
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Житомирський національний агроекологічний університет

Освітня програма 37254 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

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 37254

Назва ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Новикова Іннола Вікторівна, Говрі Василь Васильович, Сагайдак
Михайло Петрович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 25.08.2020 р. – 27.08.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Звіт%20про%20само
оцінювання%20ПТБД.pdf

Програма візиту експертної групи http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Погоджена%20Прог
рама%20роботи%20ЕГ%20для%20проведення%20акредитаційної%20е
кспертизи%20076%20ЖНАУ%2025-27.08.2020-3-конвертирован.pdf

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

Освітньо-наукова програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за третім (освітньо-науковим) рівнем
в Житомирському національному агроекологічному університеті розроблена кваліфікованими фахівцями із
залученням стейкголдерів на основі Національної рамки кваліфікацій. ОНП є складовою освітньої та наукової
діяльності Університету та чітко корегує зі стратегічними цілями розвитку ЖНАЕУ, ґрунтується на потужній
науковій школі та забезпечена якісним кадровим потенціалом. Дана ОНП є актуальному на теперішній час та
враховує сучасних вимог ринку праці, інтересів різних груп стейкголдерів. Мета, цілі та програмні результати
навчання освітньо-наукової програми в цілому сформульовані з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності,
ринку праці із урахуванням галузевого та регіонального контексту. У ЖНАЕУ створено умови для
інтернаціоналізації освітнього процесу за цією ОНП, наявні організаційні та матеріально-технічні складові, яка
дозволяє досягти заявлених в програмі результатів навчання. Тісні взаємозв’язки зі стейкголдерами, участь у
міжнародних проектах та активна наукова діяльність забезпечують реалізацію даної ОНП на високому освітньому та
науковому рівні. За результатами акредитаційної експертизи ЕГ визначено, що освітньо-наукова програма та
освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають усім критеріям Додатку до Положення про акредитацію
освітніх програм, з недоліками, що не є суттєвими. Слід відзначити, що ЖНАЕУ має резерви і потенціал для
удосконалення освітньої діяльності за цією програмою. ЕГ були надані певні рекомендації, реалізація яких
допоможе усунути виявлені слабкі сторони та покращить якість надання освітніх послуг.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

В Університеті створене сприятливе для реалізації ОНП освітньо-наукове, інформаційне та матеріально-технічне
середовище. ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є складовою освітньої діяльності ЖНАЕУ як за
формою, так і за змістом. ОНП позиціонується на ринку праці як міжрегіональна і загальногалузева, орієнтована на
регіональний ринок та враховує особливості аграрного сектору економіки. При визначені змісту ОНП враховуються
точки зору стейкголдерів. Достатній рівень можливості отримання навичок soft skills в рамках ОНП через тісний
контакт з роботодавцями та практичною спрямованістю навчання здобувачів, можливість впровадження дуальної
освіти. Активна міжнародна співпраця та інтернаціоналізація Університету; тісна співпраця представників ЖНАЕУ
зі здобувачами; використання платформи Moodle. Контрольні заходи заздалегідь оприлюднені на сайті
університету. Наявність на сайті окремого розділу «Академічна доброчесність». Доглянутість та відмінний стан
навчальних корпусів та аудиторій; наявність підтримки здобувачів зі сторони адміністрації, органів самоврядування
та наукового товариства, а також високий рівень підтримки в інформаційному плані; створені умови для реалізації
права на освіту особам з особливими освітніми потребами. Наявність визначеної загальноінституційної політики
розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП; наявність можливості донесення
пропозицій щодо покращення ОНП різними шляхами (через безпосередні контакти з адміністрацією, через
організації самоврядування здобувачів, шляхом опитувань, анкетувань); діючий процес формування культури
якості. Правила прийому до аспірантури (ад’юнктури) для здобуття ступеня доктора філософії в ЖНАЕУ
відповідають чинному законодавству, не містять дискримінаційних положень. Правила і процедури визнання
результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, а також отриманих у неформальній освіті, є доступними для всіх
учасників освітнього процесу. В Університеті створене високопрофесійне науково-дослідне середовище, що системно
розвивається та має значний потенціал для подальшого удосконалення освітнього процесу і здійснення творчої та
інноваційної науково-дослідної діяльності в процесі підготовки докторів філософії. Представники роботодавців
розуміють особливості підготовки здобувачів в аспірантурі і можуть бути фахово долучені як до процесів
обговорення ОНП, так і до організації та реалізації освітнього процесу, консультування здобувачів. В Університеті
культивується дотримання принципів академічної доброчесності усіма учасниками освітньо процесу (використання
офіційних ліцензованих систем: Unicheck; StrikePlagiarism). Відповідність тем наукових досліджень аспірантів
напрямам досліджень наукових керівників, системність підходу до формулювання, погодження та затвердження тем
дисертаційних робіт аспірантів. Залучення здобувачів ОНП до міжнародної академічної спільноти через участь в
освітньому модулі Проекту Жан Моне «Аграрна політика ЄС» в рамках програми Еразмус+.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Відсутність робочих програм на сайті, а тільки в системі Moodle. Працевлаштування здобувачів потребує більшого
пропрацювання на майбутнє, а саме уточнення наявних вакансій у роботодавців, або працевлаштування зі сторони
ЗВО; відсутність процедури зміни наукового керівника при можливому конфлікті інтересів. Відсутність
опублікованих результатів опитування здобувачів; недостатня ефективність співпраці з роботодавцями (під час
зустрічі з роботодавцями, виявлено потребу у фахівцях з товарних бірж); відсутність практики застосування
визначених у ЗВО правил визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО або у не формальній освіті. Не
формалізовано процеси складання плану-графіку зустрічей зі здобувачами представників роботодавців і фахівців
галузі для проведення аудиторних занять на навчальний рік, тем, анонсу зустрічі тощо, проведення консультацій
здобувачів за тематикою їх досліджень (за необхідності), експертного оцінювання робочих програм. Залучення
практиків та експертів галузі до аудиторних занять не відбувається на системних, документально врегульованих,
планомірних засадах. Процес пошуку інформації на офіційному сайті дещо ускладнений (тобто не є «user friendly»),
оскільки не вся інформація перенесена зі старого сайту. В розділі «Науково-педагогічний склад кафедри» на сайту
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відсутня інформація про стажування, трудову та громадську діяльність, дисципліни, що викладаються, наукові
інтереси, основні публікації, наукові ідентифікатори викладачів (ORCID, ResearcherID, Google Scholar тощо).
Здобувачі не у повній мірі використовують створені можливості долучення до міжнародного освітньо-наукового
простору та не приймають участь у міжнародних програмах академічної мобільності. Існує певна неузгодженість у
назві ЗВО в різних документах, розміщених на офіційному сайті. Рекомендується: публікувати результати опитувань
здобувачів; підвищити ефективність співпраці з роботодавцями в аспекті розуміння попиту від них на фахівців;
активізувати рекламну кампанію та конкретизувати унікальність ОНП для абітурієнтів з урахуванням пропозицій
стейкголдерів та сучасних тенденцій ринку праці; переглянути матрицю відповідності програмних компетентностей
компонентам ОНП та матрицю забезпечення ПРН ОК ОНП; заохочувати залучення здобувачів та НПП до
міжнародної та внутрішньої академічної мобільності, оскільки у ЖНАЕУ є реальні угоди про взаємодію і
партнерство з провідними аграрними ЗВО України і Європи; формалізувати процеси взаємодії ЖНАЕУ з
представниками роботодавців на системних, документально врегульованих, планомірних засадах; продовжити
практику залучення професіоналів практиків до проведення аудиторних занять з вітчизняних та іноземних ЗВО-
партнерів та представників бізнесу, у т.ч. з метою комерціалізації результатів науково-дослідної роботи аспірантів та
викладачів; активізувати роботу щодо заповнення наукових ідентифікаторів НПП, розміщувати актуальну
інформацію, що стосується навчального процесу, особливо у період дистанційного навчання.

III. Аналіз

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.

Під час роботи експертної групи в Житомирському національному агроекологічному університеті (далі – ЖНАЕУ)
було встановлено, що ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОНП) має визначені цілі, які
відповідають загальній стратегії та місії ЖНАУ, які задекларовано у Стратегії розвитку Житомирського
національного агроекологічного університету (https://cutt.ly/8fT43qk). Так, місією Університету зазначено - Ми
генеруємо нові знання, інноваційні ідеї та створюємо екологобезпечні технології; готуємо професіоналів, що вміють
комплексно поєднувати дослідницьку, проектну та підприємницьку діяльність і забезпечують позитивні зміни в
економіці, екології та соціальній сфері держави, що узгоджується з ціллю ОНП - навчання і підготовка
висококваліфікованих фахівців, які здатні виконувати професійну діяльність за спеціальністю «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність», що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань
та професійної практики; формування програмних компетентностей, що дозволять здобувачам вищої освіти
третього (освітньо-наукового) рівня оволодіти базисними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для
здійснення оригінального дисертаційного дослідження, нададуть можливість успішно працювати за фахом у сфері
науки, освіти, державного управління, бізнесу, торгівлі та біржової діяльності і бути затребуваними на ринку праці.
Особливості ОНП були чітко визначені на фокус-групах як керівництвом ЖНАЕУ, так й співробітниками та
здобувачами. Як особливість визначено напрям ОНП на регіональний аспект з врахуванням специфіки аграрної
галузі. Питання відповідності ОНП місії і стратегії обговорювалось на зустрічі з адміністрацією ЖНАЕУ (25.08.2020,
9.40-10.20) та академічним персоналом (викладацьким складом) (25.08.2020р., 10.40-11.20). Отже, наведені факти
доводять відповідність цілей ОНП місії та стратегії ЖНАЕУ.

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

Під час зустрічей зі стейкхолдерами було з’ясовано, що вони мали можливість впливати на формування цілей та
програмних результатів навчання. Зокрема, голова студентської ради Дем’янчук Іван Володимирович (зустріч
25.08.2020, 1600-1640), який є членом Вченої ради ЖНАЕУ, підтвердив своє право приймати участь в обговоренні
та надані пропозицій щодо змісту та структурних елементів ОНП. Під час зустрічі з роботодавцями (25.08.2020,
1800-1840) було підтверджено, що отримані під час навчання компетентності студентів є достатніми для виконання
ними своїх професійних обов'язків, які відповідають спеціальності, але Ахметов Ілляс Рустамович, відзначив, що
було б бажано розширити компетентності з урахуванням особливостей ОНП. Роботодавці підтвердили, що
приймали участь у оновленні ОНП. Таким чином, факти свідчать про участь стейкголдерів у визначені цілей та
програмних результатів ОНП.
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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.

Під час розробки ОНП в звіті самоаналізу було повідомлено, що ЖНАЕУ враховано досвід іноземних закладів-
партнерів, зокрема Клайпедського університету (Литва), Лейбніц-Інституту аграрного розвитку у Центральній і
Східній Європі (Німеччина). Це було підтверджено під час зустрічей з керівництвом ЗВО (зустріч 25.08.2020, 9.40-
10.20), академічним персоналом (викладацьким складом) (зустріч 25.08.2020, 10.40-11.20), фінальній зустрічі. Але
експертам не було надано беззаперечних доказів, що при розробці ОНП було враховано тенденції розвитку
спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з урахуванням особливостей регіону. Під час
зустрічей з керівництвом, викладачами, гарантом було визначено, що здійснюється моніторинг ринку праці,
врахування результатів яких дозволяє вносити зміни до ОНП та постійно підвищувати конкурентоспроможність
здобувачів.

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.

На момент запровадження ОНП відсутній затверджений стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та
рівнем вищої освіти. У відомості про самооцінювання ОНП вказано: «Станом на початок 2020 р. Стандарт вищої
освіти підготовки доктора філософії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Міністерством освіти і науки України не затверджений. В представленій ОНП передбачена відповідність вимогам та
програмним результатам навчання Національної рамки кваліфікацій. Формування відповідних компетентностей
забезпечене структурою освітніх компонент, а також структурно-логічною схемою освітньо-наукової діяльності та
відповідного переліку компонент ОНП. Цикл загальної підготовки, цикл професійної підготовки, практична
підготовка, атестація аспірантів сприяють формуванню компетентностей у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності, пошуковця-дослідника, викладача. Освітні компоненти, спрямовані на здобуття
компетентностей відповідно до ОНП доктора філософії зі спеціальності ПТБД: 1) у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності – ЗК2, ЗК10, СК1, СК2, СК3, СК4, СК6, СК7, РН1, РН4, РН6, РН8, РН9, РН10, РН13; 2) освітні
компоненти, спрямовані на здобуття компетентностей науково-викладацької діяльності – ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5,
ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК10, СК5, СК4, РН2, РН3, РН5, РН7, РН11, РН12». На зустрічі з адміністрацією ЗВО (25.08.2020,
9.40-10.20), академічним персоналом (викладацьким складом) (25.08.2020, 10.40-11.20) було підтверджено, що в
ОНП враховано вимоги Національної рамки кваліфікацій. Експертам проведено оцінку ОНП та визначено
відповідальність вимогам Національної рамки кваліфікацій для 9-го кваліфікаційного рівня.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є складовою освітньої діяльності ЖНАЕУ як за формою, так
і за змістом. При визначені змісту ОНП враховувалось точка зору стейкголдерів. ОНП позиціонується на ринку
праці як міжрегіональна і загальногалузева, орієнтована на регіональний ринок та враховує особливості аграрного
сектору економіки.

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

Безпосередньо у змісті ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» не чітко зазначено її унікальність.
Рекомендації: конкретизувати унікальність ОНП, з урахуванням висловленого учасниками фокус-груп, а також
активізувати рекламну кампанію для підвищення обізнаності абітурієнтів про унікальні можливості та особливості
навчання за даною ОНП; розробити стратегію позиціонування ОНП на ринку освітніх послуг Житомирщини з
урахуванням сучасних тенденцій розвитку ринку праці та спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність, що підвищить привабливість ОНП для потенційних здобувачів.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма є узгодженою за підкритеріями 1.1-1.4 з незначними недоліками, що зазначені вище. ОНП в
цілому відповідає критерію 1 з недоліками, що не є суттєвими.

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).

Згідно ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки
доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС. Загальний обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми
2016р, містить 40 кредитів ЄКТС, 2018 р. - 40 кредитів ЄКТС, 2019р. - 40 кредитів ЄКТС, 2020р. - 60 кредитів ЄКТС
що відповідає вимогам законодавства України. При проведенні експертизи у ЕГ виникло питання, що надано
навчальний план тільки 2019 року, але перший набір відбувся у 2016 р., крім того наявні здобувачі 2018 р. вступу.
На прохання експертної групи було надано навчальний план 2016, 2018 та 2020 років. В ході проведення експертизи
було проаналізовано навчальний план 2016 р. та визначено, що обсяг ОНП та окремих освітніх компонентів (у
кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо
навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти. Загальний обсяг ОНП 40 кредитів, у т.ч. 21 кредит
(52,5% від обсягу ОНП) – обов’язкова освітня компонента, 19 кредитів (47,5% від обсягу ОНП) відводиться на
дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти. Ситуація у навчальному плані 2018 та 2019 рр. – 30% вибіркових
дисциплін. У навчальному плані 2020 р., який також було проаналізовано в рамках проведення експертизи, обсяг
ОНП та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи)
відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для відповідного рівня вищої. Загальний обсяг
ОНП - 60 кредитів, у тому числі 44 кредитів (74% від обсягу ОНП) – обов’язкова освітня компонента, 16 кредити
(26% від обсягу ОНП) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти.

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.

Подана на акредитацію ОНП 2019р. містить в освітній складовій 4 складові, - дисципліни циклу загальної
підготовки (17 кредитів ЄКТС), - дисципліни циклу професійної підготовки (7 кредитів ЄКТС), - вибіркові
компоненти (12 кредитів ЄКТС), - практична підготовка (4 кредити ЄКТС), що відповідає п. 27 Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (затвердженого Постановою КМУ №261 від
23.03.2016). Обов’язкові складові в загальній сумі складають 28 кредитів ЄКТС. Вибіркова компонента ОНП містить
3 блоки вибіркових дисциплін, загальним обсягом 12 кредитів ЄКТС, що складає 30% загального обсягу ОНП та
відповідає вимогам ст. 62 Закону України «Про вищу освіту». ОНП структурована за роками навчання та за
освітньою/науковою складовими. Структурно-логічна схема відображає взаємопов’язаність освітніх компонент та
демонструє логіку навчання/викладання. Під час експертизи було з'ясовано, що ОНП має чітку структуру в
контексті загального часу навантаження за семестрами, має систему поділу освітніх компонентів за змістовними
блоками. Освітні компоненти, які включено до ОНП, в цілому складають логічну взаємопов'язану систему та в
сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Проведене оцінювання
навчального плану та ОНП 2019 року дає підставу зробити висновки, що ЖНАЕУ доцільно більш виважено підійти
до побудови матриці відповідності компетентностей ОНП дескрипторам НРК та матриці відповідності визначених
ОНП результатам навчання та компетентностей. Оскільки програмний результат навчання має бути більш
реалістично розподілений за змістом ОНП.

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

Компоненти ОНП згідно матриці відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-наукової
програми за кодами СК1-СК3, СК5-СК7 відповідають предметної області спеціальності 076 Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність третього освітньо-наукового рівня. За результатами зустрічі з науковими керівниками
(25.08.2020, 11.40-12.20), академічним персоналом (викладацьким складом) (25.08.2020, 10.40-11.20), здобувачами
вищої освіти (25.08.2020, 15.00-15.40) було з’ясовано використання у межах ОНП кейс-методів, виконання
індивідуальних завдань та ін.

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

Сторінка 6



обсязі, передбаченому законодавством.

Існуюча система вибору дисциплін для студентів дає можливість обрання окремих блоків дисциплін, зокрема в
навчальному плані 2019 р. представлено 3 блоками по 3 дисципліни у кожному. З яких здобувач вибирає по одній
навчальній дисципліні, що дотичні до тематики його дисертаційного дослідження. На ОНП навчається невелика
кількість здобувачів, зокрема на 4 курсі заочної форми навчання, 2016р. вступу - навчається 2 студента (Шегеда О.В.,
Ракович О.І.), у 2017 р. не було набору, у 2018 р. був зарахований на ОНП 1 студент на заочну форму навчання
(Пиршін М.І.), у 2019 р. зараховано 2 здобувача, 1 на денну (Давидчук С.М.) та 1 на заочну форму навчання
(Кузьменко О.П.). Аналіз індивідуальних навчальних планів здобувачів 2016р. вступу, дозволяє стверджувати про
формальність підходу до вибору вибіркових дисциплін, оскільки у формі бланку індивідуального навчального плану
аспірантів зазначено однаковий перелік дисциплін (індивідуальні навчальні плани додаються). Під час експертизи
експертами було надано інформацію про те, що проводились опитування здобувачів, за результатами якого, у
відповідь на питання чи забезпечує ОНП можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, респонденти
відповіли наступне: скоріше забезпечує – 60%, забезпечує – 20%, скоріше не забезпечує – 20% аспірантів
(https://cutt.ly/DfYrzQJ)

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

У ОНП 2019 р. передбачено проведення викладацької практики у розмірі 4 кредити ЄКТС. Під час зустрічі зі
здобувачами було підтверджено їх розуміння та необхідність проходження викладацької практики. Здобувачі 2016р.
і 2018 років вступу підтвердили, що проходили викладацьку практику на другому курсі (25.08.2020, 15.00-15.40). На
запит експертів було надано Накази про викладацьку практику здобувачів №479ст від 10.04.2018р. та № 404ст від
08.05.2020р. та звіти з викладацької практики Раковича О.І. (період проходження практики з 09.04.2018 по
20.04.2018р.), Шегеди О.В. (період проходження практики з 09.04.2018 по 20.04.2018р.), Пиршіна М.І. (період
проходження практики з 12.05.2020 по 28.05.2020р.). В процесі проходження викладацької практики здобувачі
проводять заняття. Проведення занять відбувається під безпосереднім керівництвом наукового керівника, тобто
частину матеріалу викладає аспірант, частину методологічно підсумовує керівник і відбувається загальна дискусія
студентів, аспіранта та керівника за окремими темами навчальних дисциплін. Аспірант Пиршін М.І. (керівник
д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С.), провів заняття з підприємницьких проблем формування витрат, організації системи
обліку і реалізації продукції зі студентами обліково-економічних спеціальностей. Ці заняття проводились в жовтні-
грудні 2019 р. та у травні 2020 р. в режимі он-лайн через платформу Zoom (обсягом 40 хвилин). ОНП та навчальний
план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні
для подальшої професійної діяльності.

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
такої дисципліни як «Соціальна відповідальність бізнесу». Під час зустрічі з представниками студентського
самоврядування та ради молодих вчених (25.08.2020, 16.00-16.40), адміністративним персоналом (представниками
підрозділів ЗВО, залучених до реалізації ОНП та внутрішнього забезпечення якості) (26.08.2020, 09.40-10.40 та
резервна зустріч), здобувачами вищої освіти за ОНП (25.08.2020, 15.00-15.40) було встановлено, що навчальна
програма передбачає отримання здобувачами знань та вмінь щодо комунікації, креативності. Також було наведено
докази, що проводяться наукові семінари для здобувачів. Аналіз ОНП дозволяє стверджувати, що вона спрямована
на набуття здобувачами вищої освіти таких соціальних навичок (soft skills) як: соціальна відповідальність,
комунікативність, креативність.

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

Професійний стандарт відсутній на момент розробки ОНП

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.

Під час зустрічей зі здобувачами вищої освіти за ОНП (25.08.2020, 15.00-15.40) було отримано інформацію, що
оскільки більшість здобувачів навчається на заочній формі навчання та працює, співвідношення фактичного
аудиторного навантаження та обсягу самостійної роботи не є надмірним та реалістично відображає можливості
здобувачів виконувати поставлені завдання у відповідності з цілями та програмними результатами навчаннями.
При зустрічах з адміністративним персоналом (представниками підрозділів ЗВО, залучених до реалізації ОНП та
внутрішнього забезпечення якості) (26.08.2020, 9.40-10.40) та допоміжними (сервісними) структурними
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підрозділами (26.08.2020, 11.00-11.40) було запевнено експертів, що здобувачі мають можливість змінювати
фактичне навантаження у відповідності до своїх потреб (робота, додаткове навантаження).

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.

Навчання за дуальною формою освіти за даною ОНП не здійснюється, проте під час зустрічей експертів з гарантом
(25.08.2020, 09.00-09.20), (25.08.2020, 09.40-10.20), (25.08.2020, 11.40-12.20) та роботодавцями (25.08.2020, 18.00-
18.40) було отримано інформацію, що в ЖНАЕУ існує Центр дуальної освіти, який активно працює в цьому напрямі.
ЖНАЕУ, затвердивши у 2018 році Положення про дуальну форму здобуття освіти, проявив перші ініціативи та
спробував використати в освітньому процесі дуальну форму навчання. Так, на початку 2019 року 22 студенти різних
спеціальностей («Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Маркетинг», «Облік та
оподаткування», «Ветеринарна медицина», «Агрономія», «Агроінженерія», «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка», «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва») здійснювали навчання за
дуальною формою на підприємствах Житомирської області, а саме у ПП «Галекс Агро», ТОВ «Органік Мілк», ТОВ
«АгроВест Груп» та ПП «Меблева фабрика Мірт». Університетом підписано меморандуми щодо спільної реалізації
проектів з дуальної освіти з 94-ма підприємствами, установами та організаціями. Представники Університету
увійшли до складу рецензійної групи Аналітичного звіту за результатами першого року проведення експерименту із
запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною
формою здобуття освіти, ознайомитися з яким можна на сайтах http://nmc-vfpo.com/; https://mon.gov.ua/ua;
www.fes.kiev.ua. Таким чином, можна стверджувати, що в ЖНАЕУ створюється підґрунтя для впровадження
дуальної форми освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Достатній рівень можливості отримання навичок soft skills в рамках ОНП, тісний контакт з роботодавцями та
практична спрямованість навчання здобувачів в рамках ОНП, можливість впровадження дуальної освіти.

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

Доцільно ретельно проаналізувати та переглянути матрицю відповідності програмних компетентностей
компонентам ОНП та матрицю забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами ОНП,
оскільки програмний результат навчання має більш реалістично бути розподілений за змістом ОНП. Бажано
гаранту та групі забезпечення ретельно опрацювати проект стандарту за третім освітнім рівнем 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та надати свої пропозиції.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Освітня програма є узгодженою за підкритеріями 2.1-2.9 з недоліками, що зазначені вище. ОНП в цілому відповідає
даному Критерію 2

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.

ЕГ ознайомилась з оприлюдненими на офіційному web-сайті Університету Правилами прийому до Університету в
2020р., додатками до Правил прийому для здобуття вищої освіти в ЖНАЕУ в 2020р. та Положенням про
приймальну комісію (https://cutt.ly/XfTHGdl). Що стосується вступу до аспірантури (ад’юнктури) для здобуття
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ступеня доктора філософії, то у Правилах прийому для здобуття вищої освіти у ЖНАЕУ в 2020 р. (зі змінами), що
затверджені Вченою радою Університету від 27.05.2020р. протокол №10, зазначено, що особам, які вступають до
аспірантури (ад’юнктури) з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра
(спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування (стор. 32 Правил прийому), а також
визначено процедури, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури
ЗВО; зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури (ад’юнктури)
за кожною спеціальністю або відповідною галуззю знань (стор. 56-57 Правил прийому) (https://cutt.ly/dfTHKrj). Під
час проведення акредитаційної експертизи ЕГ на фокус-групі зі здобувачами підтвердила, що вони обізнані про
умови і правила прийому до аспірантури ЖНАЕУ, а також до них своєчасно доводилась інформація щодо програми
та розкладу вступних іспитів, зокрема для прийому на ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а
також вартість навчання, Під час проведення експертизи ЕГ переконалась, що правила прийому є чіткими та
зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені своєчасно, є доступними для всіх учасників
освітньо-наукового процесу (https://cutt.ly/GfTH4Xp).

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

Правилами прийому на навчання до аспірантури (https://cutt.ly/cfTKunk) передбачено, що для здобуття ступеня
доктора філософії на ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» вступ здобувачів здійснюється на
основі здобутого ними освітнього ступеня магістр або ОКР спеціаліст. Вступ відбувається на конкурсній основі за
результатами вступних випробувань у терміни, визначені Університетом. Вимоги до вступних іспитів зазначаються в
Програмі вступного випробування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (https://cutt.ly/QfTKp8K),
яка щорічно оновлюється та оприлюднюється на сайті Університету. Також на сайті Університету у вкладці
«Аспірантура та докторантура» оприлюднено графік вступних іспитів до аспірантури у 2020 р., накази про допуск до
складання додаткового вступного випробування та про допуск до складання вступного випробування зі
спеціальності, обсяги державного замовлення на підготовку аспірантів та докторантів у 2020 р., вартість навчання,
перелік документів для вступу в аспірантуру у 2020 р. тощо (https://cutt.ly/KfTKsKA). Зазначені Правила прийому
враховують особливості ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», вступники на яку складають
вступні іспити: зі спеціальності в обсязі стандарту вищої освіти Магістра з відповідної спеціальності (076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність); додаткові вступні випробування (у разі необхідності) для осіб, які
вступають до аспірантури з іншої галузі знань або спеціальності; з іноземної мови (англійської та німецької) за
Програмою вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови (https://cutt.ly/ufTKfX8). Складовою вступного іспиту
зі спеціальності є співбесіда, на якій вступник озвучує мотивацію вступу та дослідницьку пропозицію, в якій
обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній
та зарубіжній науці, можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Вступники, які мають наукові здобутки з
обраної спеціальності, мають змогу отримати додаткові бали, обчислення яких здійснюється відповідно до п. 3.10
Правил прийому до аспірантури та докторантури і не можуть становити більше 20 (https://cutt.ly/UfTKzPK)

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.

ЕГ підтверджує, що порядок та процедура визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО в Університеті
визначається Положенням про порядок перезарахування результатів навчання у ЖНАЕУ, що затверджене
рішенням Вченої ради від 27.02.2020р. протокол №7 та введене в дію 01.03.2020р. наказом від 27.02.2020р. №18
(https://cutt.ly/GfTKcG4), також про можливість визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти
і про процедуру їх перезарахування обізнані здобувачі вищої освіти, що ними було підтверджено на під час
інтерв’ювання (25.08.2020). На фокус-групах також було підтверджено, що за час реалізації ОНП, випадків
визнання результатів навчання, здобутих в інших закладах освіти, не здійснювалось.

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.

Порядок та процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в Університеті
визначається Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, що
затверджене рішенням Вченої ради від 27.02.2020р. протокол №7 та введене в дію 01.03.2020р. наказом від
27.02.2020р. №18 (https://cutt.ly/EfTKQoV). ЕГ констатує, що на фокус-групах зі здобувачами, останні підтвердили
свою обізнаність про визначення термінів «неформальна» та «інформальна» освіта, а також те, що їм відомі основні
процедурні питання щодо можливості визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. На фокус-
групах також було підтверджено, що за час реалізації ОНП, випадків визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, не здійснювалось.
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Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

За результатами акредитаційної експертизи ЕГ констатує, що Правила прийому до аспірантури (ад’юнктури) для
здобуття ступеня доктора філософії в ЖНАЕУ відповідають чинному законодавству, не містять дискримінаційних
положень, є чіткими та зрозумілими для усіх учасників, враховують особливості ОНП «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність». Правила і процедури визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, а також
отриманих у неформальній освіті, є доступними для всіх учасників освітнього процесу. Вимоги до вступних іспитів, а
також підготовки дослідницької пропозиції, зазначаються в Програмі вступних іспитів, яка щорічно оновлюється та
оприлюднюється на web-сайті Університету

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

За результатами проведених інтерв’ювань констатовано про відсутність практики застосування визначених у ЗВО
правил визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО або у не формальній освіті. На думку членів ЕГ
варто заохочувати залучення здобувачів ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» до міжнародної та
внутрішньої академічної мобільності, оскільки у ЖНАЕУ є реальні угоди про взаємодію і партнерство з провідними
аграрними ЗВО України і Європи, про що було констатовано гарантом ОНП на фокус-групі (https://cutt.ly/7fYkiD1),
а інформація від відділу міжнародного співробітництва ЖНАЕУ щодо Державних премій, грантів і стипендій на
підтримку наукових досліджень висвітлено на веб-сайті закладу (https://cutt.ly/mfTLe6o)

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Загалом ОНП відповідає вимогам Критерію 3, зазначені слабкі сторони не є суттєвими, проте здобувачам доцільно
під час навчання в аспірантурі долучатись до проєктів міжнародної та внутрішньої академічної мобільності. Освітня
програма є узгодженою за підкритеріями 3.1-3.4 з недоліками, що зазначені вище. ОНП в цілому відповідає даному
Критерію 3

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.

Згідно Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/7fYtfBn) в Університеті основними
видами навчальних занять є: лекція; лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття; консультація. Під
час зустрічей з керівництвом та менеджментом ЗВО (25.08.2020, 09.40-10.20), академічним персоналом
(викладацьким складом) (25.08.2020, 10.40-11.20), здобувачами вищої освіти за ОНП (25.08.2020, 15.00-15.40),
адміністративним персоналом (представниками підрозділів ЗВО, залучених до реалізації ОНП та внутрішнього
забезпечення якості) (26.08.2020, 09.40-10.40) було з’ясовано, що ЖНАЕУ активно використовуються Zoom та
Moodle (в т.ч. й під час карантину). Аналіз табл. 3 відомостей самооцінювання дозволяє зробити висновок, що
методи навчання в цілому дозволяють досягти заявлених програмних результатів навчання. На сайті ЖНАЕУ
представлено експлікації навчальних програм вибіркових дисциплін освітньо-науковий ступінь доктор філософії
спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (https://cutt.ly/2fYthnt). Під час зустрічі зі
здобувачами вищої освіти за ОНП (25.08.2020р., 15.00-15.40), експерти переконались, що здобувачі вільно та
відкрито обирають місця презентації результатів наукових досліджень, виражають свою думку щодо доцільності
висвітлення таких результатів в тій чи інший спосіб та готові її відстоювати, готові до дискусії. Вказане є свідченням
про дотримання принципу академічної свободи та студентоцентрованого підходу в Університеті.

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

Інформування здобувачів щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання
у межах окремих освітніх компонентів надається через оприлюднені експлікації навчальних програм вибіркових
дисциплін освітньо-науковий ступінь доктор філософії спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» (https://cutt.ly/rfYtkPs), каталог вибіркових навчальних дисциплін освітньо-наукової програми
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» доктор філософії (https://cutt.ly/bfYtzyi) та ОНП
(https://cutt.ly/bfYtxx2). Під час спілкування зі здобувачами вищої освіти за ОНП (25.08.2020, 15.00-15.40)
визначено, що на перших заняттях до здобувачів доводять інформацію щодо обсягу дисципліни, анотацію,
структуру курсу, результати навчання, критерії оцінювання. В ЖНАЕУ використовується платформа Moodle, робота
якої була продемонстрована експертній групі (огляд матеріально-технічної бази), де представлені матеріали до
вивчення дисциплін та тестові завдання. Під час зустрічі з науковими керівниками (25.08.2020, 11.40-12.20) було
підтверджено їх тісну роботу зі здобувачами.

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

ОНП передбачає поєднання освітньої та наукової складової в індивідуальному навчальному плані здобувачів.
Освітня складова спрямована на опанування компетентностей, які є необхідними для науковця, через вивчення
обов’язкових дисциплін. Під час проведення експертизи було надано інформацію, що за період 2016-219 навчальних
років в рамках програми Еразмус+ в освітній процес ЖНАЕУ був впроваджений освітній модуль Проекту Жан Моне
«Аграрна політика ЄС» № 574608-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMOMODULE, що включав наступні курси: «ЄС: від витоків
до Стратегії-2020», «CAP ЄС: досвід і сучасна модель», «Політика сільського розвитку в ЄС», «Агробізнес ЄС;
Екологічне сільське господарство і стандарти якості та безпеки харчових продуктів в ЄС». Згідно розпорядження
ректора ЖНАЕУ в навчальний процес на період 2016-2019 н.р. були введені п’ять освітніх курсів за вибором
магістрів та аспірантів таких спеціальностей: агрономія, захист і карантин рослин, фінанси, облік і аудит, економіка,
менеджмент, підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Після закінчення модулю слухачі отримали
спеціально підготовлений сертифікат, який засвідчив успішність засвоєння освітнього модулю Жан Моне за
програмою ЄС ERASMUS+ на тему: «Аграрна політика ЄС». Здобувачі третього ступеню вищої освіти ОНП
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Давидчук С.М., Ракович О.І., Шегеда О.В. отримали сертифікати,
які засвідчили їх участь в реалізації освітнього модулю Проекту Жан Моне «Аграрна політика ЄС». В рамках
реалізованого проекту аспіранти також приймали активну участь в різних заходах, які здійснювалися за ці роки: 1.
12 грудня 2017 р. в ЖНАЕУ був проведений круглий стіл: «Досвід Спільної аграрної політики Європейського Союзу
для України» в рамках реалізації проекту програми Еразмус+ Жан Моне Модуль «Аграрна політика Європейського
Союзу»; 2. 16 травня 2019 р. було проведено Міжнародну науково-практ. конф. «Європейські уроки аграрної
політики для України». З 2016 року на базі Університету здійснюється реалізація міжнародного проекту «Німецько-
українська співпраця в галузі органічного землеробства», бенефіціаром якого є Міністерство аграрної політики та
продовольства України і МОН України. Мета проекту полягає у сприянні розвиткові органічного сільського
господарства в Україні через покращення підготовки і підвищення кваліфікації фахівців і керівників підприємств.
До реалізації проекту залучені аспіранти Шегеда О.В. та Ракович О.І. та їх наукові керівники Данкевич Є.М. і
Кравчук І.І., тематика досліджень яких безпосередньо пов’язана із цілями проєкту. Участь вказаних аспірантів і їх
керівників у проекті підтверджується публікацією результатів їх досліджень у збірнику праць «Органічне
виробництво і продовольча безпека», щорічне видання якого фінансується за рахунок коштів проєкту. Наукова
діяльність викладачів пов’язана із тематикою навчальних дисциплін, що викладаються ними на ОНП
(проаналізовано на основі наданої інформації щодо публікаційної активності викладачів, сайту, табл. 2).

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

Методичним підґрунтям оновлення змісту освіти є Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду
освітньої програми в ЖНАЕУ (https://cutt.ly/UfYtv0B), схвалене Вченою радою 27.02.2020 р., протокол№ 7 і введене
в дію з 01.03.2020р. наказом від 27.02.2020 р., №18 та Положення про внутрішню систему забезпечення якості
вищої освіти в ЖНАЕУ, яке затверджено Вченою радою 28.12.2016 р., протокол №6. (https://cutt.ly/WfYtncx).
Викладачі враховують побажання здобувачів та інших стейкголдерів щодо змісту освіти (підтверджено на зустрічах з
керівництвом та менеджментом ЗВО (25.08.2020, 09.40-10.20), академічним персоналом (викладацьким складом)
(25.08.2020, 10.40-11.20), здобувачами вищої освіти за ОНП (25.08.2020, 15.00-15.40), адміністративним персоналом
(представниками підрозділів ЗВО, залучених до реалізації ОНП та внутрішнього забезпечення якості) (26.08.2020,
09.40-10.40). Участь викладачів в міжнародних проектах, стажуваннях, співпраця зі стейкголдерами та проведення
сумісних заходів, дозволяє актуалізувати освітню та наукову складові ОНП (аналізу сайту та підтверджено на
зустрічах). Також викладачі проходять міжнародні стажування, спрямовані на підвищення педагогічної
майстерності (табл. 2), що дозволяє актуалізувати методи та форми навчання. Викладачі ОНП мають досвід
міжнародної співпраці в рамках укладених угод з Лейбніц-Інститутом аграрного розвитку у Центральній і Східній
Європі (Німеччина), Академією фінансів і бізнесу Vistula, (м. Варшава, Польща), Литовським сільськогосподарським
університетом та Клайпедським університетом (Литва). Доцент кафедри Левківська Л. М. Академічний координатор
проекту ЄС Erasmus+ – Jean Monnet Module «Аграрна політика ЄС» (2016-2019 рр.).
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5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.

У ЖНАЕУ діє відділ міжнародного співробітництва. Під час зустрічей з керівництвом та менеджментом ЗВО
(25.08.2020, 09.40-10.20), здобувачами вищої освіти за ОНП (25.08.2020, 15.00-15.40), допоміжними (сервісними)
структурними підрозділами (26.08.2020, 11.00-11.40) було надано інформацію, що з 12 по 14 травня 2019 р. ЖНАЕУ
спільно з Інститутом д-ра Я.-У. Сандала (Норвегія) для викладачів і аспірантів Університету проведено навчальний
курс «Social entrepreneur school IBS». Здобувачі ОНП щороку беруть участь у міжнародних наукових конференціях і
форумах, а саме, здобувач Ракович О.І. брав участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції «Органічне
виробництво у формуванні підприємницького потенціалу сільських територій», що відбулася 24-25 травня 2018 р. та
публікувався за кордоном (Ракович О.І., Кравчук І.А., Кравчук І.І. Інформаційно-комунікативне забезпечення
розвитку підприємництва на сільських територія. Science and Education a New Dimension Humanities and Social
Science. Vol. VII(35). 2019. Budapest. 2019. P. 25-29.). Аспірант Пиршін М.І. брав участь Міжнародній науково-
практичній конференції «Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» (10-11
жовт. 2019 р.) та І Міжнар. наук.-практ. конф. «Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети»
(23.05.2019р.). Здобувач вищої освіти Давидчук С.М. брав учать V міжн. науково-практ. конференції «Менеджмент в
аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку» (05.12.2019 р.). Адміністрація вбачає
пріоритет в міжнародній діяльності та сприяє інтернаціоналізації наукових досліджень, системно працює в цьому
напряму та комплексно підходить до питань співпраці.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Активна співпраця зі стейкголдерами; активна міжнародна співпраця та інтернаціоналізація Університету; тісна
співпраця представників ЖНАЕУ зі здобувачами; використання платформи Moodle.

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

Доцільно надавати науковим керівникам та викладачам, які забезпечують ОНП посилання на: власні публікації, що
є підтвердженням імплементації наукових розробок в освітній процес, актуальні публікації англійською мовою в
закордонних виданнях.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОНП в цілому узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 4.1-4.5. Враховуючи певні недоліки за
підкритеріями, котрі є несуттєвими, освітня діяльність за цією програмою загалом відповідає Критерію 4.

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.

Під час акредитаційної експертизи, експертна група ознайомилась з вимогами щодо контрольних заходів в ЖНАЕУ,
котрі регламентовані в Положенні про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/HfQN78W), а саме в пункті
3.14. Також контрольні заходи щодо певної ОК, додатково прописані в робочих програмах, і також доводяться до
відома здобувачів на перших заняттях. Під час ознайомлення з робочими програмами, проведення спілкування з
фокус групами, а також аналізу положення, експертна група може констатувати, що контрольні заходи та критерії їх
оцінювання є заздалегідь оприлюдненими на сайті університету (https://cutt.ly/IfR93ff; https://cutt.ly/5fR96bi) та в
системі Moodle, валідними а також чіткими і зрозумілими, як для здобувачів, так і для всіх інших учасників
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освітнього процесу. Слід зазначити, що робочі програми навчальних дисциплін відсутні на сайті ЗВО, проте під час
проведення експертизи ЕГ переконалася в їх наявності в системі Moodle. Контроль наукової складової здійснюється
відповідно до Порядку звітування аспірантів та докторантів у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/AfQMW2Z), згідно якого
передбачене проміжне та річне звітування. Виконання вищезазначеного виду контролю було підтверджено під час
спілкування з учасниками освітнього процесу.

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

На момент розробки освітньо-наукової програми стандарт вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем за
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відсутній. Атестація здобувачів вищої освіти за
третім (освітньо-науковим) рівнем здійснюється на основі Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня
2016 р. №261 Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук у закладах вищої освіти (наукових установах) (https://cutt.ly/xfYkvKY), а також додатково регламентована
внутрішнім Положенням про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії (https://cutt.ly/WfQ1ECC). Згідно ОП
2020 року (https://cutt.ly/GfR3Ekh), здобувач вважається атестованим за освітньою складовою програми за умови
проходження повного обсягу освітньої програми та успішного складання поточного та підсумкового контролю з
дисциплін, передбачених індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою.
Публічний захист наукових досягнень здійснюється формі дисертації. Аспірант допускається до захисту дисертації
тільки після виконання освітньої складової програми.

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.

Процедурні аспекти проведення контрольних заходів регламентуються Положенням про організацію освітнього
процесу (https://cutt.ly/HfQN78W), Порядком звітування аспірантів та докторантів у ЖНАЕУ
(https://cutt.ly/AfQMW2Z), Положенням про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в
університеті (https://cutt.ly/AfQ1tHr). Правила проведення контрольних заходів є чіткими та зрозумілими,
доступними для всіх учасників освітнього процесу, що було зазначено під час зустрічей з здобувачами вищої освіти
за ОНП (день 1, 15.00-15.40) та академічним персоналом (день 1, 10.40-11.20). Об’єктивність та неупередженість
екзаменаторів ОП забезпечується системою оцінювання здобувачів вищої освіти, прописаної в Положенні про
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/WfQ1gMh). Заходи та процедури
запобігання зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів прописані у Положенні про запобігання
конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням (https://cutt.ly/8fQ1xNW). Порядок урегулювання
повторного проходження контрольних заходів у ЖНАЕУ регламентується Положенням про організацію освітнього
процесу у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/HfQN78W), а також Положенням про порядок створення та організацію роботи
Екзаменаційної комісії в університеті (https://cutt.ly/AfQ1tHr), та в Положенні про атестацію здобувачів ступеня
доктора філософії (https://cutt.ly/WfQ1ECC). Під час спілкування з здобувачами вищої освіти за ОНП (день 1, 15.00-
15.40) та академічним персоналом (день 1, 10.40-11.20), було зазначено факти відсутності потреби повторного
проходження контрольних заходів та оскарження їх результатів. Також аспіранти підтвердили факт своєї
обізнаності щодо наявності та можливості використання цих процедур. Також здобувачі ознайомлені що при
потребі захисту своїх інтересів, вони можуть звернутись до студентської ради або наукового товариства, що було
підтверджено головами цих організацій (день 1, зустріч 5, 16.00-16.40). Голови студентських організацій є членами
вченої ради, а також вільно спілкуються з деканом та ректором університету, що дозволяє їм активно та ефективно
здійснювати захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти.

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.

Дотримання академічної доброчесності під час реалізації ОНП забезпечується наступними документами:
Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення антиплагіату в ЖНАЕУ (https://cutt.ly/3fQ19Iu);
Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/ffQ0rnW); Наказ
ректора ЖНАЕУ від 29.03.2019 р. №61 Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату.
Слід відзначити наявність на сайті окремого розділу «Академічна доброчесність» (https://cutt.ly/ZfYkWnS), де
зазначено реалізовані заходи з питань популяризації академічної доброчесності, а також проекти документів
«Проєкт Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності» та «Проєкт Положення про порядок
перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату». В
Університеті використовуються онлайн-сервіси офіційних систем «Unicheck» та «Strike Plagiarism» компанії ТОВ
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«Антиплагіат». Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів проводиться консультування щодо
вимог з написання наукових робіт із наголошенням на принципах самостійності, коректного використання
інформації з інших джерел та уникання плагіату, а також правил опису джерел та оформлення цитувань. Під час
зустрічі з науковими керівниками (день 1, 11.40-12.20), було зазначено, що у випадку наявності плагіату після
перевірки роботи, її буде повернуто здобувачеві для доопрацювання. Повторне проходження доопрацьованої роботи
є платним, що додатково мотивує здобувачів дотримуватись аспектів академічної доброчесності. На запит
експертної групи було надано Звіт про роботу комісії з питань академічної доброчесності та виявлення плагіату за
2018-2020 р., а також акти про перевірки на плагіат наукових статей, що свідчить про реальну зацікавленість з боку
ЗВО в дотриманні та популяризації академічної доброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Контрольні заходи заздалегідь оприлюднені в Положенні про організацію освітнього процесу
(https://cutt.ly/HfQN78W), та на сайті Університету (https://cutt.ly/IfR93ff; https://cutt.ly/5fR96bi). Наявні прозорі та
загальнодоступні процедурні аспекти проведення контрольних заходів, котрі регламентуються Положенням про
організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/HfQN78W), Порядком звітування аспірантів та докторантів у ЖНАЕУ
(https://cutt.ly/AfQMW2Z), Положенням про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в
університеті (https://cutt.ly/AfQ1tHr). Наявність на сайті окремого розділу «Академічна доброчесність»
(http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist), котрий підтверджує роботу ЗВО у цьому
напрямку.

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

Відсутність оприлюднених робочих програм на сайті університету, і їхня наявність тільки в систему Moodle, що
унеможливлює ознайомлення з ними потенційним вступникам. ЕГ рекомендує розмістити робочі програми
навчальних дисциплін у відкритому доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОНП в цілому узгоджена з підкритеріями 5.1-5.4. Враховуючи певні неточності за підкритерієм 5.1., а саме
відсутність робочих програм на сайті, котру можна виправити в оперативному порядку, слід констатувати рівень
відповідності В.

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.

Під час фокус-груп (25.08.2020р.), а саме з: гарантом ОНП, керівником та менеджментом ЗВО, академічним
персоналом, науковими керівниками та здобувачами вищої освіти, було підтверджено результати відомостей
самооцінювання щодо академічної та професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників, які викладають
за даною ОНП, наукових керівників, потенційного голови та рецензентів разових спеціалізованих вчених рад.
Відповідно до наданої інформації, викладання обов’язкових ОК забезпечується науково-педагогічними
працівниками, кваліфікація яких підтверджена документами про освіту та науковий ступінь із відповідної
спеціальності, а також науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю за
відповідною спеціальністю та відповідно до змісту навчальних дисциплін, що ними викладаються. Наукові
керівники здобувачів за ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – Кравчук І.І., Данкевич Є.М.,
Цаль-Цалко Ю.С., Дема Д.І., Мороз Ю.Ю. є відомими та авторитетними вченими, що мають досвід проведення
наукових досліджень, у т.ч. є керівниками НДР, експертизи дисертаційних робіт і підготовки кандидатів та докторів
наук, мають достатню кількість публікацій у періодичних наукових виданнях зарубіжних країн, які включені до
наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection, тематика яких в цілому відповідає науковому напряму
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(тематиці) дослідження здобувачів за даною ОНП. ЖНАЕУ в цілому має потужний науково-педагогічний потенціал
забезпечення повноцінної освітньої і наукової підготовки аспірантів.

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

На фокус-групі з керівництвом та менеджментом ЗВО, а також з НПП було охарактеризовано діючу в ЖНАЕУ
систему відбору кадрів. В ЗВО конкурсний добір викладачів є прозорим і відбувається згідно Порядку проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними
контрактів у Житомирському національному агроекологічному університеті (нова редакція), затвердженому
рішенням Вченої ради Університету від 28.02.2018р., протокол №7 (https://cutt.ly/3fYpyuO). Оголошення про
проведення конкурсу на змащення вакантних посад публікується в друкованих засобах масової інформації (газета
«Житомирщина» https://cutt.ly/SfYpncU) та розміщується на сайті Університету у розділі «Кадрова політика»
(https://cutt.ly/dfYpTuc). Вимоги до претендентів відповідають вимогам чинного законодавства, зокрема Закону
України «Про вищу освіту» і Кодексу законів про працю в Україні. Наказ про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад (наказ від 15.07.2020 р.№ 258к), у якому у т.ч. поряд з іншими, міститься пропозиція на заміщення
посад «професор» і «доцент» кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, розміщено на
момент проведення акредитаційної експертизи за посиланням https://cutt.ly/zfYaeM6 та опублікований в газеті
«Житомирщина» (від 23.06.2020р. №39). Кваліфікаційні вимоги до претендентів, зокрема, на посади доцента та
професора, визначені Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у ЖНАЕУ (нова редакція) (стор.5 та 6 відповідно).
Зазначене підтверджує, що в Університеті дотримуються встановлені процедури конкурсного добору викладачів, які
є прозорими і у цілому дозволяють забезпечити достатньо високий рівень професіоналізму при викладанні за ОНП
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Під час фокус-групи з НПП було підтверджено, що процедури
конкурсного відбору є прозорими та зрозумілими.

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

На фокус-групі з роботодавцями (зустріч 6), що проводилась відповідно до програми роботи ЕГ 25.08.2020р. (день
1), а саме з Ходаківською Ольгою Василівною – д.е.н., заступником директора інститут Аграрної економіки, м. Київ,
Добринською Ніною Кантіївною – заступником начальника голови управління аграрного виробництва
департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації;
Лутай Лідією Сергіївною – начальником сектора людських ресурсів та касових операцій гіпермаркету АШАН
Україна; Ахметовим Іллясом Рустамовичем – к.е.н., директором агенції «Гудвіл» (ГО), підготовка кадрового
потенціалу для українського бізнесу, розвиток сільських територій; Котвіцькою Ольгою Вікторівною – керівником
ГО Житомирська асоціація науковців та бізнес консультантів, розвиток соціального підприємництва, було
підтверджено їх готовність і надалі приймати участь у перегляді, критичному оцінюванні та удосконалені ОНП;
надавати можливість аспірантам для апробації результатів їх наукових досліджень; приймати участь у
консультуванні, засіданнях, науково-практичних семінарах, круглих столах та інших заходах ЖНАЕУ; бути
залученими до освітнього процесу, зокрема до проведення аудиторних занять. На фокус-групі з представниками
роботодавців, останні зазначили, що відчувають «кадровий голод» і готові взяти на роботу фахівців. Зокрема
Ходаківська О.В. зазначила про ключові компетентності, які потрібні аспірантам, зокрема які можуть бути
сформовані під час стажування в іноземних установах. Також було зазначено, що Ходаківська О.В. приймала участь
у засіданні кафедри при обговоренні проблем агросектору, агросільського розвитку і надала свої пропозиції.
Добринська Н.К. засвідчила потребу в фахівцях з даної спеціальності та акцентувала увагу на потребах в організації
фермерських господарств, співпраці з ЗВО у розробленні стратегії розвитку області до 2025 року. Ахметов І.Р.
зосередив увагу на необхідності співпраці ЗВО з територіальними громадами, пропозиції комерціалізації наукових
досліджень і додання такої компетенції. Особисто він залучений до обговорення компетенцій які мають отримати
аспіранти, зазначив також, що карантин перешкодив реалізації можливості бути запрошеними до аудиторних
занять, так як бізнес потребував особистої уваги та контролю, щоб тримати руку на пульсі подій, і готовий в
майбутньому залучатись до освітнього процесу. Котвіцька О.В. зосередила увагу на розвитку соціального
підприємництва, і висловила готовність долучитись до розробки дисципліни «Соціальне підприємництво», яку
запропонувала включити до переліку вибіркових ОК.

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

Виходячи з відповідей здобувачів вищої освіти, роботодавців на фокус-групах (зустріч 4, 6), що проводилась за
програмою роботи ЕГ 25.08.2020р. (день І), можна зробити висновок, що запрошення практиків до аудиторної
роботи в ЖНАЕУ відбувається, але епізодично та ситуативно. Крім цього здобувачі користуються наданим доступом
до серії відкритих заходів: лекцій, воркшопів та тренінгів від представників провідних компаній України (зокрема
Гіпермаркет Ашан Україна); у рамках вивчення дисципліни «Управління і презентація наукових, освітніх та бізнес-
проектів» 29.10.2019 р. було проведено презентацію інноваційної платформи «Universality», яка поєднує академічне
та ділове середовище, представником проєкту Єжи Чепелом (Польща); лекцій гостьових професорів, зокрема
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проведених Баррі Вордом (Barry Ward) професором Університету Огайо (США) 6.06.2018 р. (тема лекції:
Менеджмент фермерства (Farm Management) тощо. Також здобувачі мають змогу отримати необхідну інформацію
про ЄС та його політику, допомоги у навчанні та проведенні дослідницької роботи з питань європейської інтеграції, а
також взяти участь в дебатах з європейських питань, поширення європейських цінностей та підвищення рівня
обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС у Інформаційному центрі Європейського Союзу в
Житомирській області, що був створений на базі Житомирського національного агроекологічного університету
07.02.2019 р. (https://cutt.ly/pfYkSJi). Інформаційний центр ЄС в ЖНАЕУ також надає консультаційну допомогу,
інформаційний супровід та допомогу у поданні та написанні заявок на гранти ЄС; здійснює просвітницько-
інформаційні заходи (воркшопи, тренінги, лекції, семінари, презентації, дискусії тощо) та пізнавально-розважальні
заходи (День Європи, брейн-ринги, квести, модельні ігри тощо).

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

Комплексний і системний підхід до професійного розвитку викладачів в Університеті підтримується створеною
системою підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, що підтверджується наявністю Положення про
підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ (27.02.2020 р., протокол №7)
(https://cutt.ly/PfYdQ4Y). На веб-сайті Університету, в розділі «Програми підвищення кваліфікації та стажування»
(https://cutt.ly/afYdIOL) розміщено інформацію щодо програм підвищення кваліфікації та стажування для
викладачів. Науково-педагогічні працівники Університету приймають участь у міжнародних стажуваннях
(https://cutt.ly/MfYdM3N), міжнародних проєктах (https://cutt.ly/6fYd2Yg) тощо. Залучення професорсько-
викладацького складу до проведення фахових НДР є додатковим підтвердженням практичної науково-дослідної
діяльності та постійного професійного удосконалення дослідницьких компетентностей викладачів. Професійному
розвитку також сприяє організація та проведення наукових та науково-практичних заходів (семінарів, конференцій,
конгресів, симпозіумів тощо), наукове співробітництво із закордонними та вітчизняними осередками академічної та
галузевої науки тощо. Відповідно до Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних
працівників протягом 5 років не може бути меншим ніж 6 кредитів ЄКТС (пункт 2.2). Науково-педагогічні
працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єкти надання освітніх послуг з підвищення
кваліфікації. Зокрема, викладачка Николюк О.М. пройшла міжнародне стажування «Перспективи імплементації
європейського досвіду застосування моделювання в освітній процес закладів вищої освіти», Куявський університет у
Влоцлавеку (Польща), 16.09-27.10.2019 р., науковий керівник аспіранта Кузьменко О.П., Мороз Ю.Ю. брала участь в
Польсько-Українському проєкті «Інноваційний університет та лідерство: забезпечення якості та
інтернаціоналізація» (2015-2016 рр.). За рахунок безпосередньої науково-дослідної діяльності та стажування,
спрямованого на підвищення рівня педагогічної майстерності, професійному розвитку викладачів стає цілісним та
збалансованим і, як наслідок, сприяє зростанню якості викладання за ОНП.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Стимулювання викладацької майстерності науково-педагогічних працівників регулюється Положенням про
преміювання працівників Житомирського національного агроекологічного університету (від 02.07.2015, протокол
№11 https://cutt.ly/gfYaJmi). Положенням передбачено преміювання викладачів, зокрема за: якісну і сумлінну
працю, раціональне використання обладнання, технічних засобів навчання та запровадження новітніх технологій у
навчальному процесі; впровадження, освоєння та використання новітніх технологій і техніки з досягненням
економічного ефекту в структурних підрозділах Університету за актами виконаних робіт. Відповідно до наказу від
27.02.2020 р. №17 «Про виплати премій науково-педагогічним працівникам», преміювання науково-педагогічних
працівників також здійснюється за публікацію наукових праць у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних)
рецензованих фахових виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science, які не є перекладами з
інших мов; за оформлення патенту на винахід або на корисну модель; за присудження наукового ступеня доктора
наук, доктора філософії (кандидата наук) (https://cutt.ly/PfYsruJ). В ЖНАЕУ також розроблено та діє Положення про
нагороди та почесні звання ЖНАЕУ (зі змінами та доповненнями, ухваленими на засідання Вченої ради ЖНАЕУ від
03.05.2017 р. (протокол №11) відповідно якому, за багаторічну, сумлінну та бездоганну працю та заслуги у
навчальній, науковій, інноваційній, організаційно-адміністративній, громадській та виховній роботі, а також
значний особистий внесок у розвиток університету встановлюються нагороди та почесні звання (медаль «За заслуги
перед ЖНАЕУ», почесні звання, відзнаки (почесна грамота, подяка ректора, грошова винагорода тощо)
(https://cutt.ly/XfYsZCY). Під час фокус-груп, які проводились відповідно до програми роботи ЕГ (25.08.2020р), а
саме з: керівником та менеджментом ЗВО та академічним персоналом було підтверджено інформацію, подану у
відомостях самооцінювання щодо стимулювання розвитку викладацької майстерності закладом вищої освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

В Університеті створене високопрофесійне науково-дослідне середовище, що системно розвивається та має значний
потенціал для подальшого удосконалення освітнього процесу і здійснення творчої та інноваційної науково-дослідної
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діяльності в процесі підготовки докторів філософії за ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Також до сильних сторін слід віднести те, що представники роботодавців, а саме Ходаківська Ольга Василівна є
доктором економічних наук, а Ахметов Ілляс Рустамович – кандидатом економічних наук, розуміють особливості
підготовки здобувачів в аспірантурі і можуть бути фахово долучені як до процесів обговорення ОНП, так і до
організації та реалізації освітнього процесу, консультування здобувачів.

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

ЕГ під час фокус-груп переконалась, що процедурно не визначено та не формалізовано процеси складання плану-
графіку зустрічей зі здобувачами представників роботодавців і фахівців галузі для проведення аудиторних занять на
навчальний рік, тем, анонсу зустрічі тощо, можливого проведення консультацій здобувачів за тематикою їх
досліджень (за необхідності), експертного оцінювання робочих програм навчальних дисциплін. Залучення
практиків та експертів галузі до аудиторних занять не відбувається на системних, документально врегульованих,
планомірних засадах. Рекомендації: формалізувати процеси взаємодії ЖНАЕУ з представниками роботодавців на
системних, документально врегульованих, планомірних засадах; продовжити практику залучення професіоналів
практиків до проведення аудиторних занять з вітчизняних та іноземних ЗВО-партнерів та представників бізнесу, у
т.ч. з метою комерціалізації результатів науково-дослідної роботи аспірантів та викладачів.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Загалом ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відповідає вимогам Критерію 6, виявлені недоліки
щодо процедурної невизначеності процесів участі роботодавців в розробці, експертному оцінюванні та реалізації
освітніх програм і навчальних планів, а також залучення практиків та експертів галузі до аудиторних занять 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.

Під час дистанційної акредитаційної експертизи, експертній групі було продемонстровано відеоролик (день 2, 15.00-
16.00), котрий відобразив наявність окремих навчальних корпусів, 5-ти гуртожитків, спортивного комплексу, а
також наявність сучасно обладнаних аудиторій котрі залучають до навчального процесу за ОНП, а також для
демонстрації своїх наукових здобутків та звітування. У розпорядженні здобувачів освіти та викладачів є бібліотека,
та наявний її сайт(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/), котрий надає змогу користуватись нею. Також на сайті є змога
отримати доступ до ресурсів бібліотеки, а саме: періодичні видань; ресурсів відкритого доступу; нових надходжень;
бібліографічних видань; віртуальної виставки; бази даних Scopus; бази даних Web of Science. Є функціональний
електронний архів (http://ir.znau.edu.ua/). В університеті працює дистанційна система навчання на платформі
Moodle, в якій студенти мають змогу переглянути матеріали із своїх дисциплін, а також брати участь у контрольних
заходах. В ЖНАЕУ є Wi-Fi точки доступу, які використовуються у навчальній та науковій діяльності здобувачів та
викладачів кафедри. На запит експертної групи, було реально представлено функціонування платформи Moodle, а
також наданий список програм які застосовуються в освітній діяльності, а саме такі програмні продукти як MS Excel,
демоверсії SPSS, Statistica, BPwin, RStidio. У цілому освітній процес у ЖНАЕУ забезпечується належним чином.

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.

Під час спілкування зі здобувачами (день 1, 15.00-15.40) та науково-педагогічним персоналом (день 1, зустріч 2,
зустріч 3) було встановлено, що всі учасники освітньо-наукового процесу мають вільний і безоплатний доступ до
інфраструктури та інформаційних ресурсів ЗВО, необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності в
межах ОП. Також під час зустрічі 8, із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами (день 2, 11.00 – 11.40),
директор бібліотеки, Ігнатюк Марина Вікторівна підтвердила вільний і безоплатний доступ до фондів бібліотеки, а
також до баз даних Scopus та Web of Science.
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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.

Під час акредитаційної експертизи, було виявлено, що здобувачі можуть реалізувати себе як частина ЗВО, шляхом
участі в студентських організаціях, а саме участі в проектах студентського самоврядування, профспілкових
організацій, а також науковому товаристві студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, що дає можливість
бути частиною не тільки освітнього процесу, а певної культури котра реалізовується в ЗВО та можливістю впливу на
неї. Слід додати що адміністрація здійснює забезпечення освітнього середовища на безпечному рівні для життя і
здоров’я здобувачів вищої освіти за ОП, що було показано під час огляду матеріально-технічної бази (день 2, 15.00-
16.00), а саме доглянутість та відмінний стан навчальних корпусів та аудиторій. Також наявний підрозділ
«соціально-психологічний супровід», в розділі «Публічна інформація» (https://cutt.ly/ufYix9J), та наявність
соціально психологічної служби, котра функціонує згідно Положення про соціально-психологічну службу ЖНАЕУ
(https://cutt.ly/3fQ90Tn). Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти за ОНП (день 1, 15.00-15.40), було
продемонстровано обізнаність про функціонування цієї служби, але також було зазначено, що випадки звернень до
неї відсутні.

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

В ЗВО здійснюється всебічна підтримка здобувачів вищої освіти. По-перше слід відзначити, підтримку зі сторони
студентського самоврядування, профспілкових організацій та наукового товариства студентів, аспірантів
докторантів та молодих вчених. Що було підтверджено під час зустрічі з представниками цих організацій (день 1,
16.00-16.40), основні аспекти: підтримка в позаосвітніх питаннях, консультації, а також допомога в саморозвитку,
написанні грантових програм(наукове товариство) тощо. По-друге слід відзначити підтримку зі сторони
адміністрації та НПП, адже було підтверджено, що наукові керівники готові здійснювати консультування аспірантів
незалежно від його типу (зустріч, онлайн спілкування, листування). Також гарант підтвердив свою відкритість до
пропозицій та бажання сприяти вирішенню будь-яких моментів. НПП відкриті до діалогу і готові при потребі надати
додаткові роз’яснення щодо системи оцінювання, а також інших моментів пов’язаних з аспектом викладання певної
ОК, що було засвідчено на зустрічі з з академічним персоналом (день 1, 10.40-11.20). Здобувачі можуть при потребі
звернутись до соціально психологічної служби, про що вони ознайомлені. Слід зазначити, що аспект
працевлаштування здобувачів, потребує більшого пропрацювання на майбутнє, адже станом на зараз більшість
здобувачів працевлаштовані, що було зазначено на зустрічі зі здобувачами (день 1, 15.00-15.40), але майбутні
вступники будуть потребувати підтримки в цьому питання. По-третє, інформаційна підтримка здійснюється шляхом
публікації інформації на сайті, для прикладу є опубліковано список осіб відповідальних за атестацію докторів
філософії (https://cutt.ly/ffTrsyW). Під час зустрічі з гарантом, було зазначено, що у зв’язку зі зміною назви,
здійснюється розробка нового порталу ЗВО, де вони враховуються побажання щодо його зручності від всіх учасників
освітнього та наукового процесу, що було підтверджено керівником навчально-наукового центру інформаційний
технологій Молодецькою Катериною Валеріївною, на зустрічі із допоміжними (сервісними) структурними
підрозділами (день 2, 11.00-11.40) та органами самоврядування (день 1, 16.00-16.40).

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

Створення умов для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами, реалізовується наступним
чином: 1. В університеті обладнано пандусами вхід в корпуси №2 та №4, а також виготовлено та змонтовано
металеві перила для входу в будівлі та передбачено надання допомоги особам з обмеженою можливістю черговими
по корпусах; 2. За допомогою платформи Moodle, реалізовується система дистанційного навчання, котра
регламентується положенням про дистанційне навчання в Житомирському національному агроекологічному
університет (https://cutt.ly/ffQ3Zgy); 3. Наявний порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп
населення (https://cutt.ly/zfQ3CAx). Про успішне впровадження процесів інклюзивної освіти говорить той факт, що
в університеті доволі успішно навчаються особи з особливими освітніми потребами, але на ОНП «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» таких осіб немає.

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
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

У ЖНАЕУ діє Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням
(https://cutt.ly/bfQ8fBJ). Під Час спілкування з фокус групами, здобувачі а також науково-педагогічні працівники
засвідчили про ознайомлення з вищевказаним документом, а також при зустрічі з організаціями, котрі
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представляють інтереси здобувачів освіти, їх керівники проявили активну позицію щодо готовності захисту інтересів
здобувачів. Також виявлено відсутність процедури зміни керівника дисертаційного дослідження при можливому
конфлікті між керівником та здобувачем що рекомендується додати в Положення про запобігання конфлікту
інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням (https://cutt.ly/bfQ8fBJ). Протягом періоду впровадження
освітньої діяльності за ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність конфліктних ситуацій не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Доглянутість та відмінний стан навчальних корпусів та аудиторій; наявність підтримки здобувачів зі сторони
адміністрації, органів самоврядування та наукового товариства, а також високий рівень підтримки в
інформаційному плані; створені умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами.

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

Аспект працевлаштування здобувачів, потребує більшого пропрацювання на майбутнє, а саме уточнення наявних
вакансій в роботодавців, або забезпечення працевлаштуванням зі сторони ЗВО; відсутність процедури зміни
керівника дисертаційного дослідження при можливому конфлікті між керівником та здобувачем що рекомендується
додати в Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням
(https://cutt.ly/bfQ8fBJ).

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

В цілому ОП узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, за винятком деяких
невідповідностей за підкритеріями 7.4 та 7.6, котрі не містять впливу на якість реалізації ОНП станом на момент
проведення акредитації. В цілому освітнє середовище і наявна матеріально-технічна база сприяють організації і
реалізації освітньо-наукового процесу за ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

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 ОП регламентується наступними документами: 1.
Положенням про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми (https://cutt.ly/MfQ8JMV); 2.
Положенням про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/wfQ8Lng); 3. Положенням про внутрішню систему
забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/LfQ8Z2s). Під час зустрічі з гарантом, було підтверджено
дотримання загальноінституційної політики в розробленні, затвердженні, моніторингу та періодичному перегляді
ОП, про що свідчать наявні ОП за 2016, 2018, 2019, 2020 роки, що демонструє прагнення до самовдосконалення та
розвитку.

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

Залучення здобувачів освітнього-науково ступеня до процесу періодичного перегляду ОП реалізовується за рахунок
проведення анонімного анкетування, в якому, зокрема, можна висловити думку щодо змістовного наповнення
програми, якості викладання, застосування сучасних форм та методів навчання. https://cutt.ly/DfYkMqY, що
засвідчено зустрічі зі здобувачами (день 1, 15.00-15.40), але результати не є опублікованими. Також під час зустрічі зі
здобувачами було засвідчено можливість внесення пропозицій безпосередньо гаранту, якщо вони стосуються
освітньої програми, або викладачам котрі забезпечують викладання відповідних ОК, якщо це стосується яких
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конкретних дисциплін. Також під час зустрічі з представниками студентського самоврядування та ради молодих
вчених (день 1, 16.00-16.40) було відзначено можливість комунікації здобувачів через їх організації для внесення
пропозицій щодо внесення змін в ОП. свідченням про те, що пропозиції здобувачів будуть враховані, слугує участь
даних організацій у вчених радах ЗВО, а також можливість контактування з Ректором, проректорами, деканами, та
гарантами.

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

Взаємодія з роботодавцями, відображена в ОП 2019 року (https://cutt.ly/gfYk1bT) та 2020 року
(https://cutt.ly/pfYk0mZ), а саме в 2019 році наявністю рецензій-відгуків від Арендарчук Н.П. – в.о. директора
департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської облдержадміністрації; Тарасюк
Г.М. – в.о. декана факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирськока
політехніка», д.е.н., проф.; Валенкевич Н.В. – професор кафедри менеджменту і підприємництва Державного
університету «Житомирськока політехніка», д.е.н., проф.; Лупенко Ю.О. – директор Національного наукового
центру «Інститут аграрної економіки», академік. А в 2020 році залучення стейкхолдерів зі сторони роботодавців до
розробки ОНП, про що говориться в самій ОНП, а також було зазначено під час спілкування з роботодавцями (день
1, 18.00-18.40), також було наголошено в потребі фахівців котрі б були компетентній в функціонуванні та принципах
роботи товарних бірж.

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

Здійснення збору інформації про випускників, має системний характер, про що свідчить окрема сторінка з відомим
особами на сайті ЗВО (http://znau.edu.ua/m-universitet/nashi-vipuskniki). Також у ЖНАЕУ існує практика
проведення зустрічей із успішними випускниками університету. Такі зустрічі відбуваються у форматі виступів,
круглих столів, конференцій. Часто випускники долучаються до вирішення важливих наукових завдань
(https://cutt.ly/qfQ40v2).

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

Реагування на внутрішні недоліки в ОНП та освітній діяльності з реалізації ОНП системою внутрішнього
забезпечення якості освіти регламентується в наступних документах: Положенням про порядок реалізації
моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/gfTy8qr); Положенням про організацію
освітнього процесу в ЖНАЕУ (https://cutt.ly/7fTy848); Положенням про внутрішню систему забезпечення якості
вищої освіти у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/yfTy6Ct). Під час зустріч 7 із адміністративним персоналом (день 2, 09.40-
10.40) та зустрічі 8 із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами (день 2, 11.00-11.40), керівники
підрозділів навчально-наукового центру забезпечення якості освіти та навчально-наукового центру розповіли про
особливості своїх обов’язків. Також недоліки, виявлені шляхом діяльності системи внутрішнього забезпечення
якості освіти, котрі наведені у відомостях про самооцінювання ЗВО, на момент акредитації є усуненими.

6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

Дані про попередні акредитації, котрі проходили в ЗВО, опубліковані в розділі «Ліцензування та акредитація»
(http://znau.edu.ua/litsenzuvannya-ta-akreditatsiya). Акредитація освітньо-наукової програми здобувачів вищої освіти
доктора філософії «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в ЖНАЕУ проводиться вперше. Як приклад на
реагування пропозицій від акредитацій інших ОП, слід навести рекомендацію ЕГ, котра здійснювала акредитаційну
експертизу ОПП «Туризм» (https://cutt.ly/QfTuLYL), яка говорить про наступне «оптимізувати сайт ЗВО та
впорядкувати розміщену інформацію, створити більш «дружній» інтерфейс», процес виконання котрої був
підтверджений під час спілкування з гарантом, і засвідчення факту розроблення нового порталу ЗВО. Проте
недоліком буде тривалість реалізації рекомендацій, так як з наведеним прикладом рішення Нацагенства було
прийнято 16.06.2020р. (https://cutt.ly/hfTuN0G), а дата акредитаційної експертизи ОНП «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність» 25-27.08.2020 р.

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.
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В академічному середовищі ЖНАЕУ, відбувається процес формування культури якості. Про це свідчить наявність
системи внутрішнього забезпечення якості освіти, регламентація її необхідними внутрішніми положеннями а також
наявність відділів котрі забезпечують її реалізацію (навчально-науковий центр забезпечення якості освіти та
навчально-науковий центр). Також свідченням цього були встановлені під час спілкування зі здобувачами, НПП,
сервісними, адміністрацією, факти прагнення до саморозвитку, вдосконалення, сприйняття потреби повного
впровадження культури якості та підтримка цього процесу.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Наявність визначеної загальноінституційної політики розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду ОП; наявність можливості донесення пропозицій щодо покращення ОНП різними шляхами (через
безпосередні контакти з адміністрацією, через організації самоврядування здобувачів, шляхом опитувань,
анкетувань); діючий процес формування культури якості.

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

Відсутність опублікованих результатів опитування здобувачів; неефективність співпраці з роботодавцями (під час
зустрічі з роботодавцями, було виявлено потребу у фахівцях з товарних бірж);тривалість процесу врахування та
впровадження рекомендацій з попередніх акредитаційних експертиз. Рекомендується публікувати результати
опитувань; підвищити ефективність співпраці з роботодавцями в аспекті розуміння попиту від них на конкретних
фахівців(дослідження); сприяти більш ефективному впровадженню рекомендацій з попередніх акредитаційних
експертиз.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОНП має значний рівень узгодженості за підкритеріями 8.1, 8.4, 8.5, 8.7. Певні неузгодженості наявні за
підкритеріями 8.2, 8.3, 8.6, котрі пояснюються незавершеним процесом впровадження культури якості, та
переосмисленням концепції ЗВО (зміна назви та реалізації змін). Доцільно зазначити, що дані неузгодженості не
містять вагомого характері, що дозволяє встановити рівень відповідності В.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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.

У ЖНАЕУ розроблені документи, які визначають чіткі та зрозумілі правила та процедури, які регулюють права та
обов‘язки всіх учасників освітнього процесу. До таких документів, що знаходяться у відкритому доступі, відносяться:
Правила внутрішнього розпорядку, Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у
ЖНАЕУ, Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ, Положення про
формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ, Положення про дистанційне навчання в
ЖНАЕУ, Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ,
Положення про порядок визнання результатів навчання,отриманих у неформальній освіті, Положення про
організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ, Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення
плагіату в ЖНАЕУ, Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ,
Положення про порядок перезарахування результатів навчання у ЖНАЕУ, Положення про дуальну освіту тощо. Всі
зазначені документи розміщено на офіційному веб-сайті закладу (https://cutt.ly/VfRGz93) та є доступними для всіх
учасників освітнього процесу. На фокус-групі встановлено, що аспіранти ОНП «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність», мають доступ і право користуватись матеріально-технічною базою, що використовується під час
реалізації ОНП, інформаційним і методичним забезпеченням ОК, отримують консультації від наукового керівника,
а також виконують індивідуальний план підготовки доктора філософії та систематично звітують про хід його
виконання на засіданні кафедри, що підтверджено відповідними записами в їх індивідуальних планах (додаються).
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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.

На офіційному веб-сайті закладу вищої освіти в розділі «Публічна інформація» (https://cutt.ly/VfRGz93) створено
розділ «Громадське обговорення», в якому розміщуються проєкти освітніх програм та зазначено контакти для
надсилання пропозицій, рекомендацій та зауважень. На момент проведення експертизи в зазначеному розділі
розміщено проєкт ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 2020р. Під час проведення інтерв’ю з
гарантом було підтверджено, що за відсутності Стандарту вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність внутрішній Тимчасовий стандарт вищої освіти із
зазначених спеціальності та рівня вищої освіти в Університеті не розроблявся, а ОНП «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» було розроблено у відповідності до вимог НРК України.

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.

ЕГ підтверджує, що інформація про освітньо-наукову програму «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
2019 та 2020 року вступу, а також опис ОНП оприлюднені на офіційному веб-сайті ЖНАЕУ в розділі «Аспірантура та
докторантура» (https://cutt.ly/jfRJc2t). Отже, всі зацікавлені сторони (стейкхолдери) можуть ознайомитись зі
змістом ОНП, її цілями, програмними компетентностями, ПРН та переліком освітніх компонент.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Необхідна інформація, а саме основні нормативно-правові акти, що діють в ЗВО та забезпечують чіткість й
зрозумілість правил щодо прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, розміщена на офіційному web-сайті
Університету (https://cutt.ly/VfYk4Wy). ЕГ констатує, що прозорість та публічність інформації щодо ОНП в ЖНАЕУ
забезпечується. Здобувачі освітніх послуг, роботодавці та інші заінтересовані сторони обізнані про наявність та
можливість доступу до основних нормативно-правових документів, що регламентують їх права та обов’язки.

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

ЕГ констатує, що процес пошуку необхідної інформації на офіційному сайті для ознайомлення, зокрема з
документами, що стосуються реалізації ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і знаходяться у
відкритому доступі, дещо ускладнений (тобто не є «user friendly»), оскільки не вся інформація перенесена зі старого
сайту (http://old.znau.edu.ua/). Також в розділі «Науково-педагогічний склад кафедри» відсутня інформація про
стажування, трудову та громадську діяльність, дисципліни, що викладаються, наукові інтереси, основні публікації
тощо, також відсутні посилання на наукові ідентифікатори викладачів (ORCID, ResearcherID, Google Scholar тощо).
Рекомендовано активізувати роботу щодо заповнення наукових ідентифікаторів НПП, розміщення необхідної
актуальної інформації, що стосується навчального процесу, особливо у період проведення навчання у дистанційній
формі.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Прозорість та публічність інформації щодо ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» забезпечується
шляхом розміщення її на офіційному web-сайті Університету. Попри це, процес пошуку необхідної інформації на
офіційному сайті для ознайомлення, зокрема з документами, що стосуються реалізації ОНП «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» і знаходяться у відкритому доступі, дещо ускладнений (тобто не є «user friendly»),
оскільки не вся інформація перенесена зі старого сайту (http://old.znau.edu.ua/). В розділі «Науково-педагогічний
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склад кафедри» (https://cutt.ly/9fYk5wu) доцільно розмістити посилання на наукові ідентифікатори викладачів
(ORCID, ResearcherID, Google Scholar тощо). Загалом ОНП відповідає вимогам Критерію 9, виявлені недоліки не є
суттєвими.

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.

Під час фокус-груп зі здобувачами різних років навчання (25.08.2020р.) та їх науковими керівниками (25.08.2020р.),
було отримано докази щодо обізнаності здобувачів щодо процедури і обґрунтованості вибору ними вибіркових ОК,
процедури вибору наукового керівника, напряму наукового дослідження та обговорення і затвердження тем їх
дисертаційних досліджень, а також підходу, запровадженого в ЖНАЕУ щодо організації викладацької практики. ЕГ
констатує, що зміст ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в цілому відповідає науковим інтересам
аспірантів і дозволяє забезпечити їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності. Зміст ОНП
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та навчального плану, зокрема зазначені в них обов’язкові ОК,
відповідають вимогам Постанови КМУ від 23.03.2016р. №261 (зі змінами від 03.04.2019р. №283), дозволяють
набути здобувачу компетентностей відповідно до НРК та досягти задекларованих ПРН. Обов’язкові ОК ОНП в
редакції 2019 зорієнтовані на оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями (ОК1.1.1 – ПРН
1,7, 1, 4, 8, 11, 12, ), здобуття глибинних знань із педагогіки і психології вищої школи (ОК1.1.2 – ПРН 12,14,16),
здобуття мовних компетентностей (6 кредитів ЄКТС), достатніх для представлення та обговорення результатів своєї
наукової роботи іноземною мовою (ОК1.1.3 – ПРН 5, 10, 12), набуття універсальних навичок дослідника через
моделювання систем (ОК1.1.4 – ПРН 1, 2, 3, 7, 9), поглиблення отриманих знань з методології та технології наукових
досліджень (ОК1.2.1 - ПРН 1,7, 8, 9, 10) та здобуття і оволодіння знаннями з бізнесу та інновацій (ОК 1.2.2. - ПРН 1, 4,
6, 8, 9, 12). Вибіркові компоненти дозволяють аспіранту здійснити формування індивідуальної траєкторії навчання з
урахуванням напряму наукового дослідження. В цілому зміст ОНП, наявна взаємодія аспірантів з науковими
керівниками, експертами галузі, а також доступність до ресурсів бібліотеки Університету, у т.ч. до різних
наукометричних баз, зокрема Scopus та Web of Science, сприяє забезпеченню дослідницької діяльності. Підготовка
аспірантів до викладацької діяльності реалізується ОК - ВП1 (4 кредити ЄКТС), яка дозволяє досягти ПРН 10, 11, 12.

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

Під час фокус-груп зі здобувачами та їх науковими керівниками ЕГ було підтверджено дотримання формальних
процедур обрання наукового напряму, виробу/призначення наукового керівника, формулювання, обговорення і
затвердження теми дисертації, оформлення і погодження з науковим керівником та затвердження індивідуальних
навчальних планів та планів наукової роботи аспірантів щодо виконання ОНП підготовки доктора філософії
(протягом двох місяців з дати зарахування до аспірантури). Зазначені процедури відповідають Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)
(Постанова КМУ від 23.03.2016р. №261 (зі змінами внесеними згідно з Постановою КМУ від 03.04.2019 р. №283) і
дотримуються ЖНАЕУ. Теми дисертаційних досліджень затверджені відповідними наказами. Індивідуальні плани
роботи здобувачів додаються. Формалізація процедур обговорення, вибору й затвердження тем наукових
досліджень здобувачів дозволяє дотримуватись відповідності основним науковим напрямам діяльності кафедри
інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності (https://cutt.ly/JfT9JEq) та тематиці й напрямам
досліджень їх наукових керівників: Кравчук І.І. - https://cutt.ly/sfTED78 (аспірант Ракович О.І.), Данкевич Є.М. -
https://cutt.ly/afTEB4K (аспірант Шегеда О.В.), Цаль-Цалко Ю.С. - https://cutt.ly/bfTRGEJ (аспірант Пиршін М.І.),
Дема Д.І. - https://cutt.ly/5fTRlQz (аспірант Давидчук С.М.), Мороз Ю.Ю. - https://cutt.ly/PfTRb5R (аспірант
Кузьменко О.П.), а також гаранта ОНП Скидан О.В. - https://cutt.ly/TfTEJBu та https://cutt.ly/1fTEL9U. На фокус-
групі (25.08.2020р.), здобувачі продемонстрували обізнаність про напрями наукових досліджень і сфери інтересів
наукових керівників, зокрема через їх публікаційну активність у різних наукових профілях. Дотичність тем наукових
досліджень здобувачів напрямам досліджень їх наукових керівників та потенційних наукових рецензентів
представлено у табл. 1-2, що додаються. Аналіз табл. 1 «Інформація за ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» щодо оцінювання спроможності створення у ЖНАЕУ разових спеціалізованих вчених рад для захисту
дисертаційних робіт аспірантів» дозволяє стверджувати, що по всім здобувачам ОНП дотримано вимоги Постанови
КМУ «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06.03.2019р. №167, зокрема п.
7, де зазначено, що «у складі ради не менше трьох вчених повинні мати ступінь доктора наук (голова ради, один з
рецензентів, один з опонентів)» (https://cutt.ly/AfT9XZH)

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).
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ЕГ констатує, що в ЖНАЕУ створено необхідні організаційні та матеріально-технічні можливості для проведення і
апробації результатів наукових досліджень здобувачів ступеня доктор філософії. На web-сторінці аспірантури та
докторантури Університету (https://cutt.ly/KfT09Uo) міститься необхідна інформація про умови вступу, ОНП та їх
описи, нормативно-правове забезпечення навчання в аспірантурі, підготовки та захисту дисертацій, вибіркові
освітні компоненти, зокрема експлікації навчальних програм вибіркових дисциплін освітньо-наукового ступеня
доктор філософії спеціальність 076 (https://cutt.ly/XfT2aUM), графік сесій та розклади занять. У вкладці «Наука»
(https://cutt.ly/zfT2bfJ) розміщено інформацію про перелік наукових конференцій у 2020 р.
(https://cutt.ly/1fT2W7X), (https://cutt.ly/QfT2T6y). В ЖНАЕУ проводиться щорічна науково-практ. конф. «Наукові
читання» з публікацією збірника тез доповідей, у роботі якої приймають участь здобувачі ОНП. Інформація про усі
наукові конференції ЖНАЕУ розміщена на https://cutt.ly/LfT2SHh. Також здобувачі зазначили, що мають
можливість опублікувати результати наукових досліджень у науково-теоретичному фаховому збірнику «Наукові
горизонти», який виходить з періодичністю 12 разів на рік, входить до низки міжнародних наукометричних баз
даних і який включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата ветеринарних, економічних,
сільськогосподарських та технічних наук (наказ МОН №1643 від 28.12.2019 р., наказ МОН №409 від 17.03.2020 р.)
(https://cutt.ly/LfT2HjP). На web-сторінці бібліотеки ЖНАЕУ усі здобувачі ОНП на безоплатній основі користуються
ресурсами відкритого доступу (https://cutt.ly/dfT2K2d); Scopus (https://cutt.ly/afT2C5o); Web of Science
(https://cutt.ly/9fT2NTS); Springer Link (https://cutt.ly/GfT20wd); винаходи (корисні моделі) в Україні
(https://base.uipv.org/searchINV/); PM World Library (https://cutt.ly/0fT9qos), а також порадами для написання
наукових робіт (https://cutt.ly/zfT9iIQ). На фокус-групі, здобувачі зазначили, що періодично їх участь у
конференціях Університету може відбуватись на безоплатній основі. В ЖНАЕУ створене Наукове товариство
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, яке свою діяльність здійснює в межах відповідного Положення,
що затверджене на Загальних зборах трудового колективу Університету від 15.12.2016р. протокол №2
(https://cutt.ly/ofT9cde). Про існування такої інституції здобувачі обізнані і періодично отримують від представників
даного товариства інформацію про різноманітні наукові заходи. Однак на новому web-сайті ЖНАЕУ окремої
сторінки Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених не має. Також слід зазначити
про готовність представників роботодавців та експертів аграрної галузі до фахової експертизи результатів апробації
наукових досліджень аспірантів, про що було зазначено на фокус-групі.

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.

В ЖНАЕУ створені можливості для долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти та участі у
програмах академічної мобільності. За наданою на фокус-групах інформацією (25.08.2020, 9.40-10.20),
Університетом встановлено партнерські зв’язки у сфері науки та освіти з 43 ЗВО таких країн, як Грузія, Білорусь,
Швейцарія, Литва, Узбекистан, Швеція, Польща, Німеччина, США, Італія, Болгарія, Латвія, Норвегія, Угорщина,
Франція, Ізраїль, Японія (https://cutt.ly/jfT4RBH). Зі слів гаранта ОНП (25.08.2020), можливості для долучення
аспірантів даної ОНП до міжнародної академічної спільноти створені на базі Білоруського державного аграрного
технічного університету (Білорусь), Дослідного інституту органічного сільського господарства (Швейцарія),
Шведського університету сільськогосподарських наук (Швеція), Варшавського аграрного університету (Польща),
Клайпедського університету (Литва) тощо. З науковцями даних ЗВО є спільні публікації НПП, що викладають на
даній ОНП. Аспіранти ОНП мають право брати участь в програмах обмінів, стажуваннях, спільних дослідницьких
проєктах, конференціях та публікації результатів наукових досліджень у виданнях зазначених ЗВО. Порядок
організації програм академічної мобільності здобувачів регламентується Положенням про порядок реалізації права
на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ (https://cutt.ly/jfT4kyw), а також Положенням про
організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (нова редакція) (https://cutt.ly/1fT4xjM), в якому зазначено, що «з метою
створення умов для міжнародної академічної мобільності Університет рішенням вченої ради може запровадити
викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами» (стор. 2), при цьому
здобувачам може бути надана академічна відпустка, до одного року, у зв’язку з участю в програмах академічної
мобільності (стор. 23). Залучення здобувачів ОНП до міжнародної академічної спільноти протягом 2016-2019 рр.
відбувалось шляхом участі в освітньому модулі Проекту Жан Моне «Аграрна політика ЄС» в рамках програми
Еразмус+, що включав наступні освітні курси, які були введені в ЖНАЕУ як вибіркові ОК: «ЄС: від витоків до
Стратегії-2020»; «CAP ЄС: досвід і сучасна модель»; «Політика сільського розвитку в ЄС»; «Агробізнес ЄС»;
«Екологічне сільське господарство і стандарти якості та безпеки харчових продуктів в ЄС». Після закінчення
модулю здобувачі ОНП Давидчук С., Ракович О., Шегеда О. отримали сертифікати. В рамках реалізованого проекту
аспіранти також прийняли участь в різних заходах ЖНАЕУ: 12.12.2017 р. круглий стіл: «Досвід Спільної аграрної
політики Європейського Союзу для України»; 16.05.2019 р. Міжнародна науково-практична конференція
«Європейські уроки аграрної політики для України». ЕГ під час фокус-групи (25.08.2020, 15.00-15.40) підтвердила
дані факти та засвідчує їх достовірність. Однак, у межах реалізації даної ОНП, під час фокус-груп, також було
з’ясовано, що здобувачі не приймали участь у міжнародних програмах академічної мобільності.

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

Участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах реалізується шляхом стажування та обмінів
досвідом, налагодження стратегічної співпраці та реалізації спільних проєктів з партнерами ЖНАЕУ іноземними
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ЗВО (https://cutt.ly/8fYeCgQ), а також у виконанні ініціативної теми «Стратегічні напрями розвитку аграрного
сектора північно-західного регіону України в умовах інституційних змін та соціально-економічних трансформацій»
(0115U006781). Керівником НДР є д.е.н., доцент Кравчук І.І. (аспірант Ракович О.І.). Термін виконання 2018-2022р.
(https://cutt.ly/DfYrol1). Дана НДР виконується в науковій школі «Економіка та стратегічне управління
національною безпекою в контексті глобальних цілей сталого розвитку», керівником якої є гарант ОНП
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» д.е.н., проф. Скидан О.В. Теми наукових досліджень здобувачів
ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дотичні до розділів зазначеної теми НДР. В межах НДР
наукові керівники аспірантів здійснюють дослідження в розрізі розробки механізмів і моделей оцінки ендогенного
потенціалу економічного розвитку сільського соціуму з можливістю виокремлення його складових і надання
інтегральної оцінки місцевих локальних ресурсів (просторових, соціальних, економічних, екологічних) для
виробництва продуктів і послуг та отримання економічного результату для наступного циклу економічного
розвитку. Результати участі наукових керівників інших здобувачів, а саме д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С. (аспірант
Пиршін М.І.) та д.е.н., проф. Мороз Ю.Ю. (аспірант Кузьменко О.П.) у різного роду дослідницьких проєктах
регулярно публікуються, у т.ч. у співавторстві зі здобувачами, у монографіях, навчальних посібниках, наукових
статтях, матеріалах конференцій тощо, а також в межах таких НДР: «Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних
концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства» (0114U002192), керівник:
д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С. та «Інструменти обліково-статистичного та бюджетного забезпечення оцінювання і
контролювання розвитку інтелектуальної економіки в системі формування економічного потенціалу фінансово
самодостатніх Smart Village в умовах функціонування об’єднаних територіальних громад» (0118U100557), Керівник:
д.е.н., проф. Мороз Ю.Ю. (https://cutt.ly/kfYrfXH). Інформація про опубліковані результати наукових керівників
аспірантів у дослідницьких проектах, у т.ч. у співавторстві зі здобувачами, представлена у табл. 2, що додається до
звіту. Під час проведення фокус-груп було зазначено, що наукові керівники аспірантів не приймали участь у
міжнародних дослідницьких проєктах з іноземними ЗВО-партнерами ЖНАЕУ з якими укладені рамкові Угоди про
наукову та навчальну співпрацю, а також угоди на академічну мобільність здобувачів та НПП в межах проєкту
Erasmus+. Як рекомендацію, ЖНАЕУ було запропоновано розробити і реалізувати проєкт на подвійне керівництво
аспірантами в ході виконання дисертаційних досліджень.

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.

ЕГ за результатами проведених фокус-груп констатує, що в Університеті, на факультеті економіки та менеджменту й
на кафедрі інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності культивуються принципи дотримання
академічної доброчесності усіма учасниками освітньо-наукового процесу. Основними нормативними документами,
що урегульовують процедури виявлення та запобігання академічного плагіату, а також сприяють дотриманню
наукової етики та усвідомленню відповідальності за порушення принципів академічної доброчесності, зокрема
наукових керівників та аспірантів, в Університеті є: Положення про академічну доброчесність, запобігання та
виявлення плагіату в ЖНАЕУ (https://cutt.ly/QfYttRh) та Положення про внутрішню систему забезпечення якості
вищої освіти у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/dfYtusu), зокрема у розділі 10 прописано процедури запобігання та виявлення
плагіату в наукових працях працівників і здобувачів вищої освіти (стор. 18-20). Здобувачі на фокус-групі
підтвердили, що вони поінформовані про діючі в Університеті принципи академічної доброчесності, а також
зазначили, що ці питання обговорюються постійно на засіданнях кафедри при звітуванні та з науковими
керівниками. В бібліотеці Університету здійснюється на безоплатній основі технічна перевірка дисертацій
здобувачів на антиплагіат і видається довідка про результати такої перевірки. Відповідно до зазначених вище
Положень, за порушення академічної доброчесності здобувачі, педагогічні та науково-педагогічні працівники
можуть бути притягнені до академічної відповідальності.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

В цілому, в Університеті створене сприятливе для реалізації ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
освітньо-наукове, інформаційне та матеріально-технічне середовище, що дозволяє здобувачам вищої освіти успішно
реалізувати, як освітню, так і наукову складову ОНП. В Університеті культивується дотримання принципів
академічної доброчесності усіма учасниками освітньо процесу. Зокрема, згідно наказу ректора ЖНАЕУ від
29.03.2019р. №61 «Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату в університеті» усі
роботи учасників освітнього процесу в Університеті підлягають перевірці на наявність академічного плагіату з
використанням двох офіційних ліцензованих систем: Unicheck; StrikePlagiarism. Також на веб-сторінці Бібліотеки
розміщено Поради для написання наукових робіт, та зокрема стратегії уникнення академічного плагіату
(https://cutt.ly/MfYs3EL). До сильних сторін ОНП слід віднести відповідність тем наукових досліджень аспірантів
напрямам досліджень наукових керівників, системність підходу до формулювання, погодження та затвердження тем
дисертаційних робіт аспірантів. Залучення здобувачів ОНП до міжнародної академічної спільноти відбувається
через участь в освітньому модулі Проекту Жан Моне «Аграрна політика ЄС» (№574608-EPP-1-2016-1-UA-
EPPJMOMODULE) в рамках програми Еразмус+. Для громадського обговорення з метою одержання пропозиції та
зауважень щодо змістовної частини ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» третього рівня вищої
освіти на сайті Університету у вкладені «Публічна інформація» представлено її проєкт, а також електронна та
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поштова адреса для зворотного зв’язку (https://cutt.ly/jfYs4oQ) та проєкт Положення про вибіркові навчальні
дисципліни освітньої програми у ЖНАЕУ 2020р. (https://cutt.ly/xfYs44P).

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

У межах реалізації ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», під час фокус-груп, було з’ясовано, що
здобувачі вищої освіти не у повній мірі використовують створені можливості долучення до міжнародного освітньо-
наукового простору, а відтак не приймають участь у міжнародних програмах академічної мобільності. Існує певна
неузгодженість у назві ЗВО в різних документах, розміщених на офіційному сайті Університету, згідно наказу МОН
України від 03.03.2020 р. №329 Щодо перейменування Житомирського національного агроекологічного
університету у Поліський національний університет (https://cutt.ly/hfYdq11) Рекомендаціями ЕГ є: 1) активізувати
використання існуючого потенціалу програм внутрішньої та міжнародної академічної мобільності здобувачів ОНП;
2) посилити роботу із публікації результатів наукових досліджень аспірантів у виданнях Університету і виданнях, що
індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science, у т.ч. у співавторстві з науковими
керівниками; 3) науковим керівникам, представникам Ради молодих вчених та викладачам інших кафедр,
залучених до реалізації ОНП, які мають вагомий науковий і організаційний потенціал, посилити активність у
формуванні проєктних пропозицій в міжнародних та європейських грантових програмах; 4) переглянути склад
потенційних голів та наукових рецензентів для створення в Університеті разових спеціалізованих вчених рад для
захисту дисертаційних робіт аспірантів з метою уникнення конфлікту інтересів; 5) на новому web-сайті ЖНАЕУ
створити окрему сторінку чи вкладинку Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених,
на якій розмістити, окрім нормативних документів, актуальну інформацією щодо переліку українських наукових
журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science, анонси та результати
проведених наукових заходів тощо.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

В цілому зміст ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відповідає науковим інтересам здобувачів і
дозволяє забезпечити їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності. Наукова діяльність
аспірантів, згідно затверджених індивідуальних планів наукової роботи аспіранта, відповідає напрямам досліджень
наукових керівників. В Університеті створені необхідні організаційні та матеріальні можливості для проведення і
апробації результатів наукових досліджень аспірантів, а також умови для долучення аспірантів до міжнародної
академічної спільноти. Попри це, на фокус-групі було встановлено, що участь здобувачів ОНП «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» у проєктах та програмах з міжнародної та внутрішньої академічної мобільності
відсутня. В Університеті забезпечується дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових
керівників та аспірантів. При цьому ЕГ було виявлено, що у «Матриці відповідності програмних результатів
навчання відповідним компонентам ОНП» освітньої програми в редакції 2018 р. ПРН 19 та ПРН 20 досягаються
виключно вибірковими дисциплінами, а ПРН 3 та ПРН 9 взагалі не забезпечуються освітніми компонентами. При
цьому, слід зазначити, що у наданій під час проведення експертизи ОНП в редакції 2020 р. зазначені
невідповідності виправлено. Загалом ОНП відповідає вимогам Критерію 10, виявлені недоліки не є суттєвими.

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.

Експертна група проаналізувала освітньо-наукову програму «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. Експертна група відмічає, що керівництво ЖНАЕУ, гарант освітньої
програми, науково-педагогічні та адміністративні працівники сприяли та надавали відповідні підтверджуючі
документи та іншу інформацію, необхідну для формулювання обґрунтованої оцінки за відповідними критеріями.
Відзначаємо високий рівень організації запланованих зустрічей, вчасність, якість та повноту подачі інформації за
запитами та розуміння сутності роботи експертної групи. Всі заплановані зустрічі відбулися; проходили в робочій
доброзичливій атмосфері. За результатами виїзної експертизи експертна група може констатувати той факт, що
ЖНАЕУ має можливість, бажання і високий потенціал для розвитку і удосконалення даної освітньої програми.
Також під час роботи з документами та інформацією, наданою гарантом ОНП, розміщеною на офіційному web-сайті
Житомирського національного агроекологічного університету (Поліського національного університету), а також при

Сторінка 26



проведенні фокус-груп, згідно затвердженої програми, одним із важливих пріоритетів було визначено перспективи
розвитку ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». В цілому ЕГ констатує, що організаційна,
матеріально-технічна, навчально-методична та соціальна інфраструктура Університету відповідають вимогам
забезпечення якості вищої освіти для реалізації та розвитку ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність».

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 Таблиця 1_щодо разових
спецрад.pdf

b9vZ3DRlh+5tH6eRwZ/Ypv2yQln/aPZv5pG3PjxRB3
c=

Додаток Таблиця 2_щодо відповідності
напрямів досліджень

аспірантів та їх наукових
керівників.pdf

mAJkiQpZUkrq5w4y01wU6/jMv98Ntnw7Nnc8yDX
AIFs=

Додаток Зведена інформація про
викладачів_Таблиця

2_ПТБД.pdf

d/fUTFAC2rChx4b/k9TH5stOnmviGjLREL8FU7vSF
ZQ=

Додаток НП_ОНП_2016_2018_2020рр..p
df

g8RBMyAWbohZdL3Grb/dyepo1HRElbnQKGQcrfxo
7vE=

Додаток Звіти_викладацька_практика
_Ракович_Шегеда_Пиршін.pdf

+k/BMNAkOuJzYHal2yxb1zvmbmyLU4eBRwRiu0S
UG3Q=

Додаток Індивідуальні навчальні
плани.pdf

53JDeQiTONr/cEhW9ntSU5OJme0tDfRUbLhi4Ghh
dsU=

Додаток Індивідуальні плани наукової
роботи_ПТБД.pdf

auV3S7h9yWOo2K8HFeirjyjY89iqbb7NH58U3kv4W
6Y=

Додаток моніторинг виконання
дис.роботи.pdf

cF/iWwXo0oykH9IAhdpQx+A+kVg51Afefx7DPJpujh
k=
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***

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

Сагайдак Михайло Петрович

Члени експертної групи

Новикова Іннола Вікторівна

Говрі Василь Васильович
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