого вдосконалення, зокрема, експерти рекомендують при
формуванні цілей і програмних РН більш уваги акцентувати на унікальності ОНП з урахуванням галузевого
спрямування наукових досліджень аспірантів; враховувати кращі практики закордонних ЗВО при перегляді змісту
ПРН та ОК програми. Рекомендується розширити перелік вибіркових дисциплін за рахунок навчальних дисциплін
вільного вибору, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти та інших ОНП підготовки здобувачів ступеня
доктора філософії, які пов’язані з тематикою дисертаційних досліджень аспірантів; переглянути змістовне
наповнення робочих програм дисциплін на основі наукових досягнень як власного НПП, так і світової наукової
спільноти; активніше впроваджувати в процесі підготовки аспірантів новітні методи навчання; конкретизувати та
узгодити критеріальну систему оцінювання знань, зафіксовану в Положеннях та робочих програмах ОК;
заохочувати аспірантів до міжнародного стажування, участі в академічній мобільності, як внутрішній, так і
міжнародній; відображати у відкритому доступі для ознайомлення результати опитувань різних груп стейкхолдерів.
Рекомендується запровадити рейтингову оцінку викладачів, забезпечити активізацію використання існуючого
потенціалу внутрішньоукраїнської та міжнародної співпраці для забезпечення зростання мобільності здобувачів ОП
Менеджмент. Доцільним було б запровадити практику подвійного керівництва науковими дослідженнями
аспірантів за рахунок залучення у якості зовнішніх наукових керівників провідних науковців з інших ЗВО та
наукових установ. Рекомендується розробити заходи підвищення наукової активності аспірантів та залучення їх до
участі в конкурсах наукових проектів молодих вчених; конкурсах наукових проектах, які фінансуються бізнесом,
міжнародних грантах, заохочувати аспірантів до публікації своїх результатів досліджень у виданнях, що
індексуються в МНМБ Scopus та Web of Science, в тому числі спільно з науковими керівниками. Кожному аспіранту
доцільно створити власний профіль науковця (в Google Scholar, ORCID, ResearcherID та в інших системах
ідентифікації дослідника).

III. Аналіз
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У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Заявлена мета ОНП достатньо чітко сформульована та відповідає місії ЗВО, визначеної в Стратегії розвитку
ЖНАЕУ, затвердженої протоколом Вченої ради № 7 від 30.03.2016 р. (http://znau.edu.ua/images/public_document/)
«генерувати нові знання, інноваційні ідеї…готувати професіоналів, що вміють комплексно поєднувати
дослідницьку, проектну та підприємницьку діяльність і забезпечують позитивні зміни в економіці». Зустрічі з
керівництвом Університету, гарантом ОНП підтвердили, що всі вони чітко розуміють значення ОНП для реалізації
стратегії розвитку ЗВО та наполегливо працюють над її вдосконаленням.

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

Під час зустрічі з керівництвом університету та гарантом ОНП встановлено, що поява даної програми була
продиктована доцільністю збереження успішної багаторічної практики підготовки в ЖНАЕУ аспірантів за
спеціальностями 08.00.03, 08.00.04. Програма акцентована на проведенні соціально-економічних досліджень на
рівні регіону, окремих суб’єктів господарювання в розрізі галузей і сфер національної економіки України. Гарант
ОНП є членом Ради з питань системного менеджменту і ділової досконалості організацій Громадської спілки
«Українська асоціація досконалості та якості», що надає можливість отримувати інформацію про існуючі потреби
роботодавців у сучасному середовищі менеджменту. Участь академічної спільноти та потенційних роботодавців в
формуванні цілей та програмних результатів навчання ОНП було підтверджено на онлайн-зустрічах з д.е.н., проф.
Яценко О.М. (заступником завідувача кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» (КНЕУ), д.е.н., проф. Черевко Г.В. (завідувачем кафедри
економіки Львівського національного аграрного університету), д.е.н., проф. Харчишиною О.В. (головою громадської
організації «Дорадчий центр»), д.е.н., ст.наук.співробітником Ходаківською О.В. (заступником директора ННЦ
«Інститут аграрної економіки»). Гарантом представлено документи, які підтверджують участь практиків і
академічної спільноти у формуванні та оновлені програмних результатів навчання (протокол №1 засідання
проектної групи з розробки ОНП «Менеджмент» третього рівня вищої освіти від 17.03.2017 р.; протоколи засідань
кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука за участю запрошених стейкхолдерів (№ 14
від 03.03.2018; №15 від 09.03.2019., №12 від 29.03.2020). Так, зокрема, пропозиції Яценко О.М. було враховано при
визначенні ЗК4 та ЗК9, уточненні СК11, формуванні РН19 (протокол № 14 від 03.03.2018). Пропозиції Харчишеної
ОВ. враховано в РН3, РН19, РН23 (протокол № 15 від 09.03.2019). На зустрічі зі здобувачами було встановлено їх
схвалення змісту і структури ОНП, що пояснює їх пасивність у впливі на зміни в ОНП, але вони висловили
готовність щодо удосконалення в майбутньому її освітньої компоненти (зокрема в контексті розширення переліку
вибіркових дисциплін, які враховують специфіку їх наукових досліджень). Аспіранти, як було з’ясовано на зустрічі з
відповідною фокус-групою, залучаються до процесу оновлення ОП шляхом обговорення програмних результатів
навчання з викладачами окремих освітніх компонентів з огляду на їх потреби набуття практичних знань.

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

На зустрічах з гарантом, НПП, здобувачами було з`ясовано, що моніторинг ринку праці та вияв тенденцій його
розвитку відбувається в ЗВО системно за результатами наукових досліджень НПП і двох сформованих в ЗВО
наукових шкіл за спеціальністю 073 Менеджмент («Економіка та стратегічне управління національною безпекою в
контексті глобальних цілей сталого розвитку» (наук.керівник О.В.Скидан); «Сільська економіка в умовах
європейської інтеграції та глобалізації» (наук.керівник Зінчук Т.О. : https://bit.ly/3hAgQkT), а також в межах
проведення наукових конференцій (https://bit.ly/35EBf65 ), семінарів, круглих столів, за результатами яких
системно відбувалося оновлення змісту результатів навчання (зокрема, РН6, РН16, РН19, РН23) та доповнення в
2019 р. ОНП (https://bit.ly/2QUd6jc) новими програмними результатами навчання (РН32 і РН33), спрямованих,
зокрема, на формування вміння здобувачів здійснювати пошук нових ідей та конструктивно викладати їх (РН32),
володіння методами встановлення комунікаційного зв’язку з крос культурним науковим середовищем,
використовувати сучасні інформаційні джерела національного та міжнародного рівня для оцінки стану вивченості
об’єкту досліджень тощо (РН33). Гарантом ОНП була надано експертам для ознайомлення зведена таблиця
внесення змін щодо компетенцій, програмних результатів навчання і освітніх компонентів ОНП за роками, що
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свідчить про постійний перегляд та вдосконалення ОНП з урахуванням тенденцій ринку та потреб стейкхолдерів
(додаток Б). При перегляді ОНП враховуються також тенденції розвитку спеціальності 073 «Менеджмент» з
урахуванням досвіду провідних вітчизняних закладів ЗВО та наукових установ, зокрема, Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана» (КНЕУ), Львівського національного аграрного університету,
ННЦ «Інститут аграрної економіки», що було підтверджено їх представниками на зустрічі з експертами. Галузеве
спрямування та регіональні особливості ОНП відображено в її науковій складовій, в тематиці наукових досліджень,
яка визначається з урахуванням професійної діяльності здобувачів та безпосередньо пов’язана, зокрема, з
управлінням аграрним бізнесом, (теми Ляшенко Р.В., Воронич М.В). з екологічним менеджментом лісового
комплексу (тема Фітісова А.М.), розвитком сільських територій і громад (теми Костюк Л.П., Патинська М.М.)
(Додаток Б). Але в освітній складовій програми галузевий аспект відображено недостатньо. В НП 2016 - 2019 рр.
була лише одна вибіркова ОК Аграрна політика, спрямована на досягнення единого ПРН 12, сформованого з
урахуванням галузевого спрямування ОНП.

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Стандарт вищої освіти третього рівня за спеціальністю 073 Менеджмент відсутній, але експертною групою було
встановлено, що основні програмні результати навчання спрямовані на формування здатності особи розв'язувати
складні задачі і проблеми у відповідній галузі професійної діяльності та в повній мірі відповідають вимогам
Національної рамки кваліфікації для 9-го кваліфікаційного рівня (https://bit.ly/35H3ill), зокрема, щодо здобуття……
нових знань з метою їх практичного застосування в процесі наукового дослідження (РН13), вміння та навичок усної і
письмової презентації результатів власних досліджень рідною та іноземною мовами (РН6), генерування
оригінальних інноваційних рішення, спрямованих на розв’язання конкретної соціально-економічної проблеми в
галузі управління та адміністрування (РН30); вміння доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні
наукові знання та результати досліджень до професійної та непрофесійної спільноти (РН31); вміння здійснювати
пошук новітніх ідей та конструктивно їх викладати у формі презентації; конструктивно і переконливо захищати
результати досліджень (РН32); володіння методами встановлення комунікаційного зв’язку з крос культурним
науковим середовищем та адаптації презентації досліджень до аудиторій різного рівня підготовки (РН33).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОНП Менеджмент виникла та реалізується в ЖНАЕУ на базі багаторічної успішної практики підготовки в ЗВО
аспірантів за спеціальностями 08.00.03, 08.00.04. ЖНАЕУ має розгалужену мережу партнерів-науковців в різних
регіонах України, що дозволяє активно залучати академічну спільноту провідних українських ЗВО до формування та
вдосконалення цілей і програмних результатів навчання здобувачів за ОНП Менеджмент. Якісній підготовці
аспірантів сприяє функціонування в ЗВО сформованих наукових шкіл за спеціальністю 073 Менеджмент. Наукова
складова освітньої програми має чітке галузеве спрямування, що відображено в тематиці наукових досліджень
аспірантів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Освітня складова ОНП недостатньо відображує її галузевий контекст, тому експерти рекомендують при формуванні
цілей і програмних результатів навчання більш уваги акцентувати на унікальності ОНП з урахуванням галузевого
(аграрного) та екологічного спрямування досліджень наукових шкіл, що традиційно склалися та розвиваються в
ЖНАЕУ; враховувати передовий досвід і кращі практики реалізації аналогічних ОНП в закордонних ЗВО,
насамперед тих, які вже є партнерами ЖНАЕУ. Це підвищить привабливість ОНП для потенційних аспірантів,
підвищить якість підготовки аспірантів та сприятиме їх академічній мобільності. Доцільно розширити перелік
вибіркових професійних компонентів ОНП з урахуванням сучасних практик ефективного менеджменту та з
урахуванням галузевого профілю ЗВО (наприклад, за рахунок таких ОК як : Управління сталим розвитком
аграрного сектору економіки, Діджиталізація управління, Екологістика, Управління ланцюгами постачання в
аграрному секторі економіки, тощо ).

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітньо-наукова програма «Менеджмент» відповідає вимогам Критерію 1 із зауваженнями, що не є суттєвими, а
носять рекомендаційний характер, тому ОНП за даним критерієм відповідає рівню В.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Експертна група під час експертизи ознайомилася з ОНП 2016, 2019 рр. та проектом ОНП 2020 року. Згідно з
даними про самооцінювання ОНП (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/) та відповідно до навчального
плану 2019 р., затвердженого 22.05.2019 року протоколом Вченої ради №10, обсяг освітньої складової ОНП
становить 40 кредитів ЄКТС, що відповідає вимогам статті 5 Закону України «Про вищу освіту». ЕГ було
встановлено, що фактично вибіркова складова реалізації ОНП 2019 р. складається з 3-х блоків вибіркових дисциплін
по 4 кредити та дорівнює в сумі 12 кредитів (30%), як і зазначено в НП 2019 , хоча в самій ОНП 2019 р. допущено
технічну помилку (вибіркова складова зазначена в обсязі 11 кредитів). Про технічність характеру помилки свідчить
перерахунок загальної суми кредитів по ОНП. Згідно з НП 2016 р. вибіркова складова ОНП дорівнювала 19 кредитів
(з яких 16 кредитів - за вибором ЗВО, а 3 кредити - за вибором здобувачів). Обсяг чотирьох компонент ОНП 2019, які
забезпечують набуття компетенцій передбачених п.27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук (Постанова КМУ №261 від 23.03.2016), становить: 1) здобуття глибинних знань зі
спеціальності – 12 кредитів ЄКТС (ОК6 Менеджмент (поглиблене вивчення) обсягом 4 кредити) та вибіркові ОК
професійної підготовки (2 дисципліни з 6-ти) загальним обсягом 8 кредитів), 2) оволодіння загальнонауковими
(філософськими) компетентностями – 4 кредити ЄКТС (ОК Філософія науки); 3) набуття універсальних навичок
дослідника – 7 кредитів ЄКТС (ОК Методологія та технологія наукових досліджень (3 редити) та Моделювання
систем (4 кредити); 4) здобуття мовних компетентностей – 6 кредитів ЄКТС (ОК3 Фахова іноземна мова), що в
повній мірі відповідає пропорціям, які були визначені зазначеним Порядком. Експертна група за результатами
ознайомлення з ОНП 2016 р. (Протокол засідання вченої ради ЖНАЕУ № 8 від 27.04.2016) та навчальними планами
2016, 2017, 2018 років, також констатує дотримання в них вимог Постанови КМУ №261 до обсягу обов'язкових
структурних освітніх компонентів ОНП. В проекті ОНП 2020 р., оприлюдненому на сайті ЗВО для публічного
обговорення, (http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-ta-doktorantura) обсяг освітньої компоненти збільшено до 60
кредитів, з яких 20 кредитів (25%) складають вибіркові компоненти. В ОНП 2020 року збільшено до 26 кредитів
(43,3%) компоненти, спрямовані на здобуття знань зі спеціальності та до 20 кредитів компоненти, які забезпечують
набуття компетенцій з універсальних навичок дослідника, що сприятиме підвищенню якості підготовки здобувачів.

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Згідно з НП 2019 р. освітні компоненти, які включено до ОНП, складають логічну взаємопов'язану систему та в
сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Обов’язкові компоненти ОНП
(24 кредити) складаються з 4-х дисциплін загальної підготовки (17 кредитів) та двох дисциплін професійної
підготовки (7 кредитів). Вибіркова складова теоретичного навчання ОНП – 12 кредитів, передбачає вибір
здобувачами 3-х дисциплін із запропонованих 10-ти. Аудиторне навантаження складає 32,0 % часу. Основне
теоретичне навантаження припадає на практичні заняття (61,5% аудиторного часу), під час яких аспірант має
оволодіти загальнонауковими та специфічними методами, методиками та технологіями. Матриця відповідності
визначених результатів навчання та компетентностей, представлена в ОНП, в цілому демонструє комплексність та
взаємопов’язаність освітніх компонентів та їх спрямованість на досягнення заявлених програмних результатів
навчання. Але, за думкою експертів, ЗВО доцільно ретельно проаналізувати матрицю забезпечення програмних
результатів навчання з метою подальшого вдосконалення ОК, які забезпечують їх досягнення. Так, наприклад,
програма містить ПРН12 (Знати теоретичні і методологічні засади вітчизняної аграрної політики, аграрну
термінологію, логічно, послідовно та аргументовано демонструвати власну точку зору та вміння її відстоювати.
Оперувати поняттями загальноєвропейської аграрної практики), який забезпечується, судячи з назв дисциплін НП,
насамперед, вибірковою компонентою (ВБ2.4. Аграрна політика), хоча згідно з матрицею та за ствердженням
гаранта ОП даний програмний результат досягається також при вивченні окремих модулів ОК6 (Менеджмент
(поглиблене вивчення) та будь-якої дисципліни вибіркового блоку №2 (ВБ2.1 - ВБ2.4). Експерти рекомендують
підсилити галузеве спрямування як програмних результатів навчання ОНП, так і освітніх компонентів для їх
досягнення. Зокрема, рекомендується в обов'язковому блоці дисциплін передбачити ОК, які б забезпечували
галузеве спрямування програми та відповідали б тематиці наукових досліджень аспірантів (наприклад, Аграрний
менеджмент, або Управління сталим розвитком аграрного сектора). ЕГ також рекомендує результати навчання за
ОНП упорядкувати за групами : 1) ПРН, що відповідають Національній рамці кваліфікацій (за відсутності
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стандарту); 2) обов`язкові ПРН за вибором ЗВО, які відображають унікальність, галузеве спрямування та
регіональні потреби реалізації ОНП, що сприятиме відповідному позиціонуванню ОНП на ринку освітніх послуг.

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

Зміст ОНП 2019 р. (https://bit.ly/2QUd6jc) відповідає предметній області спеціальності 073 «Менеджмент» третього
рівня вищої освіти, характеризується вдалим поєднанням дисциплін, що формують менеджерські компетенції
(«Менеджмент (поглиблене вивчення)», «Менеджмент та презентація наукових та освітніх проектів»,
«Моделювання систем») та знань і вмінь в сфері загальної підготовки дослідника-науковця («Педагогіка і
психологія вищої освіти», «Філософія науки», «Методологія та організація наукових досліджень», «Управління
інтелектуальною власністю»). Зазначені освітні компоненти в сукупності дозволяють сформувати науково-
методологічне підґрунтя для виконання наукової складової ОНП, результатом якої є підготовка дисертації з
проблематики менеджменту. В ОНП 2020 року компоненти, спрямовані на здобуття знань зі спеціальності,
збільшено до 26 кредитів (43,3%) та до 20 кредитів збільшено освітні компоненти, які забезпечують набуття
компетенцій з універсальних навичок дослідника, що сприятиме підвищенню якості підготовки здобувачів.

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

Процес вибору дисциплін з урахуванням специфіки наукових досліджень аспіранта, який передбачає формування
його індивідуальної освітньої траєкторії, регулюється в ЗВО Положенням про порядок підготовки докторів філософії
та докторів наук (нова редакція 2019 р., https://bit.ly/3c6MN3g) та Положенням про організацію освітнього процесу
(Протокол №55 від 28.03.2019, https://bit.ly/2FBVNRT) В загальному обсязі освітньої складової ОНП Менеджмент
для здобувачів PhD, згідно з НП 2019 р. (наказ № 103 від 23.05.2019 р), передбачено 12 кредитів ЄКТС (30 %) для
трьох вибіркових дисциплін, які аспірант, має право обрати з 3-х блоків дисциплін: ВБ1 містить три дисципліни
(Управління інтелектуальною власністю; Менеджмент організацій; Глобальні стратегії соціально-економічного
розвитку); ВБ2 – чотири дисципліни (Менеджмент і презентація наукових і освітніх проектів; Менеджмент
проектів; Міжнародний менеджмент; Аграрна політика); ВБ3 – три дисципліни (Професійно-комунікаційний
менеджмент; Управління комунікаціями наукових досліджень; Менеджмент персоналу). Під час експертизи та
зустрічі з гарантом було встановлено, що в ОНП допущена технічна помилка щодо розрахунку обсягу вибіркової
складової (обсяг ВБ3 вказано 3 кредити замість 4-х). Відповідно загальний обсяг вибіркової складової в ОНП
зазначено 11 кредитів замість 12-ти фактичних. Технічний характер помилки підтверджується розрахунком
загальної кількості кредитів за програмою. Цим пояснюється той факт, що в ОНП вибіркова складова зазначається у
обсязі 11 кредитів (хоча реально складає 12), а в НП 2019 р. - 12 кредитів. Каталог вибіркових дисциплін для ОС
Доктор філософії спеціальності 073 Менеджмент з характеристикою компетенцій та ПРН, які вони забезпечують,
оприлюднено на сторінці аспірантури сайту ЗВО (https://bit.ly/3330Kej). Але існуюча блочна модель вибору
дисциплін має певні обмеження і не завжди дає можливість обрати аспіранту дисципліну з урахуванням його
вузькоспеціалізованої теми наукових досліджень. Експертами встановлено, що з 6-ти здобувачів ОНП, п’ять вибрали
дисципліну «Менеджмент персоналу». Під час он-лайн зустрічі з здобувачами вищої освіти вони підтвердили факт
вибору дисциплін та кожен з аспірантів надав досить ґрунтовні пояснення, чому він обрав саме дисципліну
Менеджмент персоналу, яка, на перший погляд, начеб то не зовсім корелює з тематикою їх наукових досліджень.
Експертам було надано для ознайомлення заяви здобувачів щодо включення в їх індивідуальний навчальні плани
відповідних дисциплін вільного вибору. Індивідуальна траєкторія навчання аспірантів відображена в їх
індивідуальних навчальних планах, які було гарантом надано експертам для ознайомлення.

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

ОНП передбачає здобуття практичних компетентностей (ЗК3, ЗК4, ЗК12, СК10) за допомогою практичної складової
ОК (практичних, лабораторних занять) та проходження здобувачами згідно з Програмою викладацької практики
докторів філософії (нова редакція 2019) (https://bit.ly/322jhIh ) викладацької практики (обсяг якої в ОНП та НП
2019 р. збільшено з 2 до 4-х кредитів ЄКТС). Експертам для ознайомлення було надано накази (№382ст від
30.04.2020 (з урахуванням карантинних умов); №474ст від 03.04.2019; №409 від 23.03.2018) про організацію
проведення та захист викладацької практики здобувачів ВО ступеня доктора філософії, яка передбачена в НП
підготовки аспірантів. Під час педагогічної практики аспіранти під керівництвом гаранта ОНП чи провідного
викладача залучаються до проведення аудиторних занять. По завершенню викладацької практики аспіранти
готують звіти про її проходження, які було надано експертам для ознайомлення. Здобувачі ОП підтвердили
проходження викладацької практики в межах університету.

Сторінка 7



6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

В рамках ОНП здобувачі мають можливість набуття соціальних навичок (soft skills). Зокрема, в процесі вивчення
таких освітніх компонентів як Педагогіка та психологія вищої школи; Фахова іноземна мова; Менеджмент
(поглиблене вивчення); Менеджмент та презентація наукових та освітніх проектів; Менеджмент персоналу або
Професійно-комунікаційний менеджмент (за вибором), викладацька практика. Набуттю соціальних навичок, які є
важливими в майбутній комунікативній та педагогічній діяльності аспіранта, відповідають загальні компетентності
(ЗК4, ЗК14), спеціальні компетентності (СК8, СК9, СК10) та програмні результати навчання (РН16, РН20, РН23,
РН24, РН28, РН29). Аналіз ОНП дозволяє стверджувати, що вона спрямована на набуття здобувачами вищої освіти
таких соціальних навичок (soft skills) як: креативність, лідерство, комунікативність, соціальна відповідальність,
вміння працювати в команді, логічно і критично мислити, самостійно приймати рішення. Ці навички відповідають
спрямуванню спеціальності 073 Менеджмент і заявленим цілям ОНП. Розвитку соціальних навичок аспірантів
сприяють їх наукові керівники, які не лише координують підготовку наукового дослідження, але є водночас
наставниками здобувачів, тренерами, що готують їх до ефективного функціонування в динамічному освітньо-
науковому просторі. Під час он-лайн зустрічі наукові керівники надали практичні приклади застосування активних
методів роботи з аспірантами, які безпосередньо чи опосередковано розвивають різні соціальні навички.

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Професійний стандарт відсутній

8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

Експертами було встановлено, що обсяг ОНП та її окремих освітніх компонентів, як у формі аудиторної, так і
самостійної роботи, в цілому, відповідає нормативним вимогам, цілям ОНП та спроможний забезпечити досягнення
програмних результатів навчання. Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ, п.п.3.12.3.
(https://bit.ly/2FBVNRT), навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується
індивідуальним навчальним планом і становить: для денної форми навчання 60-65 % загального обсягу
навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни; для заочної форми навчання – 90-92
% від загального обсягу часу. Аудиторне навантаження здобувачів ОНП згідно з НП 2019 р. денної форми навчання
складає 384 години (32,0 %) часу, обсяг самостійної роботи здобувачів становить 816 годин (68%). Основне
теоретичне навантаження припадає на практичні заняття (61,5% аудиторного часу), під час яких аспірант має
оволодіти загальнонауковими та специфічними методами, методиками та технологіями. Аудиторне навантаження
аспірантів заочної форми навчання складає 110 годин (10,2%). На зустрічі з адміністративним персоналом було
з’ясовано, що враховуючи мало комплектність груп на ОНП фактичне аудиторне навантаження здобувачів згідно з
наказом ректора було зменшено і склало 25 % від обсягу за НП. Під час онлайн зустрічей було підтверджено, що для
з’ясування завантаженості здобувачів за ОНП застосовуються особисті бесіди здобувачів з гарантом та науковими
керівниками.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

Дуальна форма освіти в ЖНАЕУ за даною ОНП не реалізується, але в університеті діє навчально-науковий центр
дуальної освіти, концепція діяльності якого в 2019-2020 н.р., як зазначається у звіті СО та було підтверджено на
зустрічах з відповідними фокус-групами, здобула перемогу у конкурсі на найкращу концепцію такого центру. За
свідченнями керівника даного центру Бугайко В.В. згідно з Положенням організації дуального навчання в ЖНАЕУ
(https://bit.ly/2GowT8n/ ) в минулому році 49 здобувачів інших спеціальностей університету бакалаврського та
магістерського рівнів вищої освіти проходили навчання за дуальною освітою, в тому числі й один студент
факультету економіки та менеджменту. ЗВО здійснює практичні кроки щодо розвитку дуальної системи освіти, що
покращить ситуацію з працевлаштуванням студентів, здобуттям ними практичних навичок ще під час навчання, а
роботодавцям допоможе отримати молодих, проте вже фахово підготовлених спеціалістів.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Зміст ОП має достатньо чітку структуру; освітні компоненти програми становлять логічну взаємопов’язану систему
та в сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Зміст ОП відповідає
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предметній області спеціальності 073 Менеджмент. Структура освітньої програми передбачає можливість для
формування індивідуальної освітньої траєкторії та забезпечує практичну педагогічну підготовку аспірантів. Освітня
програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають
спрямуванню спеціальності 073 Менеджмент та заявленим цілям ОП. Наявність в університеті навчально-наукового
центру та чітко визначеної концепції розвитку дуальної освіти, а також практичні напрацювань реалізації даного
інноваційного виду освіти за іншими ОП, в найближчій перспективі може бути запроваджено на ОП Менеджмент.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

В ході експертизи ОНП були виявлені технічних помилок і неточностей у звіті про самооцінювання (зокрема,
наявність технічних розбіжностей у визначенні обсягу вибіркової складової в ОНП та НП 2019 р.), тому експертна
група рекомендує Гаранту та Центру забезпечення якості вищої освіти ЖНАЕУ в подальшій роботі посилити
контроль якості підготовки нормативної та звітної документації. З метою подальшого вдосконалення ОНП
рекомендується проаналізувати та переглянути матрицю забезпечення програмних результатів навчання
відповідними компонентами ОП. Експерти рекомендують підсилити галузеве спрямування як програмних
результатів навчання ОНП, так і освітніх компонентів для їх досягнення. Зокрема, рекомендується у якості
обов'язкових компонентів передбачити дисципліни (або дисципліну), які б забезпечували галузеве спрямування
програми та відповідали б тематиці наукових досліджень аспірантів (наприклад, Аграрний менеджмент, або
Управління сталим розвитком аграрного сектора). ЕГ також рекомендує результати навчання за ОНП упорядкувати
за групами : 1) ПРН, що відповідають Національній рамці кваліфікацій (за відсутності стандарту); 2) обов`язкові
ПРН за вибором ЗВО, які відображають унікальність, галузеве спрямування та регіональні потреби реалізації ОНП.
Це сприятиме відповідному позиціонуванню ОНП на ринку освітніх послуг. Рекомендується розширити перелік
вибіркових дисциплін для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за рахунок навчальних дисциплін
вільного вибору, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти та інших ОНП підготовки здобувачів ступеня
доктора філософії, які пов’язані з тематикою дисертаційних досліджень аспірантів.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Обсяг освітньої програми та окремих її освітніх компонентів в повному обсязі відповідає вимогам частини 6 статті 5
Закону Про вищу освіту та Постанови КМУ №261 від 23.03.2016 р. ОНП Менеджмент постійно вдосконалюється та в
цілому відповідає вимогам даного критерію. Зазначені недоліки і слабкі сторони не є суттєвими та можуть бути
вирішені в процесі здійснення організаційних заходів.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

У додатку 8 Правил прийому на навчання до ЖНАЕУ в 2020 році наведені Правила прийому до аспірантури і
докторантури, що затверджені Вченою радою ЖНАЕУ (20 грудня 2019 р. пр. № 5) та представлені на сайті ЗВО у
вільному доступі на сторінці відділу аспірантури і докторантури (https://bit.ly/32IHwKO). Правила прийому на
навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень.

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

У Правилах прийому до аспірантури і докторантури розкрито порядок організації прийому до аспірантури і
докторантури, строки подання документів, порядок подання документів та формування рейтингових списків,
порядок зарахування та інші питання вступу до аспірантури і докторантури. У п. 2.3 Правилах прийому визначено,
що вступники для здобуття рівня доктор філософії здають вступні випробування у такому порядку: вступний іспит зі
спеціальності, вступний іспит з іноземної мови, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень (оформленої у
вигляді реферату). Якщо майбутній здобувач вступає на ОП на базі іншої спеціальності, то тоді він здає додаткове
фахове вступне випробування. Програми вступних випробувань до аспірантури презентовано на сайті ЗВО
(https://bit.ly/3lN80U6). Щодо Програми додаткових фахових вступних випробувань, то матеріали для перегляду
були надані ЕГ за запитом (https://bit.ly/3iCIvmH), але даного документу немає на сайті ЗВО, завідувач відділу
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аспірантури і докторантури видає його майбутнім здобувачам за потреби. За результатами зустрічі з аспірантами та
завідувачем аспірантури з’ясовано, що оцінювання вступних випробувань проводиться за національною шкалою
(зараховано, не зараховано), також можуть бути нараховані додаткові бали при вступі, що визначено п. 3.10 Правил
прийому. Також вступники проходять співбесіду і окремо до вступних іспитів допускаються протоколом
приймальної комісії (https://bit.ly/3iCIvmH). У спілкуванні з фокус групами з’ясовано, що матеріали для вступу
знаходяться на зберіганні у відділі аспірантури і докторантури.

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

ЗВО має ряд документів, що регламентують порядок навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти,
зокрема Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії та доктора наук
(https://bit.ly/3gQOzGm), Положення про атестацію докторів філософії (https://bit.ly/32QdXqy), Порядок звітування
аспірантів і докторантів (https://bit.ly/2QMJNPu). Окремо ЗВО має Положення про порядок перезарахування
результатів навчання у ЖНАЕУ (https://bit.ly/3jHTD1L). Також в розділі 8 (п.8.7) Положення про організацію
освітнього процесу (https://bit.ly/3jyKJDB) розглядається порядок визначення академічної різниці. Але попередні
два документи визначають порядок перезарахування результатів навчання лише для здобувачів першого
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів. У п. 15 Положення про порядок реалізації права на академічну
мобільність учасників освітнього процесу (https://bit.ly/2QM66oy) розкрито порядок визнання результатів
навчання, що відбувається на основі ЄКТС. В результаті співбесід з різними фокус-групами було з'ясовано, що за
даною ОНП випадків перезарахування результатів навчання, отриманих у інших ЗВО та у неформальній освіті, а
також потреби в реалізації права на академічну мобільність не виникало.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, у ЗВО регулюється Положенням про
порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті (https://bit.ly/3bgyU1Z). У Положенні
розкрито порядок і процедура визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті. У спілкуванні з
фокус-групами з’ясовано, що за даною ОНП не було звернень з даного питання. До того ж у здобувачів даної ОНП
немає сертифікатів або інших документів, які б можна було представити для визнання таких результатів навчання.
Але ЗВО постійно працює у напрямку удосконалення даного направлення.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Наявність чітких і зрозумілих Правил прийому до аспірантури і докторантури, що враховують особливості самої
ОНП. Наявність публічного доступу до документів, що регулюють порядок визнання результатів, отриманих в інших
закладах освіти та неформальній освіті

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

На сайті ЗВО відсутня у відкритому доступі Програми додаткових фахових вступних випробувань до аспірантури.
Рекомендовано висвітлювати Програми додаткових фахових вступних випробувань на сайті ЗВО або на сторінці
відділу аспірантури і докторантури.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.
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Освітня програма Менеджмент в цілому відповідає даному критерію 3 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Підготовка здобувачів в аспірантурі ЖНАЕУ за ОНП Менеджмент здійснюється за денною та заочною формами
навчання. В звіті про СО було допущено помилку на стор.3 в інформації щодо контингенту здобувачів. Експертами
встановлено, що на момент експертизи за ОНП навчалося 6-ть здобувачів (4 - за заочною формою навчання, 2 - на
денному відділенні). Здобувач 2016 р. прийому Логвиненко С.Л. на рік брав академічну відпустку, тому навчається
на 3-му курсі, а не на четвертому (відповідні накази було надано експертам для ознайомлення). На 2-му курсі
навчається 1 здобувач; на 3-му - 3 аспіранти; на 4-му - 2 здобувачі. Відповідність методів навчання і викладання
заявленим цілям оцінювалося експертами на основі представленої Гарантом більш коректно складеної табл.3
(Додаток В (уточнення по таблиці №3 СО) К4П4 https://office.naqa.gov.ua/accreditation-folder/2312) та на основі
зустрічей з різними фокус-групами. В освітньому процесі за даною ОНП використовуються традиційні методи
навчання, які, нажаль, не завжди в повній мірі відповідають поставленим результатам. Так ОК Фахова іноземна мова
містить такий метод МН2 (практичний метод (лабораторні та практичні заняття, розрахункові), хоча фактично це є
видом навчальних занять, які не передбачені навчальним планом. Проте, варто відмітити, що за результатами
зустрічей з викладачами і здобувачами експерти могли пересвідчитись, що на ОНП застосовується більш широкий
спектр методів та форм організації освітнього процесу, що є проявом принципу fitness for purpose. В контексті
стундентоцентрованості аспіранти впливають на форми і методи навчання через виявлення своєї
задоволеності/незадоволеності при анкетуванні, де аспіранти вказали “на рівень задоволення методами навчання та
викладання” на рівні 83,3%. (К8П2 https://office.naqa.gov.ua/accreditation-folder/2312). Проте анкета складена таким
чином, що аспіранти мали можливість відповідати тільки на закриті питання. Результати анкетування
обговорювались на засіданні кафедри. Аспіранти мають право вільно обирати теми досліджень та вносити зміни
протягом навчання, що відповідає принципам академічної свободи. Теми аспірантів заочної форми навчання були
обрані згідно з їх науковими інтересами і сферою професійної діяльності. Також в Положенні про підготовку
докторів філософії і докторів наук в пп 4.3 зазначено, що ”аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни,
що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження” та
“аспірант має право змінювати свій індивідуальний навчальний план за погодженням зі своїм науковим керівником
у порядку, який затверджується вченою радою”. Позитивною практикою ЗВО слід відзначити надане право
аспірантам заочної форми за бажанням додатково відвідувати заняття разом із аспірантами денної форми з метою
більш глибокого засвоєння освітніх компонент.

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

За свідченнями учасників освітнього процесу інформація щодо цілей та програмних результатів навчання, порядку
та критеріїв оцінювання своєчасно, доступно і зрозуміло надається на початку викладання кожного освітнього
компонента викладачем. За ОНП розроблено та оприлюднене в системі дистанційного навчання Moodle робочі
програми та експлікації навчальних дисциплін за планом 2019/2020 н.р., до яких експертній групі Гарантом
програми було надано доступ . Повний комплект НМКД в системі Moodle було продемонстровано викладачем ОК
Фахова іноземна мова. Зазначимо деякі розбіжності і неточності в робочих програмах, з якими зіткнулися експерти
під час експертизи. В РП Менеджмент проєктів визначено обсяг ОК 4 кредити ЄКТС, 16 год лекцій, 26 год
практичних занять, 78 год самостійної роботи, хоча за навчальним планом 19/20 розподіл годин 20/22/78.
Програма ОК Методологія і технологія наукових досліджень складена на базі відповідного курсу магістерського
рівня, про що свідчить аналіз РП і методичних вказівок, які були завантажені для аспірантів в систему Moodle.
Аналіз ОК Менеджмент персоналу виявив, що тематика занять майже повністю відповідає змісту аналогічного курсу
бакалаврського рівня. Проте, НПП та здобувачами освіти на зустрічах з експертами було зазначено про фактичне
більш глибоке опрацювання тем з урахуванням інтересів освітньо-наукового рівня доктора філософії . Випускова
кафедра потужно працює над створенням нових курсів і вдосконаленням вже існуючих, що підтверджується
порівняльною таблицею змін, які були внесені протягом років існування програми, і проектом навчального плану на
2020/2021 навчальний рік (Додаток А; https://office.naqa.gov.ua/accreditation-folder/231), який суттєво розширює
освітню складову підготовки доктора філософії. Саме цим фактом можна пояснити технічні помилки та змістовні
недоліки, виявлені експертами в РП дисциплін.

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

Наукова складова підготовки здобувачів за ОНП передбачає проведення власного наукового дослідження під
керівництвом наукового керівника та оформлення результатів у вигляді дисертації, згідно з Положенням
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(https://bit.ly/3bumzas). У відповідності з цим Положенням, здобувачі проводять наукові дослідження за
індивідуальним планом наукової роботи, який містить зміст, терміни виконання та обсяг наукових робіт і який є
обов'язковою частиною індивідуального плану роботи здобувача ступеня доктора філософії. Експерти мали
можливість ознайомитися з індивідуальними навчальними планами аспірантів, з індивідуальними планами
наукової роботи та зі звітами аспірантів про їх виконання за 2019-2020 н.р.. Поєднання навчання і досліджень під
час реалізації ОП здійснюється при викладанні майже всіх освітніх компонентів, що зазначено в Таблиці 3
відомостей самоаналізу з уточненнями наданими Гарантом (Додаток В). Згідно із Звітом про наукову роботу
факультету економіки та менеджменту за 2019/2020 рр., який був наданий експертам, професор Зінчук Т.О. очолює
наукову школу “Сільська економіка в умовах європейської інтеграції і глобалізації” (https://cutt.ly/gfzMkeA),
кадровим потенціалом якої є аспіранти, що навчаються за даною ОНП (Воронич М.М., Патинська М.О., Левківський
Є.В.). Аспіранти приймають участь у конференціях, залучаються до наукових досліджень, беруть участь у науково-
дослідних роботах. Аспіранти залучаються науковим керівниками до виконання НД тем, керівництво якими вони
здійснюють, до участі в міжнародних конференціях та до міжнародних проектів, в яких вони задіяні (Додаток Д) .
Експертам було надано проміжні звіти НД тем за керівництвом Кравчук І.І. та Зінчук Т.О. Після зустрічей зі
здобувачами, НПП, гарантом, науковими керівниками та адміністративним персоналом експертна група визнала,
що ОНП передбачає здобуття необхідних дослідницьких навичок та забезпечує можливості для здобувачів
поєднувати навчання і дослідження під час реалізації освітньої програми третього рівня освіти.

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

Викладачі оновлюють зміст освіти відповідно до Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду
освітньої програми (https://cutt.ly/QfzNZpH) та Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої
освіти (https://cutt.ly/QfzNKHI). В Положенні про порядок реалізації моніторингу (розділ 6) зазначено, що “освітня
програма може щорічно оновлюватися в частині усіх компонентів крім місії і програмних результатів”. Проте, варто
зазначити, що програмні результати, на думку експертів, також можуть підлягати перегляду з метою вдосконалення
ОНП. Це підтверджується реальними процесами змін, які відбулися за програмою (кожного року, починаючи з 2016
р.). Аналіз змін, які були внесені в ОНП Менеджмент з 2016 року (Додаток Б) свідчить про перегляд та доповнення
результатів навчання в 2018 та в 2019 рр. (ПРН32 та ПРН33). Проект ОПН та навчального плану 2020 р. передбачає
значне збільшення обсягу освітньої складової програми (з 40 до 60 кредитів ЄКТС) за рахунок збільшення освітніх
компонентів як вибіркового, так і обов'язкового блоків, що має на меті підвищення якості підготовки аспірантів за
ОНП. Група забезпечення ОНП складається з числа високопрофесійних викладачів, які здійснюють керівництво
науковими школами (Зінчук Т.О., Скидан О.В.), науково-дослідними темами в (Кравчук І.І., Зінчук Т.О.), публікують
результати своїх досліджень в авторитетних виданнях та постійно оновлюють зміст своїх дисциплін на основі
власних науковими досягнень, про що експерти могли переконатися під час зустрічей з НПП. Але експертна група
констатує, що освітні компоненти програми залишаються класичними для менеджменту і недостатньо
відображають результати наукових досягнень викладачів та сучасні тренди розвитку менеджменту. Зокрема, робоча
програма навчальної дисципліни Менеджмент (поглиблене вивчення) свідчить про необхідність їх перегляду та
оновлення на основі новітніх практик і сучасних трендів у відповідній галузі, в тому числі і в частині актуалізації
рекомендованої літератури для її вивчення.

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

Заклад в цілому має можливості для інтернаціоналізації освітньої діяльності здобувачів програми. На його базі
проводяться різні заходи (тренінги, семінари та ін.), в яких можуть приймати участь здобувачі освіти, розширюючи
власні можливості долучитися до міжнародної спільноти науковців. Так, наприклад, в 2018 р. проходив V
міжнародний науково-практичний форум Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій, в якому
приймав участь аспірант Фітісов А.М. (https://bitly.su/VT8b3RHB). В 2019 р. проходив тренінг Управління
грантовими проектами ЄС для досвідчених заявників (https://bit.ly/2DBwVsG) за участю аспірантки 2-го курсу
навчання Патинської М.О. У межах дії програми ERASMUS+ Jane Monnet (http://znau.edu.ua/erasmus) аспіранти
Воронич М.М., Патинська М.О. успішно засвоїли освітній модуль Аграрна політика ЄС, про що свідчать надані
гарантом сертифікати. Викладачі та адміністративний персонал також проходять стажування, що сприяє
інтернаціоналізації навчання за програмою

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

ОНП 073 Менеджмент функціонує в динамічному середовищі науковців, які прагнуть постійного вдосконалення. Це
прагнення реально реалізується через щорічний перегляд програми (Додаток Б). На користь програми також
результати і опитування здобувачів освіти, які повністю задоволені освітнім процесом, і свідчення академічної
спільноти, представники якої прийшли на відкриту онлайн-зустріч з експертами з метою підтримати програму.
Значний потенціал для здобувачів програми закладений в діяльності Навчально-наукового центру інтелектуальної
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власності, інноватики та управління проєктами, робота якого спрямовувалась на “сприяння інтеграції університету
до авангарду національних та інституційних систем забезпечення якості академічної діяльності у європейському
просторі вищої освіти через реалізацію освітніх та інноваційних проєктів, конкурсів, грантів у сфері соціально-
економічного та гуманітарного розвитку”. Форми та методи навчання і викладання за ОНП загалом та окремими ОК
відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Аспіранти та НПП
залучаються до наукової діяльності та міжнародної співпраці.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Освітні компоненти програми залишаються класичними для менеджменту і недостатньо відображають результати
наукових досягнень викладачів та сучасні тренди розвитку менеджменту. Експерти рекомендують при оновлені ОП
більше орієнтуватися на сучасні практики в менеджменті та на досягнення власних наукових шкіл. Рекомендується
переглянути змістовне наповнення робочих програм дисциплін на основі наукових досягнень як власного НПП, так
і світової наукової спільноти з метою відображення специфіки освітніх компонентів реальному змісту навчання і
задекларованим результатам навчання за програмою. Доцільним є також оновлення в РП дисциплін
рекомендованої літератури та усунення технічних помилок в розрахунках годин аудиторного навантаження та
самостійної роботи. Рекомендується на освітній програмі підготовки докторів філософії більш активно
використовувати інноваційні методи навчання (кейс-методи, тренінгові та інформаційно-комп'ютерні технології,
тощо). Доцільним є підвищення рівня інтернаціоналізації наукової діяльності ЗВО через заохочення аспірантів до
участі в академічній мобільності, як внутрішній, так і міжнародній, а також до участі в програмах за двостороннім
обміном та програмах міжнародного стажування.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Освітньо-наукова програма Менеджмент в цілому відповідає даному критерію з недоліками, що не є критичними.
ОНП постійно оновлюється. Форми та методи навчання і викладання за ОНП, хоча й носять традиційний характер,
повністю відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. ОНП дозволяє
успішно поєднувати навчання та наукові дослідження.

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

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Прозорість і зрозумілість запроваджених контрольних заходів для здобувачів вищої освіти забезпечується низкою
нормативних документів, затверджених, та оприлюднених на офіційному сайті ЗВО, а саме: Положенням про
організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/efxaEaF), Положенням по підготовку доктора філософії та доктора
наук (https://cutt.ly/SfxaVGH), Положенням про атестацію докторів філософії (https://cutt.ly/WfxfWln) та
Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ - Розділ 4. Система оцінювання
здобувачів (https://cutt.ly/7fxd8me). В п.п. 3.14.2.3. Положення про організацію освітнього процесу зазначається, що
“результати складання екзаменів і заліків оцінюються за 100-бальною шкалою, національною шкалою та шкалою
ECTS.” Система оцінювання навчальних досягнень студентів наводиться в робочих програмах дисциплін. Експерти
відзначають, що згідно з Положенням про підготовку доктора філософії та доктора наук (п.п.4.5) “аспірант по
завершенню освітнього процесу складає два комплексні екзамени, а саме: комплексний екзамен із загальної
підготовки (філософія науки, педагогіка і психологія вищої школи); комплексний екзамен з професійної підготовки
(зі спеціальності, на якій навчається).” В навчальних планах 2016-2018 рр. дійсно були передбачені комплексні
іспити. Але вже НП 2019/2020 і проект НП 2020/2021 не передбачає такої форми контролю. Отже нормативна
документація потребує узгодження і врахування того факту, що зміна одного документа іноді передбачає внесення
уточнюючих поправок в інші. Під час експертизи була встановлена наявність деяких неточностей в робочих
програмах вибіркових дисциплін і виявлена невідповідність зазначених в них форм контролю навчальному плану.
Зокрема, виникли питання щодо форм контролю та критеріїв оцінювання з дисципліни Менеджмент проєктів. В
навчальному плані 2019 р. визначено, що підсумковим контролем з даної вибіркової дисципліни є залік, а в розділі 7
РП описується процедура складання екзамену.
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2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Cтандарт вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент за третім освітнім рівнем відсутній. Згідно з Положенням
про підготовку доктора філософії та доктора наук (https://cutt.ly/SfxaVGH) (п.п. 4.8) “атестація здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або спеціалізованою вченою радою, утвореною для
проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації”. Проведення
попередньої експертизи дисертацій, поданих на здобуття ступеня доктора філософії планується проводити за
Порядком про «Проведення попередньої експертизи дисертацій, поданих на здобуття ступеня доктора філософії
(PhD)» (https://cutt.ly/bfxspkW).

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

Якість правил і послідовність у їх дотриманні є важливою передумовою для надійності оцінювання результатів
навчання. Процедурні аспекти проведення контрольних заходів регламентує Положення про внутрішню систему
забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/7fxd8me). У звіті про самооцінювання не описано правил,
які б забезпечували об’єктивність екзаменаторів. Але на зустрічах із НПП та здобувачами експерти з'ясували, що
вони обізнані з фактом існування таких процедур у ЖНАЕУ. Наявності випадків повторного проходження та
оскарження результатів контрольних заходів під час експертизи та зустрічей з фокус-групами виявлено не було.
Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів прописані в Розділі 2 Положення про запобігання
конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальних домагань (https://cutt.ly/dfxho2i). Конфліктних ситуацій в процесі
реалізації ОНП не виникало.

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

Формування культури академічної доброчесності, наукової етики та процедур запобігання плагіату забезпечується в
ЗВО за сприянням постійно діючої комісії з питань академічної доброчесності, запобігання та виявлення плагіату,
створеної наказом ректора 29.12.2017 р. Згідно із звітом про роботу комісії за 2018-2020 рр., який був наданий за
запитом експертів, (К5П5, https://office.naqa.gov.ua/accreditation-folder/2312) комісіїєю розроблено ряд
нормативних документів, а саме: Положення про ВСЗЯ, Положення про кваліфікаційні роботи, Положення про
академічну доброчесність, Положення про комісію з етики та ін. (К5П5, стор.2), вивчення яких дає можливість
констатувати наявність в ЗВО чітких та зрозумілих політики, стандартів і процедур дотримання академічної
доброчесності. Інформація про академічну доброчесність структурована на сайті та включає нормативні документи,
звіти за виконану роботу та посилання на сервіси перевірки. (https://bit.ly/2FCoqhN ). На користь послідовної
реалізації політики доброчесності говорить також інформація про зафіксовані порушення академічної
доброчесності із вказанням виду порушення та виду відповідальності за них. За результатами опитувань у фокус-
групах встановлено, що порушень правил академічної доброчесності на цій ОНП не було. Адміністрування,
координування та моніторинг роботи із перевірки академічних текстів в Університеті здійснюється співробітниками
бібліотеки. ЖНАЕУ, які використовують відповідні технологічні рішення Unicheck (https://bit.ly/3hATSdw) та Strike
Plagiarism (https://bit.ly/32x3xxk) як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності (скан копії
договорів з сервісами надані). Перевірка дисертаційних робіт на сервісах здійснюється безкоштовно в рамках угоди
між сервісами і МОН. Не дивлячись на те, що кваліфікаційні роботи здобувачів цього року випуску на ознаки
плагіату не проходили ще перевірку, директорка бібліотеки, яка виконує функції адміністратора систем перевірки,
продемонструвала експертам, яким чином перевіряється робота аспіранта Фітісова А.М. (стаття) на ознаки плагіату
перед прийняттям до друку в журнал Наукові горизонти.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

ЖНАЕУ дотримується принципів академічної доброчесності та формує середовище, у якому порушення академічної
доброчесності є неприпустимим. Наявність у відкритому доступі відповідних документів, що регламентують
порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного
плагіату, посилань на документи МОН, а також хронологія заходів забезпечує всіх учасників освітнього процесу
якісною і своєчасною інформацією з питань академічної доброчесності (https://cutt.ly/Bfxc7Og). За результатами
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роботи у фокус-групах з'ясовано, що ЖНАЕУ здійснює профілактичні заходи щодо запобігання конфліктних
ситуацій та надає можливості проміжних перевірок наукових напрацювань аспірантів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

Документація, що регламентує в ЗВО форми контрольних заходів та критерії оцінювання аспірантів потребує
уточнення і врахування змін, що відбуваються за програмою підготовки докторів філософії, а саме доцільним є
видалення з Положення про підготовку доктора філософії та доктора наук п.п. 4.5 “аспірант по завершенню
освітнього процесу складає два комплексні екзамени, а саме: комплексний екзамен із загальної підготовки
(філософія науки, педагогіка і психологія вищої школи); комплексний екзамен з професійної підготовки (зі
спеціальності, на якій навчається)”, бо згідно з ОНП та НП 2019 та проектом 2020 р. така форма підсумкової
атестації не передбачається. Під час експертизи була встановлена наявність деяких неточностей в робочих
програмах вибіркових дисциплін і виявлена невідповідність зазначених в них форм контролю навчальному плану.
Рекомендується при оновлені робочих програм дисциплін чітко визначати критерії оцінювання та форми контролю
знань.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Експерти дійшли висновку про відповідність ОНП Менеджмент критерію 5 без принципових зауважень. Форми
контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів оприлюднюються заздалегідь, є чіткими, зрозумілими та
дають можливість досягнення здобувачами результатів навчання. В ЖНАЕУ чітко визначені процедури та
механізми забезпечення, дотримання академічної доброчесності, а також інструменти протидії її порушенням.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Інформація щодо кадрового складу, яка наведена в Таблиці 2 відомостей СО з технічних причин сформована
некоректно. За офіційним запитом ЕГ Гарантом ОНП Таблицю 2 було приведена у відповідність вимогам (додаток
Ж). Експертами підтверджено повну відповідність рівня академічної та професійної кваліфікації всіх викладачів, що
забезпечують реалізацію ОНП : д.е.н., доц., зав.кафедрою менеджменту організацій і адміністрування Кравчук І.І.
(Гарант ОНП) має вчене звання та науковий ступінь за профілем ОНП, відповідає 10 пунктам наукової активності за
профілем ОНП та дисциплін, що викладає; д.е.н., проф., зав.кафедри міжнародних економ. відносин та
європейської інтеграції Зінчук Т.О. має вчене звання та науковий ступінь за профілем ОНП, відповідає 12 пунктам
наукової активності, які корелюються з дисциплінами, які вона викладає; д.е.н., професр кафедри комп’ютерних
технологій і моделювання систем Николюк О.М. має науковий ступінь за профілем ОНП і атестат доцента кафедра
комп'ютерних технологій і моделювання систем, що відповідає тематиці дисципліни, яку забезпечує, має
міжнародне стажування та 6 підтверджених пунктів наукової активності за профілем відповідної дисципліни; к.е.н.,
проф., зав. кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління Якобчук В.Я. має
науковий ступінь і вчене звання та 10 підтверджених пунктів наукової активності; д.е.н., проф. Скидан О.В. має
вчене звання та науковий ступінь за профілем ОНП, відповідає 13 пунктам наукової активності, які корелюються з
дисципліною, яку він забезпечує; к.філол.н., зав. кафедри іноземних мов Хант Г.О. має 8 підтверджених пунктів
наукової активності; к.філ.н., доц.. Шевчук С. Ф. має 6 підтверджених пунктів наукової активності; к.псих.н.,
доц..Шевченко О.М. відповідає 5 пунктам наукової активності; к.е.н., доц.. Копитова І. відповідає 7 пунктам наукової
активності за профілем ОНП; д.е.н., проф. Ткачук В.І. відповідає 7 пунктам профільної наукової активності; к.е.н.,
доц. Присяжнюк О.Ф. відповідає 7 пунктам наукової активності; к.е.н., доц. Зелінська А.М. - 7 пунктам наукової
активності. Всі викладачі, задіяні в реалізації ОНП, за науковим ступенем і вченим званням відповідають профілю
ОНП, або дисципліні, яку забезпечують. Всі вони проходили протягом останніх 3-х років підвищення кваліфікації за
відповідними програмами, про що свідчать сертифікати, представлені експертам для ознайомлення. На зустрічах з
відповідними фокус-групами було підтверджено, що викладачі, які включені до групи забезпечення ОНП, є
штатними викладачами. Наукові керівники аспірантів є докторами економічних наук, кваліфікованими
дослідниками, які активно займаються науковою діяльністю. Під час онлайн-зустрічі здобувачі вищої освіти дали
високу оцінку професійним якостям своїх викладачів і наукових керівників. Отже, академічна та професійна
кваліфікація викладачів в повній мірі забезпечує досягнення цілей та програмних результатів навчання за ОНП.
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2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Процедури конкурсного відбору викладачів, яка регламентуються в університеті Порядком проведення конкурсного
відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів у ЖНАЕУ (Протокол №7 ВР від
28.02.2018; https://bit.ly/3hI6aAx) та Статутом ЖНАЕУ від 04.01.2017 (https://bit.ly/3iyvaeZ), є достатньо прозорими
та дозволяють забезпечити необхідний рівень професіоналізму НПП для успішної реалізації освітньої програми.
Для проведення конкурсного відбору в університеті створюється конкурсна комісія, яка у своїх діях керується
Положенням про конкурсну комісію (https://bit.ly/2EbsB3C) та на умовах відкритості та законності визначає
відповідність кандидатів конкурсним вимогам. Обговорення кандидатур претендентів на заміщення посад
проводиться трудовим колективом кафедри в їх присутності. За результатами конкурсу, трудовий контракт з НПП
укладається на строк, погоджений сторонами, але, за словами начальника відділу кадрів, не більше ніж на 3 роки.
Необхідний рівень професіоналізму викладачів забезпечується за рахунок відповідності викладачів ОНП
Ліцензійним умовам на етапі подачі документів на конкурс. Дозвіл на керівництво аспірантами надає Вчена рада
ЗВО співробітникам Університету, які відповідають Вимогам до наукових керівників здобувачів вищої освіти ступеня
PhD.

3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

Експертами під час он-лайн зустрічей встановлено, що чотири здобувачі ОНП, які навчаються за заочною формою
навчання, є керівниками підприємств аграрного сектору та лісопромислового комплексу, займають керівні посади в
держустановах Житомирської області, що забезпечує практичну орієнтацію наукових досліджень здобувачів
освітнього ступеня доктора філософії за ОНП Менеджмент та створює благоприємні умови для залучення
роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу. Здобувачі ОНП старших курсів, які є практикуючими
менеджерами (зокрема, Ляшенко Р.В.) та здобувачка 2-го курсу денної форми навчання Пятинська М.М., на зустрічі
з експертами підтвердили свою залученість до обговорення проекту ОНП 2020. На зустрічі зі стейкхолдерами
(заступником директора ННЦ «Інститут аграрної економіки», д.е.н., ст. науковий співробітник Ходаківською О.В.;
Головою ГО «Дорадчий центр», м.Житомир, д. е.н. Харчишиною О.В.; завідувачем кафедри економіки Львівського
національного аграрного університету, д. е.н., проф., заслуженим діячем науки і техніки України Черевко Г.В.;
професором кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана», д. е.н., проф.. Яценко О.М.) експерти мали можливість переконатися в їх зацікавленості та
активності щодо вдосконалення ОНП.

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

Експертна група встановила, що професіонали-практики, експерти галузі, роботодавці не залучаються до
проведення аудиторних занять на постійній основі як штатні викладачі, або викладачі сумісники. Але фахівці-
практики та представники академічної спільноти з інших ЗВО залучаються до проведення окремих аудиторних
занять (лекцій, тренінгів), під час яких вони обмінюються практичним досвідом у сфері менеджменту зі
здобувачами та викладачами. Так, наприклад, експерти на своїх онлайн-зустрічах переконалися, що здобувачка 4-го
року навчання Ляшенко Р.В. - голова правління ПРАТ Фаворит компанія та директорка ВАТ Галієвський маслозавод
залучалася до викладання дисципліни Менеджмент (поглиблене вивчення). За інформацією Гаранта ОНП до
викладання дисципліни Методологія і технологія наукових досліджень залучався головний науковий співробітник
відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції, д.е.н., проф, академік НААН Малік М. Й.
Експертам представлено підписані взаємні договори про співпрацю зі значною кількістю стейкхолдерів

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

Експертами під час онлайн-зустрічей встановлено, що організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників у ЖНАЕУ здійснюється навчально-науковим центром забезпечення якості освіти відповідно до
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ від 27.02.2020 р.
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020] та спрямована на професійний розвиток викладачів, розвиток їх
творчої ініціативи та зростання їх професійної майстерності. Дотримуючись принципів академічної свободи, кожен
викладач має право вільно обирати місце, напрям, тематику, строки (але не рідше ніж один раз на п’ять років)
підвищення кваліфікації на підставі Плану-графіку підвищення кваліфікації НПП. ЗВО має угоди про співпрацю з
багатьма українськими та іноземними ЗВО https://bit.ly/3mqFhF0), на базі яких викладачі університету можуть
підвищувати свою кваліфікацію та проходити стажування. На офіційному сайті університету в рубриці Публічна
інформація є сторінка Програми підвищення кваліфікації та стажування, де викладач Університету може
ознайомитися з актуальними пропозиціями програм підвищення кваліфікації та стажування (

Сторінка 16



https://bit.ly/35IxU5S). Відповідно до плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників члени групи
забезпечення ОНП Менеджмент пройшли курси підвищення кваліфікації в ННІ післядипломної освіти
Національного університету біоресурсів і природокористування України (Кравчук І.І та Хант Г.О. у 2016 р.; Николюк
О.М., Шевчук С.Ф., Копитова І.В., Зелінська А.М та Ткачук В.І.- у 2017 р.; Скидан О.В. – у 2018 р.). Міжнародне
стажування за програмами співпраці ЖНАЕУ проходили : д.е.н., проф. Зінчук Т. О. (Німеччина : програма Civic
School for Sound EU Practice (CiSEP), 2018-2019рр., https://bit.ly/3iF0vNa), д.е.н., доц..Николюк О.М. (Куявський
університет у Влоцлавеку (Республіка Польща), програма Перспективи імплементації європейського досвіду
застосування моделювання в освітній процес закладів вищої освіти, 16.09-27.10 2019 р.). Експертам для
ознайомлення було надано сканкопії сертифікатів і свідоцтв, що повністю підтверджують інформацію про
підвищення кваліфікації та стажування викладачів, які забезпечують підготовку здобувачів за ОНП, згідно з даними
таблиці 2 СО (Додаток Ж). Під час зустрічі експертів з академічним складом було визначено, що в цілому викладачі
вмотивовані та займаються своїм професійним розвитком на регулярній основі, а не лише у межах формальних
курсів підвищення кваліфікації. Більшість викладачів приймають участь у науково-дослідних роботах, у
Міжнародних, Всеукраїнських конференціях, міжнародних проектах ERASMUS+ (http://znau.edu.ua/erasmus) та
мають публікації у журналах, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science (Додаток З). В ЗВО існує
система преміювання за публікації в Scopus та Web of Science, але під час зустрічі з НПП з’ясовано, що розмір
преміювання не покриває фінансові витрати на подібні публікації та міжнародне стажування.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Експертна група під час онлайн-зустрічей з адміністрацією Університету, адміністративним персоналом та НПП
отримала підтвердження інформації, що в ЖНАЕУ існує дієва система матеріального та морального заохочення, яка
регламентується Положенням про преміювання працівників Житомирського національного агроекологічного
університету (рішення Вченої ради від 02.08.2015 р., протокол № 11 (https://bit.ly/35KY08b); Положенням про
нагороди та почесні звання ЖНАЕУ із змінами та доповненнями, ухваленими на засіданні Вченої ради ЖНАЕУ
03.05.2017 року (протокол № 11) ( https://bit.ly/3iF26T1). Згідно з Наказом ректора №17 від 27.02.2020
(https://bit.ly/3hDbu8o) в ЖНАЕУ здійснюються виплати премій науковим керівникам переможців ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та студентських олімпіад; за публікацію наукових праць у
вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, включених до наукометричних баз
Scopus, Web of science; за присудження наукового ступеня доктора наук і доктора філософії (кандидата наук). Однак,
експертна група за результатами своєї роботи констатує відсутність в ЖНАЕУ рейтингової оцінки викладачів, яка, за
інформацією начальника відділу забезпечення якості, знаходиться на завершальній стадії розробки і планується до
впровадження в поточному році.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Достатьньо високий рівень академічної та професійної кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої
програми забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання.
Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень їхнього
професіоналізму. ЗВО має плідні творчі та наукові стосунки з академічною спільнотою провідних ЗВО в Україні,
зацікавлених у розвитку даної ОНП. Наявність угод про співпрацю з багатьма провідними українськими та
іноземними ЗВО створює благосприятливі умови для потенційних наукових досліджень, реалізації академічної
мобільності та розвитку педагогічної майстерності викладачів ОНП.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

В Університеті відсутня рейтингова оцінка викладачів та низький рівень мотивації їх академічної мобільності.
Доцільно визначити ключові КРІ для різних категорій НПП та запровадити систему мотивації закордонного
стажування та академічної мобільності викладачів. Рекомендується активніше розвивати наукову співдружність з
науковцями закордонних ЗВО, насамперед, з якими у ЖНАЕУ вже є угоди про співпрацю, та в яких реалізуються
відповідні ОП, що сприятиме академічній мобільності викладачів та здобувачів. Доцільним було б запровадити
практику подвійного керівництва науковими дослідженнями аспірантів за рахунок залучення у якості зовнішніх
наукових керівників провідних науковців з інших ЗВО та наукових установ, долучати колег та аспірантів з інших
ЗВО до виконання Університетських НДР, а викладачам та аспірантам ЖНАЕУ приймати участь у виконанні
наукових проектів університетів-партнерів. Все це сприятиме мобільності аспірантів та якості їх наукових
досліджень. Керівництву ЗВО доцільно віднайти фінансові можливості для матеріального стимулювання
результативної діяльності гаранта, наукових керівників аспірантів та НПП, що залучені до реалізації ОНП, в
контексті покращення якості ОНП Менеджмент.
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Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Достатньо високий рівень академічної та професійної кваліфікації викладачів, задіяних на ОНП, гарантує якість
підготовки аспірантів, досягнення цілей та програмних результатів навчання. ОНП Менеджмент та освітня
діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 6 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Експертній групі була надана відео- та фото підтвердження завантажене на google-диск стосовно матеріально-
технічного забезпечення навчального та наукового освітнього процесу (https://bit.ly/2YZkvSS). Навчання та
реалізація освітньої складової за даною програмою здійснюється на базі 4-го корпусу ЖНАЕУ на факультеті
Економіки та менеджменту, в аудиторіях які закріплені за кафедрою Менеджменту організації та адміністрування
ім. М.П. Поліщука, зокрема: в ауд. 113, 518 (аудиторії обладнані мультимедійним обладнанням) проходять заняття з
Філософії науки, Педагогіки і психології вищої школи, Комунікативного менеджменту, Менеджменту (поглибленого
вивчення), Методології та технології наукових досліджень; в ауд. 519 (комп’ютерний клас) – проходить викладання
дисциплін Моделювання систем, Професійно-комунікативний менеджмент та проходить презентація наукових
досліджень. Викладання дисципліни Моделювання систем також проходить в окремій аудиторії, що оснащена
сучасним комп’ютерним обладнанням та мультимедійною дошкою. Попередній розгляд дисертацій аспірантів
проходить на базі аудиторного фонду кафедри, захист дисертацій - в ауд. 55 головного корпусу ЗВО, яка оснащена
всім необхідним обладнанням (відеокамерою, мультимедійним обладнанням та інше). Щодо підтвердження
використання у навчальному процесі комп’ютерної техніки та програмного забезпечення Гарантом ОНП надано
наступний документ (blob:https%3A//office.naqa.gov.ua/a36a0613-d311-4d68-8809-836566aff385). Інформація про
фінансові ресурси ОНП формуються за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на
оплату послуг з підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та за рахунок інших джерел, не
заборонених законодавством. Питання фінансових ресурсів є у відкритому доступі та висвітлені на сайті ЗВО у
розділі Публічна інформація (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). При спілкуванні з різними
фокус-групами було з’ясовано, що питаннями поселення та виселення з гуртожитків, врегулювання скарг, що
надходять від здобувачів, займається проректор з питань економічного розвитку та безпеки, а також студентське
самоврядування координує дане питання. Поселення здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня та викладачів
проходить у гуртожиток № 4, що має покращенні умови проживання. За даною програмою ніхто із здобувачів не
проживає у гуртожитку. Інформація щодо адрес розташування гуртожитків та проектної кількості місць розміщена
на сайті ЗВО (https://bit.ly/3hSWaFv). У корпусі, де проходить навчання за ОНП Менеджмент, є бібліотека
(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/). У спілкуванні із директором бібліотеки встановлено, що для зручності здобувачів і
викладачів багато послуг бібліотека надає онлайн (наприклад, замовлення періодики та книг студентами, кодування
УДК та інші). Також у спілкуванні з’ясовано, що на сайті бібліотеки не має репозитарію навчально-методичних
матеріалів НПП.

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

Комп’ютерно-комунікаційна мережа у ЗВО, що підключена через Wi-Fi, дозволяє надавати вільний доступ
аспірантів і викладачів до мережі Internet та внутрішньої корпоративної мережі. ЗВО користується послугами
мережі Free-net. Усі аспіранти мають можливість вільно користуватися електронними та паперовими бібліотечними
фондами. Аспіранти засвідчили, що вони отримують безоплатний доступ до інформаційних ресурсів, необхідних для
навчання за ОНП. У спілкуванні з фокус-групами, з’ясовано, що в усіх гуртожитках є доступ до мережі Інтернет, але
він не безкоштовний та його плата невелика. У спілкуванні з представниками студентського самоврядування, НПП,
представниками допоміжних сервісних підрозділів було встановлено, що викладачі та аспіранти мають безоплатний
доступ до мережі Інтернет у корпусі факультету економіки та менеджменту, у бібліотеці, комп’ютерних аудиторіях. У
приміщенні бібліотеки є доступ до МНБД Scopus, WoS, та ін. У спілкуванні аспіранти підтвердили, що мають доступ
до даних баз та користуються періодично ними. Але на сьогодні не всі здобувачі ступеня доктор філософії за даною
ОНП мають створені власні профілі у Google Scholar, ResearcherID та інших, хоча і мають публікації у фахових
виданнях України та у видання, що цитуються у МНБД Scopus, WoS. Під час бесіди з директором бібліотеки було
встановлено, що оновлення бібліотечного фонду науковими та навчально-методичними матеріалами у паперовому
вигляді відбувається систематично на запит необхідних матеріалів факультету економіки та менеджменту, в
залежності від виділеного бюджету на поточний рік та попиту на певну періодичні видання, але ЗВО намагається в
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повному об’ємі задовольняти дану вимогу. Наукове консультування щодо досліджень та подання заявок на гранти
проводить центр інтелектуальної власності, інноватики та управління проєктами (https://bit.ly/2Z1zWd9). Також у
доступі для здобувачів за даною ОНП Органік-центр (що надає можливість проводити дослідження у сфері
органічного виробництва), Інформаційний центр ЄС (через центр відбувається співпраця у науковій грантовій сфері
для молодих науковців), освітній простір, що представлений бізнес-школою Noosphere (де здобувачі ОНП
реалізують компетентності щодо командної роботи, аналітичного мислення, soft-skills), відділ міжнародного
співробітництва.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

ЗВО створено належні умови праці для працівників та умови навчання для здобувачів за даною ОНП. На базі ЗВО
створена Психологічна служба, яка тільки починає становлення своєї роботи. Звернень до представників служби ще
не було. В ЗВО функціонує центр соціально-гуманітарного розвитку (https://bit.ly/3iF3Lbm). На сайті ЗВО
висвітлено графік роботи спортивних секцій за минулий навчальний рік (https://bit.ly/2Gp51kD). При спілкуванні з
фокус групами, було з’ясовано, що ЗВО має гарну волейбольну команду, що має свої здобутки, зони відпочинку у
приміщенні факультету економіки і менеджменту, тренажерні зали у деяких гуртожитках. Окремо на сайті
розміщена інформація стосовно роботи гуртків художньої самодіяльності ЗВО (https://bit.ly/2F0EHfO). Окремим
дієвим органом в Університеті є студентське самоврядування, що діє на основі Положення (https://bit.ly/2QNxaDN),
первинна профспілкова організація студентів, аспірантів і докторантів, наукове товариство студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених та його структурний елемент Рада молодих вчених. Гарантом ОНП було надано фото
підтвердження наявності у приміщенні корпусу №4 їдальні. При спілкуванні з фокус-групами було уточнено, що
вона не є власністю ЗВО, а ЗВО лише здає в оренду приміщення під їдальню

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

ЖНАЕУ забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів за
даною ОНП, у чому експертна група переконалася під час спілкування з різними фокус-групами. Освітня підтримка
надається через активну комунікацію «викладач-здобувач», «науковий керівник-здобувач», «завідувач відділом
аспіратнури і докторантури-здобувач» шляхом використання електронної пошти, соціальних мереж, через систему
Moodle, Viber та інші канали зв’язку. Консультативна підтримка щодо вивчення навчальних дисциплін відбувається
відповідно до графіку консультацій. Також консультативну підтримку здобувачі при потребі отримують в
юридичному відділі, Психологічній службі, Центрі інтелектуальної власності, Інноватики та управління проєктами
та інших структурних підрозділах, що задіяні в реалізації ОНП. В ЗВО сформовано належні умови доступу до
інформаційних ресурсів та інфраструктури університету. Соціальна підтримка здобувачів забезпечується соціальною
інфраструктурою - функціонує 5 гуртожитків; навчально-спортивний комплекс. Голова Наукового товариства
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених зазначив, що є матеріальне заохочення за публікації у МНБД
Scopus, WoS. Але на сайті ЗВО більшість інформації про роботу різних відділів і структурних підрозділів не знайшла
свого відображення. Щодо даного питання керівництвом було надано пояснення, стосовно того, що на весні ЗВО
було перейменовано у Поліський національний університет і зараз закінчується процес підписання Статуту ЗВО та
ідуть технічні роботи по створенню нового сайту ЗВО.

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

У корпусі, де проходить навчання за ОНП Менеджмент та знаходиться факультет економіки та менеджменту, є
встановлений пандус. У холі навчального корпусу є ліфти для користування (відео підтвердження)
(https://bit.ly/2YZkvSS). У спілкуванні з різними фокус-групами було підтверджено наявність пандуса і ліфтів та
надано пояснення, що у гуртожитках, за потреби, поселення таких осіб відбувається на перших поверхах і надається
їм відповідний супровід. Окремо ЗВО розроблено Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю
(https://bit.ly/31TDH6l). Декан факультету економіки та менеджменту у спілкуванні підтвердив, що на сьогодні на
факультеті не навчаються особи з особливими потреба і взагалі контингент таких осіб у ЗВО невеликий. Для
ознайомлення ЕГ був наданий звіт про обстеження та оцінку доступності маломобільних груп населення до
навчання у корпусі ЖНАЕУ (blob:https%3A//office.naqa.gov.ua/5ad55b5e-7b2f-49b7-8079-abeef8a1900f). За
результатами ознайомлення з матеріально-технічною базою встановлено, що ЗВО має всі умови для реалізації права
на освіту особами з особливими освітніми потребами (пандуси, ліфти та інше).

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
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для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

У ЗВО окремо розроблено Правила внутрішнього розпорядку (https://bit.ly/2QNPfSj), Положення про запобігання
конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальних домагань (https://bit.ly/34TOX4C). Після розмови з фокус-
групами експертами з'ясовано, що фактів щодо виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними
домаганнями, дискримінацією або корупцією тощо на даний час не було зафіксовано. Однак, здобувачі за ОНП
поінформовані, яким чином діяти і куди слід звертатися у разі виникнення подібних ситуацій. Проте, в першу чергу
вони звертаються до наукового керівника. Відкритість у спілкуванні підтвердив і декан факультету економіки і
менеджменту. Проректор з економічного розвитку і безпеки у спілкуванні підтвердив наявність скриньок довіри у
приміщенні корпусу №4, та пояснив процедуру оброблення анонімних звернень від здобувачів. Також здобувачі
можуть звернутися за контактами, представленими на сайті ЗВО (http://znau.edu.ua/m-universitet/contacts). У
спілкуванні з різними фокус-групами вони підтвердили відкритість ректора ЗВО до спілкування і наявність
особистого телефону ректора для виникнення потреби у особистому звернені.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Реалізація ОНП відбувається за достатності матеріально-технічних ресурсів. Безоплатний доступ до інфраструктури
та інформаційних ресурсів університету. Безпечне освітнє середовище для життя та здоров’я здобувачів вищої
освіти. Створено достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами. Наявна
та доступна інфраструктура, необхідна для забезпечення освітнього процесу (навчальні приміщення, бібліотека,
спортивний комплекс, забезпеченість комп’ютерними класами, мультимедійними засобами) допомагає здобувачам
розвиватися та поглиблювати свої теоретичні знання вже на практиці здійснення наукових досліджень. Наявна
підтримка здобувачів вищої освіти від деканату, органів студентського самоврядування, ректора ЗВО.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

Для покращення інформаційної підтримки освітнього процесу за ОНП рекомендовано висвітлення навчально-
методичних доробок викладачів у електронному репозитарії бібліотеки.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ЖНАЕУ в цілому має достатнє матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення, забезпечення
комп’ютерною технікою та програмними продуктами. Експерти вважають, що освітній процес за ОНП Менеджмент
відповідає вимогам Критерію 7 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОНП відбувається в ЗВО за встановленими
процедурами згідно Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у
Житомирському національному агроекологічному університеті від 27.02.2020 р. [https://bit.ly/33yMXfT] та
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Житомирському національному агроекологічного
університеті від 28.12.2016 р. [https://bit.ly/2FtvayM]. Конкретизація змін на кожному етапі трансформації ОНП з
2016 року наведена в таблиці Додатку А (К2П11 https://office.naqa.gov.ua/accreditation-folder/2312).

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

На зустрічі із здобувачами було встановлено, що анкетне опитування аспірантів проводилося двічі. Одне з цих
опитувань було ініційовано науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, до складу
якого входить Рада молодих вчених. Опитування проводилося з метою визначення рівня задоволеності аспірантів
якістю освітнього процесу. Здобувач вищої освіти за ОНП 073 Менеджмент Патинська М.М. є членом зазначених
органів студентського (громадського) самоврядування. Всі учасники стверджували, що їх думки і пропозиції завжди
беруться до уваги, хоча й висловлюються, як правило, в усній формі безпосередньо науковим керівникам або гаранту
ОНП, не носять системного характеру через незначну кількість здобувачів і індивідуальний підхід до підготовки
кадрів вищої кваліфікації за цією ОНП.

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

Роботодавці на зустрічі з експертами повідомили, яку саме участь вони приймали в удосконаленні ОНП. Так, д.е.н.,
проф. Яценко О.М. (професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор) підтвердила факт
врахування її пропозицій щодо внесення змін до формулювання предметної області програми, змісту результатів
ОНП щодо “вміння презентаційного захисту” і “адаптації ідеї освітніх проектів до цільової аудиторії” та доповнення
загальних компетенцій програми щодо “дотримання етики та академічної доброчесності в наукових дослідженнях”.
Стейкхолдер висловив зацікавленість у реалізації сумісних з ЖНАЕУ наукових досліджень та наукових проектів з
аграрної тематики. Черевко Г.В. (завідувач кафедри економіки Львівського національного аграрного університету,
д.е.н., проф.) запропонував ввести в освітню програму ОК Міжнародний менеджмент. Харчишина О.В. (керівник
громадської організації «Дорадчий центр», д.е.н., проф) висловила зацікавленість в спеціалістах, які можуть бути
залучені до оцінки проектів, що подаються на фінансування до державного фонду розвитку регіонів в Житомирській
області. Харчишина О.В. підкреслила важливість розвитку комунікаційних компетенції в освітній діяльності та
розвитку лідерства. Ходаківська О.В. (заступник директора ННЦ «Інститут аграрної економіки», д.е.н.,
ст.наук.співробітник) запевнила в можливості впливати опосередковано на вибір наукових тем аспірантів через
замовлення наукових доробок, які є актуальні для формування стратегічних напрямків розвитку Житомирщини.
Отже, роботодавців, більшість з яких представляють академічну спільноту, можна вважати повноцінними
партнерами, які залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її
якості.

4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

ОНП матиме перший випуск в 2020 році, тома практика аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху
випускників освітньої програми ще не напрацьована, проте на зустрічі з адміністративним персоналом керівник
відділу кадрів свідчила про існування в ЗВО досвіду працевлаштування кадрів після закінчення підготовки в
аспірантурі.

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

Експертами встановлено, що результативність система забезпечення якості в ЗВО досягається завдяки практичній
реалізації сучасних принципів управління якістю на основі стандартів ISO серії 9000. Результатом проведеної
роботи з впровадження сучасної СУЯ в ЖНАЕУ стало, за словами керівника навчально-наукового центру
забезпечення якості освіти, отримання Університетом сертифіката міжнародного зразка ДСТУ ISO 9001:2015
«Система управління якістю. Вимоги». За результатами зустрічей з різними фокус-групами експертна група
встановила, що діюча система забезпечення якості дозволяє своєчасно виявляти причини невідповідностей у роботі
та вживати коригуючі й запобіжні заходи для їх усунення. Заклад вищої освіти гнучко реагує на зовнішні зміни та
внутрішні інтереси здобувачів освіти, перебуваючи в постійному процесі самовдосконалення і пошуку найкращих
практик, які формують науковців. Це підтверджує не лише факт безперервного процесу змін в ОНП з урахуванням
пропозицій стейкхолдерів (Додаток Б), але й індивідуальні корективи та уточнення в наукових напрямках
досліджень аспірантів, про що було зазначено при спілкуванні із здобувачами. Як результат, дослідження аспірантів
носять практичний характер і є цікавими для потенційних роботодавців. Здобувачі ОНП Менеджмент та
представники студентського самоврядування підтвердили доступність і відкритість керівництва університету для
обговорення поточних питань удосконалення їх освітньої та наукової діяльності. Проте варто зазначити, що
експерти у відомостях про самооцінювання ОНП виявили ряд технічних неточностей (зокрема, щодо чисельності
контингенту аспірантів) та некоректне подання інформації в таблицях 1-3 звіту із самооцінювання, що потребувало
запиту на додаткову інформацію та додаткових пояснень від Гаранта ОНП. Цей факт говорить про необхідність
Центру забезпечення якості освіти переглянути процедуру внутрішнього аудиту та рецензування звітної
документації з самооцінювання освітніх програм, що подається на експертизу.
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6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

Проведена акредитація освітньо-наукової програми Менеджмент є першою, тому результати зовнішнього
забезпечення якості освіти за даною програмою відсутні

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

Експертами, за результатами онлайн-зустрічей з різними фокус-групами, підтверджується факт залучення
академічної спільноти ЖНАЕУ до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП Менеджмент. Група
забезпечення освітньо-наукової програми з метою її вдосконалення та розвитку плідно співпрацює з науковими
керівникам аспірантів, з відділом аспірантури та докторантури, з викладачами кафедри менеджменту організацій і
адміністрування ім. М. П. Поліщука. Учасники академічної спільноти, які співпрацюють з науковими школами
ЖНАЕУ, активно залучаються до процедур внутрішнього забезпечення якості, що позитивно впшиває на
формування культури якості в ЗВО. Так на відкриту зустріч з експертами доєднались фахівці ЖНАЕУ, а також
представники інших закладів освіти, а саме: завідувач кафедри економіки і підприємництва ЖНАЕУ, доктор
економічних наук, професор Ткачук В.І.; професор кафедри міжнародних економічних відносин та європейської
інтеграції, доктор економічних наук, доцент Куцмус Н. М.; профессор кафедри менеджменту Сумського
національного аграрного університету, доктор економічних наук, професор Михайлова Л. І.; доцент кафедри
менеджменту і підприємництва ДУ «Житомирська політехніка», доктор економічних наук, доцент Валінкевич Н.В.
Присутні на зустрічі високо оцінили рівень підготовки здобувачів за ОНП та потенціальні можливості закладу щодо
створення разових спеціалізованих рад для атестації здобувачів освіти на третьому освітньо-науковому рівні.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Система управління якістю послуг ЖНАЕУ у сфері вищої освіти відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 «Система
управління якістю» та підтверджена відповідним сертифікатом. ОНП гнучко реагує на вимоги академічної
спільноти і зовнішніх стейкхолдерів, які підтримують зв'язок з учасниками освітнього процесу за програмою на всіх
стадіях її реалізації.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Рекомендується переглянути практику перевірки звітів самооцінювання та нормативних документів
співробітниками навчально-наукового центру забезпечення якості освіти з метою зменшення кількості технічних
помилок та неузгодженостей в поданих відомостях. Експертна група рекомендує переглянути зміст і структуру
анкет, що використовуються для опитувань здобувачів та доповнити їх відкритими питаннями. Це дозволить
перейти від формального до якісно нового та результативного підходу щодо анкетування здобувачів. Відображати у
відкритому доступі для ознайомлення результати опитування із різними групами стейкхолдерів.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Освітня програма Менеджмент в цілому відповідає даному критерію з недоліками, що не є суттєвими

Критерій 9. Прозорість та публічність:
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1. Визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.

Сайт ЖНАЕУ має чітку і зрозумілу структуру. Має розділи, що відображають інформацію про університет,
факультети та кафедри, інформацію про наукову діяльність, інформацію для вступника та студента. Зокрема, у
вільному доступі у розділі Публічна інформація є наступні документи: Статут ЖНАЕУ (https://bit.ly/2Gm4TSY);
Стратегія розвитку ЖНАЕУ (https://bit.ly/2QO6oLv); Інформація про фінансово-господарську діяльність
(https://bit.ly/3bg8kWI), (https://bit.ly/3bhnLxI), (https://bit.ly/2EXZnp5); Положення про організацію освітнього
процесу (https://bit.ly/3jyKJDB); Сертифікати про акредитацію (https://bit.ly/3bhpbs2); Про науково-іноваційну
діяльність (https://bit.ly/3kw03S1). В наявності також інформація про усі Положення ЗВО, рішення Вченої ради ЗВО,
щодо питань кадрової політики, звіти, накази та інші офіційні документи є у вільному доступі на сайті ЗВО
(https://bit.ly/35IxU5S). Окремо представлена інформація для здобувачів ступеня доктор філософії на сторінці
відділу аспірантури і докторантури, зокрема, Програми вступних випробувань, ОНП, Опис ОНП, розклади
аспіратнів, перелік вибіркових дисциплін (http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-ta-doktorantura). Але на сторінці
факультету економіки і менеджменту, та зокрема на сторінкі кафедри менеджменту організації і адміністрування
М.П. Поліщука немає розміщення інформації щодо організації навчального процесу здобувачів ступеня доктор
філософії, розкладу занять, навчально-методичного матеріалу.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

У розділі Публічна інформація є у доступі Проєкт ОНП Менеджмент на 2020 р. (https://bit.ly/3bgKV7B). Окремо у
спілкуванні з фокус-групами та згідно окремо наданого гарантом ОНП документу з’ясовано, що зміни до ОНП
вносились поступово кожного року із моменту започаткування ОНП у 2016 році (https://bit.ly/3jwhQrw). На сайті
ЗВО немає вкладки або можливого місця розміщення інформації (документу) щодо представлення рекомендацій
зацікавлених сторін (різних стейкхолдерів), результатів опитування або інших документів на основі яких могли би
вноситися зміни до ОНП. Окремо гарантом програми були надані деякі підтверджуючі документи, на підставі яких
вносилися пропозиції до ОНП: (https://bit.ly/3jwhQrw); (https://bit.ly/3jwhQrw); (https://bit.ly/3jwhQrw);
(https://bit.ly/3jwhQrw)

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

ОНП Менеджмент розміщена на сайті ЗВО у розділі відділу аспірантури і докторантури (https://bit.ly/3gPHBBm). У
документі відображено загальну інформацію про програму, програмні результати навчання, перелік освітніх
компонент, форми підсумкового контролю за компонентами, структурно-логічну схему ОНП тощо. Також у доступі
Опис ОНП (https://bit.ly/3lER8ir) .

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Інформація щодо організації та регулювання освітнього процесу є у вільному доступі, ОНП та будь-які інші дані, що
можуть зацікавити як здобувача вищої освіти, так і роботодавця, оприлюднені на сайті ЗВО. Сайт ЗВО є достатньо
структурованим та інформативним. ЗВО постійно працює над оновленням структури сайту та інформації, що
розміщена на ньому.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

На сайті ЗВО відсутня інформація щодо результатів опитування різних груп стейкхолдерів з приводу: участі в
процесі розроблення, зміни, оновлення ОП. Рекомендовано оприлюднити результати опитування роботодавців,
НПП, здобувачів та представників студентського самоврядування для більшої прозорості системи забезпечення
якості освітньої діяльності та вищої освіти. Рекомендовано створити окрему сторінку на сайті університету для
відгуків, пропозиції та зауважень зацікавлених осіб для того щоб це було не частиною опитування, а повноцінною
окремою публічною сторінкою. Доповнити інформацією для здобувачів ступеня доктор філософії сторінку кафедри
менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука або на сторінці факультету економіки і менеджменту.
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Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Освітньо-наукова програма Менеджмент в цілому відповідає критерію 9 з зауваженнями, що мають більш
рекомендаційний характер

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

За запитом експертної групи Гарантом програми було представлено розгорнуту інформацію щодо відповідності
змісту ОНП науковим інтересам здобувачів та результативності їх освітньо-наукової діяльності (Додаток І), яка
свідчить про набуттям здобувачами ОНП компетентностей достатніх для продукування нових ідей, розв’язання
комплексних проблем у професійній галузі, оволодіння методологією наукової роботи, проведення самостійного
наукового дослідження. Детальне вивчення змісту ОНП як 2019 р. (представленої у звіті СО), так і ОНП 2016 р. (за
якою було розпочато підготовку аспірантів у ЖНАЕУ), ознайомлення з тематикою дисертацій та з індивідуальними
навчальними планами здобувачів показали, що підготовка до дослідницької та викладацької діяльності
здійснюється завдяки досягненню результатів навчання, як за обов’язковими, так і вибірковими компонентами.
Обов’язкові компоненти ОНП спрямовані на формування компетентностей, зорієнтованих на здобуття глибинних
знань зі спеціальності (ОК4 Моделювання систем та ОК6 Менеджмент (продвинутий)); оволодіння
загальнонауковими компетентностями (ОК1 Філософія науки та ОК2 Педагогіка і психологія вищої освіти); набуття
універсальних навичок дослідника (ОК5 Методологія та технологія наукових досліджень); здобуття мовних
компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою
(ОК3 Фахова іноземна мова). В НП 2016 р., 2017 та 2018 років з 3-х ОК вибіркового блоку 2 дисципліни (ОК) були за
вибором ЗВО (Управління інтелектуальною власністю та Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів) і
одна дисципліна за вибором здобувача, яка передбачала вибір з 3-х дисциплін. ОК за вибором ЗВО було спрямовано
на набуття та підсилення універсальних навичок дослідника. Судячи із заяв здобувачів, наданих Гарантом
експертам, 5-ть з 6-ти аспірантів обрали дисципліну Менеджмент персоналу, а одна здобувачка денного відділення
2018 року набору Патинська М.М. (тема наукового дослідження Управління фінансовим потенціалом сільських
громад на засадах сталого розвитку та європейської інтеграції) обрала дисципліну Професійно-комунікаційний
менеджмент. Кожним здобувачами ОНП на зустрічі з експертами було надано досить ґрунтовні пояснення вибору
конкретної дисципліни для освітньої підтримки їх наукових досліджень та з урахуванням інтересів їх професійної
діяльності. В ОНП 2019 р. було розширено перелік вибіркових дисциплін : здобувачам надано право обирати 3
дисципліни з 10-ти. В проекті ОНП 2020 р. підсилена її обов’язкова складова з урахуванням предметної області
спеціальності 073 Менеджмент та тенденцій її розвитку.

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

Аналіз кваліфікації, наукових інтересів і публікацій наукових керівників через призму тем дисертаційних
досліджень їх аспірантів за ОНП Менеджмент (Додаток Д) та аналіз профілів наукових керівників в Google Scholar
дозволяють експертам зробити висновок про їх вагомі наукові здобутки та повну відповідність тематиці досліджень
їх аспірантів. На зустрічах з науковими керівниками експерти могли переконатися в їх авторитетності,
професіоналізмі, науковій активності і баченні реального стану та перспектив наукових досліджень своїх аспірантів.
Наукові керівники активно залучають своїх аспірантів до виконання науково-дослідних тем, керівництво яких вони
здійснюють. На підтвердження даного факту експертам було надано для ознайомлення проміжні звіти про
виконання НДР під керівництвом д.е.н., проф.. Кравчук І.І. (науковий керівник аспіранта Логвиненко С.Л.), д.е.н.,
проф.. Зінчук Т.О. (наук.керівник Воронич М.М. та Патинської М.М.). Експерти отримали достатньо уточнюючих
аргументів щодо відповідності наукових досліджень д.е.н., проф. Ходаківського Є.І. темі дослідження його аспіранта
Фітісова А.М. (Ефективність екологічного менеджменту лісопромисловогот комплексу), як за наданими
документами (Додаток Д, https://office.naqa.gov.ua/accreditation-folder/2312), так і за результатами зустрічей з
науковими керівниками та здобувачами. Ходаківський Є. І. - заслужений діяч науки та техніки України, академік
Української академії економічних наук, член президії Житомирського ВУТ «Просвіта», автор низки монографій,
серед яких «Методологія наукових досліджень в парадигмі синергетики», яка удостоєна І місця в Україні серед
кращих наукових праць у номінації «Підручник, посібник». Автор циклу наукових праць : «Техніка управлінської
безпеки» (2018 р.), «Корпоративна культура управління» (2019р.), «Домінування парадигм холістичності в сучасній
науці» (2019р.) та інші. (https://bit.ly/3hMIBa9). За результатами зустрічі з аспірантами експерти констатували
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практичне спрямування тем їх дисертаційних досліджень, пов’язаних з профілем діяльності здобувачів та високий
рівень задоволення аспірантів науковим керівництвом своїх досліджень. За запитом експертів Гарантом ОНП було
надано інформацію про наявність в Університеті потенційних рецензентів за напрямом і тематикою досліджень
аспірантів всіх років навчання (Додаток К). Експертам надана аналітична таблиця наявності в ЗВО штатних
викладачів, які потенційно можуть увійти до складу разових спеціалізованих вчених рад для атестації здобувачів
ступеня PhD за спеціальністю 073 Менеджмент Ляшенко М.М. та Фітісова А.М., які в 2020р. завершують навчання за
ОНП (Додаток Л, https://bit.ly/2QSW0ST).

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

Для проведення та апробації результатів наукових досліджень у межах реалізації освітньо-наукової програми
Менеджмент, у ЗВО надаються такі організаційні та матеріальні можливості: використання комп’ютерних
аудиторій, що обладнані сучасним устаткуванням та спеціалізованим програмним забезпеченням (в основному
демо-версіями); участь у науково-практичних заходах (https://bit.ly/35IX3xi); опублікування результатів наукових
досліджень у фаховому журналі Наукові горизонти (https://sciencehorizon.com.ua/uk); функціонування наукових
шкіл (https://bit.ly/3blvBX4); робота Центру інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами
(https://bit.ly/2Z1zWd9). Експертам було надано для ознайомлення документи щодо можливості проведення
досліджень здобувачами ОНП у Європейських наукових центрах (https://bit.ly/2RGhxhP). Зазначене сприяє не
тільки реалізації освітніх компонент, але й досягненню дослідницьких цілей, пов’язаних із розв’язанням практико-
орієнтованих завдань, що стоять перед здобувачем ступеня доктора філософії.

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

ЖНАЕУ має можливості для долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти, про що свідчать проекти,
в яких беруть участь здобувачі програми (зокрема, ERASMUS+). Проте наразі, заплановані безпосередні виїзди за
межі України з метою міжнародної інтеграції, є неможливими у зв'язку з карантинними обмеженнями, про що
експертам повідомили під час проведення фокус-груп. Проте надана інформація свідчить, що результати досліджень
публікуються англійською мовою в міжнародних академічних журналах. Зокрема, Руженко Р.В. має публікацію у
виданні, що індексується наукометричною базою (SCOPUS), Фітісов А. М. - у періодичному науковому виданні
Німеччини, інші здобувачі приймали участь в міжнародних конференціях, що проходили на території України
(Додаток І).

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

Експерти проаналізували публікації наукових керівників аспірантів за останні роки та пересвідчилися, що вони
активно займаються дослідницькою діяльністю, публікують результати своїх досліджень в фахових та
наукометричних виданнях, монографіях, здійснюють керівництво науково-дослідними темами, і залучають своїх
аспірантів до своїх наукових проектів (Додаток І). Так, наприклад, професор Зінчук Т.О., як керівник дослідницького
проекту ERASMUS+ (освітній модуль Жан Моне «Аграрна політика ЄС», 74608-ЕРР-1-UA-EPPJMO-M, 2016-2019 р.),
залучила до участі в даному проекті своїх аспірантів Патинську М.М. та Воронич М.М. За результатами виконання
проекту підготовлено монографію. Експертам було представлено сертифікати аспірантів про участь в проекті
ERASMUS+. Д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки Ходаківського Є.І., який є науковим керівником
здобувачів 4-го курсу Ляшенко Р. В. та Фітісова А. М., здійснює керівництво розділу “Формування системи сталого
розвитку сільських територій Полісся на засадах саморегулювання та державної підтримки» в науковій темі
«Інституційні імперативи інтелектуалізації аграрної економіки в євроінтеграційному вимірі», (номер державної
реєстрації 0115U006602), 2015-2020 рр. Д.е.н., проф.Скидан О.В. (ректор ЖНАЕУ), який є науковим керівником
здобувача 3-го року навчання Костюк Л.П., очолює наукову школу «Економіка та стратегічне управління
національною безпекою в контексті глобальних цілей сталого розвитку» та здійснює керівництво НД темою
«Інноваційно-інвестиційні імперативи в сучасному агробізнесі” (номер державної реєстрації 0115U006604). Д.е.н.,
проф., завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука Кравчук І.І. (керівник
аспіранта Логвиненко С.Л.) здійснює керівництво НД темою «Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору
економіки північно-західного регіону України в умовах інституційних змін та соціально-економічних трансформацій
(номер державної реєстрації 0115U00678), 2015-2020 рр. Експертам було надано проміжні звіти щодо виконання
вищезазначених тем, які свідчать про публікацію результатів досліджень за наслідками виконання тем як у
вітчизняних, так і закордонних виданнях та підтверджують залучення до виконання наукових проектів аспірантів.
Експерти на зустрічі з науковими керівниками аспірантів мали нагоду переконатися в їх високому професіоналізмі,
науковій активності та баченні стану та перспектив наукових досліджень своїх аспірантів.

Сторінка 25



6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

Проведення он-лайн зустрічей підтвердило, що всі учасники реалізації ОНП Менеджмент добре усвідомлюють
важливість академічної доброчесності у науковій та освітньо-педагогічній діяльності та ознайомлені з політикою
доброчесності в ЗВО. Нормативним документом, який регулює основні вимоги щодо дотримання академічної
доброчесності працівниками та здобувачами вищої освіти, є Положення про академічну доброчесність, запобігання
та виявлення плагіату у ЖНАЕУ (https://bit.ly/3jDGQgA), де для наукових керівників і здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії викладено порядок запобігання та виявлення плагіату, основні засади використання
сервісу перевірки робіт на плагіат, відповідальність за плагіат. Експертам для ознайомлення був наданий звіт про
роботу комісії з академічної доброчесності (blob:https%3A//office.naqa.gov.ua/c493cbd6-4916-419b-b85d-
d2c64a3a4036). Усі функції щодо організації перевірки на плагіат покладено на директора бібліотеки, яка
продемонструвала експертам, зокрема, порядок перевірки статті аспіранта 4-го року навчання Фетісова А.М. на
плагіат. Перевірка наукових робіт у ЗВО на плагіат здійснюється з використання програми Unicheck та Strike
Plagiarism. Експертам на підтвердження даного факту були надані скан копії відповідних договорів
(blob:https%3A//office.naqa.gov.ua/e3e11d59-3d80-4d62-9da6-9211fa597ffe та
blob:https%3A//office.naqa.gov.ua/b1933399-be00-41be-a960-530dc4afd164). Інформація, отримана під час зустрічей,
свідчить, що на ОНП не було виявлено жодних порушень академічної доброчесності як науковими керівниками, так
і аспірантами кафедри.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

В цілому, в ЖНАЕУ створено сприятливе освітньо-наукове та матеріальне середовище, що дає можливість
здобувачам ступеня доктора філософії успішно реалізувати, як освітню, так і наукову складову ОНП. Сильною
стороною ОНП є відповідність наукових тем аспірантів напрямкам досліджень наукових керівників, які є активними
дослідниками, здійснюють керівництво науково-дослідними темами, до виконання яких залучають своїх аспірантів,
беруть участь у виконанні міжнародних наукових проектів, зокрема, дослідницького проекту ERASMUS+. Тематика
наукових досліджень аспірантів відповідає предметній області спеціальності 073 Менеджмент та має чітко
визначене галузеве спрямування з урахуванням практичних потреб регіону. Університет має багаторічний досвід
підготовки кандидатів і докторів наук, висококваліфікований склад науково-педагогічного персоналу, які мають
суттєві наукові здобутки, та необхідну критичну масу потенційних рецензентів за предметною областю ОНП
Менеджмент та тематикою досліджень аспірантів. Здобувачі ступеня доктора філософії мають доступ до
інформаційних ресурсів баз даних Scopus та Web of Science. Результати наукових досліджень викладачів і аспірантів
представлено у міжнародному науковому середовищі, наявні публікації у виданнях Scopus та WoS. Процедури і
політика дотримання академічної доброчесності чіткі та зрозумілі для всіх учасників освітнього процесу.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.

Освітня складова ОНП потребує подальшого вдосконалення. Рекомендується розширити перелік професійних
освітніх компонентів програми з орієнтацією на інноваційні тренди розвитку теорії та практики менеджменту та з
урахуванням специфіки наукових досліджень здобувачів. Рекомендується запровадити практику виконання
госпдоговірної тематики за результатами наукових досліджень аспірантів. Доцільним було б запровадити практику
подвійного керівництва науковими дослідженнями аспірантів за рахунок залучення у якості зовнішніх наукових
керівників провідних науковців з інших ЗВО та наукових установ, долучати колег та аспірантів з інших ЗВО до
виконання Університетських НДР, а викладачам та аспірантам ЖНАЕУ приймати участь у виконанні наукових
проектів університетів-партнерів. Все це сприятиме мобільності аспірантів та якості їх наукових досліджень.
Рекомендується розробити заходи підвищення наукової активності аспірантів та залучення їх до участі в конкурсах
проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених; конкурсах
Національного фонду досліджень України, наукових проектах, які фінансуються бізнесом, міжнародних грантах,
тощо. Рекомендується підвищити публікаційну активність здобувачів ступеня доктора філософії, зокрема,
заохочувати аспірантів до публікації своїх результатів досліджень у виданнях, що індексуються в МНМБ Scopus та
Web of Science, в тому числі спільно з науковими керівниками. Кожному аспіранту доцільно створити власний
профіль науковця (в Google Scholar, ORCID, ResearcherID та в інших системах ідентифікації дослідника).

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОНП Менеджмент в цілому відповідає критерію 10 та заслуговує на оцінку “В”. Виявлені експертною групою слабкі
сторони суттєво не впливають на загальну достатньо високу якість підготовки докторів філософії за ОНП
Менеджмент в Житомирському національному агроекологічному університеті, вони визначають тактичні напрями
удосконалення цієї освітньо-наукової програми.

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

дані відсутні

V. Підсумки

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

Критерій 3 . Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання B

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Додаток А_Запит ЕГ на
додаткову інформацію з

відповіддями Гаранта.pdf

9xriACVgWatcyfPPNpFEQ53GjI21I7HK9liihTG/Z0k
=

Додаток Додаток Б_Динаміка змін ОНП
за роками.pdf

YfJ1lOtXwnsnFH3GhFpY3Y6RJYuvP4el1V9F84s8JC
c=

Додаток Додаток В_Таблиця 3 СО (з
уточненнями)_Матриця

cI0dxa03QaUSOpPZOG2nuKn61B46I05soemqrwjFl
04=
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відповідності ПРН ОК та
методів навчання. К4П;.pdf

Додаток Додаток Д Таблиця
відповідності наукової
діяльності аспірантів

напрямові досліджень наукових
керівників .pdf

C3FRK7rpdXIfAc8vNaCT8Si0Rd5em8MQ05XxjnaG
caI=

Додаток Додаток Ж_Таблиця 2 звіту
СО (з уточненнями)_Зведена

інформація про викладачів
ОНП.pdf

s1lCVJjU9p2k3BwWJvBFTVR/Fbf1CI8ei7Uupz+46
WI=

Додаток Додаток З_ Публікації
викладачів у журналах, що

індексованих Scopus та
WoS..pdf

KyLznWj6dwnI99sMFi+Uhw/S+9ptEhB9dIjY5CFvA
Rg=

Додаток Додаток І Таблиця
відповідності змісту ОНП

науковим інтересам здобувачів
та результативності ОНП.pdf

fn/JtnjJHN3fJftdnPWgbi/F8i+I3R3ikqkvhjKMyfQ=

Додаток Додаток К_Таблиця наявності
критичної маси потенційних

рецензентів.pdf

kpckhD9PgZixEoym3sG7CQ5J4voPTN1IFjRoNRYhC
mw=

Додаток Додаток Л_Потенційний склад
разових рад_073 -
менеджмент.pdf

D4JpjLYsIzQyNoZI+R+pADk0Rj3X02IDP87+gjpzKt
U=

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Смерічевська Світлана Василівна

Члени експертної групи

Мущинська Наталя Юріївна

Родіна Ольга Вікторівна
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