
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23532 Міжнародні економічні відносини

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

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

Повна назва ЗВО Поліський національний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493681

ПІБ керівника ЗВО Скидан Олег Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт ЗВО http://www.znau.edu.ua/

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

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 23532

Назва ОП Міжнародні економічні відносини

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня (рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст», Молодший 
бакалавр
 

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

Кафедра міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції

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

Факультет економіки та менеджменту, факультет обліку та фінансів, факультет 
права, публчного управління та національної безпеки

Місце (адреса) провадження освітньої 
діяльності за ОП

10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 189089

ПІБ гаранта ОП Зінчук Тетяна Олексіївна

Посада гаранта ОП завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

zinchuk@znau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-129-63-39

Додатковий телефон гаранта ОП +38(093)-633-03-89

Сторінка 2



          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Враховуючи глобальні тенденції розвитку ринку праці у 2017 р. розпочато підготовку фахівців за спеціальністю 292 
“Міжнародні економічні відносини” (протокол № 50/1 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 
28 квітня 2017 р., Наказ МОН № 88-л від 05 травня 2017 р.) з ліцензійним обсягом 50 осіб. Підготовка здобувачів вищої 
освіти за освітньо-професійною програмою “Міжнародні економічні відносини” за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти в Поліському національному університеті провадиться за денною та заочною формами навчання.
ОП “Міжнародні економічні відносини” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 292 “Міжнародні 
економічні відносини” галузі знань 29 “Міжнародні відносини” була введена в освітній процес рішенням вченої ради 
Житомирського національного агроекологічного університету з 01 вересня 2017 р. (наказ № 125 від 07 липня 2017 р.). 
До формування ОП залучалися науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (з 
15.09.2017 р. - кафедра міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції), зовнішні стейкхолдери. ОП (редакція 
2020 р.) розроблялася відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04 березня 2020 року, № 357 проєктною групою 
спеціальності.
ОП системно оприлюднюється на сайті університету до початку вступної кампанії. Основною метою ОП є надання загальних 
та професійних компетентностей здобувачам вищої освіти і формування практичних навичок та вмінь у сфері міжнародних 
економічних відносинах, спрямованих на реалізацію потенційних можливостей працевлаштування та подальшого навчання.
ОП для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 292 “Міжнародні економічні 
відносини” відображає: обсяг кредитів ECTS, необхідний для здобуття відповідного рівня вищої освіти; перелік 
компетентностей випускника; програму підготовки, спрямовану на досягнення результатів навчання; форми атестації 
здобувачів вищої освіти; вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; перелік нормативних 
документів.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного навчального 
року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих на навчання у 
відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся набір 
здобувачів 

відповідного 
року навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідном

у 
навчальном

у році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 26 17 0 0 0

2 курс 2019 - 2020 38 29 15 0 0

3 курс 2018 - 2019 34 22 13 0 0

4 курс 2017 - 2018 22 23 6 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 23532 Міжнародні економічні відносини

другий (магістерський) рівень програми відсутні

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

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 36711 16252

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

36711 16252

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0
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Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОП_МЕВ_2017.pdf Sg757qPZq5rWzrfqCDDNb4rA6ZER16rcyoRoR5Iegv4=

Освітня програма ОП_МЕВ_2020.pdf 7H3VYTCfx23PglBcB0llYKNMCJJB9HwDqj3xWA0gSEc=

Навчальний план за ОП НП_МЕВ_2017.pdf smNNAAiqkxRcWDlkwUN1KjsoAOIRldNHNRJCouClOyc=

Навчальний план за ОП НП_МЕВ_2020.pdf t7oL0VOgT6/eToK88bsUlm9DcaOemx/SA/t769IbyH8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Листи 2017.pdf ExDhFV1KCmgTkkRjevSP6f8nlSoDaMy/4OtikZmDNPY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Листи 2020.pdf JgzdbDnuqis3wOnyt3WfKn6WzQVTkRXJlKZhnEsVIVU=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

ОП спрямована на підготовку здобувачів вищої освіти, здатних орієнтуватися у множині теоретичних та прикладних проблем 
розвитку всесвітнього господарства. З врахуванням міждисциплінарного підходу цілями ОП є: формування компетентностей 
на основі вивчення теоретичних засад, принципів та особливостей функціонування сфери МЕВ;  набуття практичних навичок 
професійної діяльності в умовах комплексності та невизначеності міжнародного середовища; забезпечення у здобувачів 
системи поглядів на перспективи поглиблення інтеграції в міжнародну економічну, валютно-фінансову і торговельну 
взаємодію; оволодіння здобувачами методами прикладного аналізу для прогнозування економічного зростання в умовах 
глобальних викликів та загроз економічній безпеці; ознайомлення з формами МЕВ та можливостями їх реалізації з 
врахуванням євроінтеграційних пріоритетів стратегічного розвитку економіки України.
Унікальність ОП полягає у цільовій орієнтації на євроінтеграційні інтереси України, які трансформують сучасну систему 
міжнародних економічних відносин за участю країни у напрямі адаптації до європейських суспільних цінностей, соціально- 
та екологоорієнтованих стандартів бізнесу, економічної і культурної дипломатії, лібералізації торгівлі з дотриманням 
пріоритетів сталого розвитку, формування новітньої зовнішньоекономічної політики, що базується на інституційних засадах 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Угоди про ПВЗВТ і конкурентних перевагах національної економіки на 
європейських ринках.

 

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

Стратегію ЗВО характеризує спадкоємність (періоди реалізації – 2016-2020 рр.; 2021-2025 рр.) при незмінності ключових 
орієнтирів розвитку та триєдності освіти, науки та інновацій. Доповнення нової Стратегії інноваційною орієнтацією посилює 
актуальність інтеграції університету у світовий освітньо-науковий простір та передбачає постійне удосконалення ОП.
ОП за своїми цілями віддзеркалює основні положення Стратегії університету (https://cutt.ly/OkPRyK3 ; 
https://cutt.ly/RkTZMIn ), а саме: 1) побудова інноваційної моделі організації освітнього процесу – освітні послуги надаються 
відповідно до міжнародних стандартів в умовах інтеграції та синхронізації теоретичної та практичної підготовки (проведення 
тренінгів та занять на підприємствах, установах та організаціях-суб’єктах МЕВ; здійснення співпраці з об’єднаними 
територіальними громадами, які мають грантові програми та реалізують міжнародні проєкти);
2) впровадження  прогресивних методів навчання викладачами, що постійно підвищують рівень педагогічної та професійної 
майстерності, проходять зарубіжні стажування; беруть участь у міжнародних проєктах, програмах, грантах; навчання в 
аспірантурі та докторантурі; 
3) особистісний розвиток здобувачів (синергія знань, вмінь та навичок, науково-дослідницької діяльності, розширення 
світогляду для формування індивідуальної освітньої траєкторії з метою ефективної участі у вирішенні завдань інтеграції 
України у міжнародні процеси).

 

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

Відповідно до студентоцентричної орієнтації ОП при формуванні компетенцій та програмних результатів навчання 
враховувалися наукові та професійні інтереси здобувачів вищої освіти, практичне втілення яких забезпечується 
індивідуальною освітньою траєкторією здобувачів.
Інтереси здобувачів встановлюються за результатами публічного обговорення ОП (https://cutt.ly/akTL9h5; 
https://cutt.ly/fkTZqTz ). З метою удосконалення ОП на засіданнях кафедри міжнародних економічних відносин та 
європейської інтеграції за участю здобувачів систематично обговорюються можливості та доцільність посилення окремих 
фахових компетентностей, формування яких сприяє досягненню програмних результатів навчання (протокол № 14 від 
25.05.2020 р.), що є підґрунтям для перегляду ОП. Зокрема, зважаючи на позицію здобувачів щодо пріоритетності 
комунікаційних компетентностей (ЗК10, СК14), було посилено блок обов’язкових дисциплін освітніми компонентами (ОК8-9, 
ОК27, ОК32), що забезпечують відповідні програмні результати навчання (РН2, РН3). Очікування здобувачів щодо рівня 
реалізації їх освітніх потреб компонентами ОП ідентифікуються також за результатами опитувань (https://cutt.ly/akTZfJc ). 
Зокрема, 72 % здобувачів зазначили, що задоволені переліком дисциплін за ОП. Пропозиції респондентів щодо включення 
нових дисциплін в ОП та посилення практичної підготовки здобувачів враховуються при розробці проєкту ОП (редакція 2021 
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р.).

- роботодавці

Для забезпечення відповідності ОП сучасним запитам ринку праці процес її удосконалення відбувається на основі 
комунікацій з роботодавцями (протокол № 14 від 25.05.2020 р.). Під час проведення аудиторних та виїзних практичних 
тренінгів роботодавці сприяють підвищенню рівня практичної підготовки здобувачів освіти, а також оцінюванню рівня 
якості надання освітніх послуг в рамках ОП. За результатами спільної роботи вносяться пропозиції щодо модернізації ОП в 
частині посилення аналітичних та управлінських компетентностей і досягнення результатів навчання, зокрема:
Лавриненком В. М. (АТ “Укрексімбанк”, м. Житомир) внесено пропозицію щодо формування у здобувачів практичних 
навичок управління у сфері міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин (до ОП-2020 включено СК7, РН9); 
Шепетьком М. А. (ІП “Євроголд Індестріз ЛТД”) зауважено на доцільності посилення практичної підготовки здобувачів 
(збільшено обсяг кредитів ECTS на виробничу практику);  формування у  здобувачів умінь щодо дослідження та 
прогнозування кон’юнктури ринків та світогосподарських процесів (СК5, СК6, СК11; РН4, РН8, РН12-13, РН18, РН24); 
посилення управлінських компетентностей (СК17, СК18; РН6, РН26, РН27). 
За результатами дискусій пріоритетами при підготовці фахівців у сфері МЕВ визначено такі компетентності та програмні 
результати навчання: збір, систематизація й аналіз інформації (СК3, СК5, СК9, СК11, РН4, РН12, РН13), обґрунтовування 
власної думки і прийняття управлінських рішень (РН11, РН26, РН27).

- академічна спільнота

Удосконаленню ОП сприяє розширення кола зовнішніх стейкхолдерів за участі представників академічної спільноти (Хмара 
М. П. - к.е.н., доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка; Яценко О. М. - д.е.н., професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу ДВНЗ “Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”). Обмін досвідом щодо забезпечення якості освіти за ОП 
здійснюється під час двосторонніх візитів у ЗВО, на розширених засіданнях кафедри, що знайшло відображення у структурі 
ОП (редакція 2020 р.).
Пропозиції представників наукової спільноти аргументують доцільність посилення у здобувачів компетентностей щодо 
здійснення та презентації результатів досліджень у сфері МЕВ, їх застосування у практичній діяльності, що знайшло 
відображення в ОП 2020 р.  (РН 16, РН 25, СК9, СК16). За їх рекомендацією акценти в ОП-2020 було зміщено з мікро- на 
макроекономічний та глобальний рівні, за підсумками обговорень в ОП включено відповідні компетентності та програмні 
результати (СК1, СК10, СК15, РН 17, РН20), формування яких забезпечується введенням в освітній процес обов’язкових 
компонент “Економічна та публічна дипломатія”, “Міжнародне публічне право”, а також варіативних компонент, що 
відображають сучасні інтеграційні і глобалізаційні процеси в МЕВ та місце і роль в них України.

- інші стейкхолдери

До обговорення ОП залучалися інші групи стейкхолдерів:
представники органів державної влади та місцевого самоврядування (Дембіцька І. Л. - Житомирська облдержадміністрація,  
Яцьківська О. М. – Радомишльська міська рада Житомирської області) акцентували на доцільності посилення 
комунікативних компетентностей з дотриманням принципів дипломатії та демократії (ЗК7, ЗК10, ЗК11 СК10);
членкиня громадської організації “Агенція “Гудвіл” к.е.н. Левківська Л. М. обґрунтовувала  необхідність формування 
сучасних soft skills, в т. ч. вміння працювати у мультинаціональних командах, зокрема, у сфері проведення наукових 
досліджень, використовувати можливості та технології “long-life education” тощо.  Результатом дискусій стало включення до 
ОП компетентностей (ЗК11, СК11, СК16). 
Представниця державної установи Головного управління статистики у Житомирській області д.е.н. Кобилинська Т. В. 
наголосила на необхідності посилення аналітичних компетентностей у здобувачів, внаслідок чого збільшено обсяг кредитів 
ECTS для освоєння ОК17 (“Статистика та міжнародна бізнес-аналітика”).

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

Формування змісту ОП базувалося на тому, що тренди сучасного ринку праці обумовлюють перегляд підходів до 
забезпечення професійних компетентностей та програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти за спец. 
“Міжнародні економічні відносини”. ОП націлена на пріоритети як регіонального (через розширення освітніх компонент 
(ОК22, ОК23, ОК25, ОК29, ВД6, ВД11), так і глобального ринку праці. Зокрема, на такі, як: - зростання попиту та пропозиції 
на міжнародному та регіональному ринку товарів і послуг (СК5, СК6, РН13, РН24); - висока ефективність зарубіжних 
програм, проєктів, грантів у зв’язку з активним процесом децентралізації (ЗК11, СК14, РН5, РН15); - активізація структур 
сфери міжнародного бізнесу (СК4, СК8, РН9, РН15, РН26-27); - формування сприятливого середовища для науково-
дослідницької діяльності (СК9, СК16, РН3, РН8, РН13, РН16, РН25); - розширення напрямів зарубіжної інвестиційної 
діяльності (СК4, СК7, РН9, РН14); - розвиток інформаційно-комунікаційних агенцій з системними міжнародними зв’язками 
(ЗК7, РН2-3, РН24) тощо. 
Виявлення тенденцій розвитку ринку праці відбувається в результаті співпраці з потенційними роботодавцями, установами-
базами практик для здобувачів вищої освіти. Про відповідність ОП сучасним тенденціям ринку праці свідчить кореляція  
критеріїв підбору фахівців у сфері МЕВ в державних та комерційних установах (володіння іноземними мовами, 
аналітичними, комунікаційними, управлінськими здібностями) і програмних компетенцій та результатів навчання за ОП. 

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

При формуванні набору цілей та програмних результатів навчання за ОП враховано регіональні аспекти ринку праці, 
освітніх послуг та розвитку міжнародних відносин за участю суб’єктів локального бізнесу, органів влади та громадянського 
суспільства. Абітурієнтами ОП є представники Житомирської, Рівненської, Вінницької, Волинської та Київської обл. Так, у м. 
Житомир функціонують консульства Грузії та Словенії, 3 візові центри (Польща, Чехія, Литва); у м. Київ  – 73 дипломатичні 
представництва, 97 консульств, Міністерство закордонних справ України; у м. Луцьк та у м. Вінниця – Генеральні 
консульства Польщі; м. Рівне – візові центри Литви та Польщі, що мають потребу у кваліфікованих спеціалістах, що 

Сторінка 5



володіють фаховими компетентностями, необхідними для роботи на міжнародному рівні. 
На регіональному рівні попит на фахівців у сфері МЕВ формують ТПП України та її філії, профільні департаменти 
держадміністрацій. На території Житомирської та ін. обл.  функціонують потужні підприємства-суб’єкти міжнародного 
бізнесу, структурні підрозділи ТНК, підприємства з іноземними інвестиціями (Фабрика банктнотного паперу НБУ, ТОВ 
“Церсаніт Інвест”, ПрАТ “Вінницька кондитерська фабрика”, ІП “Кока-Кола Беверіджис Україна”, ПП “Galeks-Agro”, ПрАТ 
“Вайдманн-МПФ”, компанія “Кромберг енд Шуберт Україна ЖУ”, ПАТ “Ферпласт-Україна”; ІП “Євроголд Індестріз ЛТД”, 
Насіннєвий завод “Байєр”, ПАТ “Житомирський маслозавод”, ПрАТ “Ліктрави”, ЗАТ “Житомирські ласощі”), які формують 
попит на конкурентоспроможних фахівців.

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

Формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП здійснювалось з урахуванням досвіду реалізації аналогічних 
програм провідних ЗВО України, зокрема, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, Національного університету “Львівська політехніка”, Харківського національного економічного 
університету ім. Семена Кузнеця, Сумського державного університету. За результатами розгляду ОП вказаних ЗВО у ОП-2020 
введено обов’язкові компоненти (ОК2, ОК10, ОК3, ОК27), доповнено перелік вибіркових дисциплін (ВД3, ВД5, ВД7-8, ВД10, 
ВД11 та ін.) з метою посилення у здобувачів загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для реалізації у 
професійній діяльності.  
З метою забезпечення конкурентоспроможності здобувачів вищої освіти за ОП на світовому ринку праці структуру ОП 
адаптовано до ОП зарубіжних університетів (Університету Конкордія (США), ISCTE-University Institute of Lisbon (Іспанія), 
Університету Сівітас (Польща) та ін.). Безпосередньо при розробці ОП-2020 враховано: змістовне наповнення аналогічних 
ОП, програмні результати та освітні компоненти, що їх забезпечують, методи розвитку загальних та спеціальних 
компетенцій, необхідних для майбутньої професійної діяльності. Досвід зарубіжних ЗВО підтвердив доцільність включення 
таких освітніх компонент (ОК18, ОК23-24, ВД10).

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

ОП в університеті вперше була розроблена у 2017 р. за відсутності Стандарту вищої освіти за даною спеціальністю і рівнем 
підготовки та затверджена наказом ректора університету (протокол засідання вченої ради ЖНАЕУ № 8 від 27.02.2017 р.). 
Основою для розробки ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020 р. (протокол засідання вченої ради ЖНАЕУ 
№11 від 24.06.2020 р.) став Стандарт вищої освіти, введений в дію наказом Міністерства освіти і науки України № 357 від 04 
березня 2020 р.
Програмні результати навчання, визначені в ОП, відповідають рекомендованим Положенням у стандарті вищої освіти зі 
спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Процес формування 
програмних результатів навчання та загальних і спеціальних компетентностей здійснювався з дотримання норм стандартів 
на основі врахування запитів зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів. Освітні компоненти відбиралися з огляду на їх 
відповідність об’єкту вивчення, предметній області, цілям та інструментам, методам і технологіям навчання, визначених 
Стандартом, програмним результатам навчання, балансу теоретичної і практичної підготовки, вибіркових і обов’язкових 
дисциплін.
Освітні компоненти, передбачені ОП, спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти 25-ти основних та 2-х додаткових 
програмних результатів навчання, які забезпечуються використанням сучасних методів викладання, що дозволяють 
розкрити творчий потенціал здобувачів вищої освіти, розвивати їх мислення й креативність, здатність до командної роботи і 
налагодження комунікацій, сприяти особистісному розвитку та професійному росту. Результати навчання чітко окреслюють 
потенційні вміння та здібності здобувачів, які забезпечать їх професійну реалізацію та кар’єрне зростання, здатність до 
подальшого навчання; відображають об’єктивну і конкретну інформацію для здобувачів вищої освіти стосовно їх 
потенційних досягнень внаслідок освоєння ОП, а також слугують основою для прийняття рішення при виборі компонент у 
процесі формування індивідуальної освітньої траєкторії. Для роботодавців окреслені програмні результати відображають 
сукупність професійних компетентностей, знань, практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти, що можуть бути 
придатними для вирішення завдань та проблем, пов’язаних з особливостями реалізації міжнародних економічних відносин в 
умовах невизначеності та перманентних трансформацій зовнішнього середовища.

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

В умовах відсутності Стандарту вищої освіти за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини” програмні результати 
навчання за ОП формувалися згідно норм Національної рамки кваліфікацій відповідного рівня. Програмні результати були 
визначені у формі сукупності знань, навичок та умінь, набутих здобувачами вищої освіти в результаті освоєння ОП, які є 
чітко оцінюваними і вимірюваними стейкхолдерами, зокрема потенційними роботодавцями. Діагностичність програмних 
результатів забезпечує можливість ідентифікації рівня їх досягнення, академічної мобільності здобувачів вищої освіти, 
оскільки спрощує процедуру трансферу кредитів ECTS, отриманих у формальній та неформальній освіті, визнання іноземних 
кваліфікацій, отриманих здобувачами вищої освіти.
Формулювання професійних компетенцій та програмних результатів при підготовці  ОП (в редакціях 2017 р., 2018 р, 2019 р.) 
здійснювалося у відповідності до потреб підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
“Міжнародні економічні відносини” (посад, професій), визначених згідно із чинною редакцією Національного класифікатора 
України: Класифікатор професій ДК 003:2010 зі змінами та доповненнями. Відповідно, ОП “Міжнародні економічні 
відносини” спрямована на фахову підготовку здобувачів вищої освіти, які можуть обіймати такі посади: брокер, інспектор з 
експорту, інспектор митний (РН4, РН15); дипломатичний агент, кур’єр, секретар дипломатичного агентства (РН1, РН4, РН6, 
РН13, РН16); організатор з постачання, організатор із збуту, фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів, фахівець 
зі збуту і постачання, фахівець з експорту (РН5, РН7, РН8, РН10, РН11).

2. Структура та зміст освітньої програми
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Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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

180

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

60

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

Зміст ОП повною мірою відповідає предметній області, що визначена Стандартом вищої освіти за спеціальністю “Міжнародні 
економічні відносини”. ОП складається з обов’язкової та варіативної компонент, які поділяються на цикли загальної і 
професійної підготовки. Зміст ОП та НП є збалансованим в контексті загального часу навчання (дотримання 30 кредитів 
ECTS в семестр); мають чітку та логічну структуру (ст. 11 ОП), оскільки освітні компоненти одного семестру доповнюють та 
поглиблюють попередньо отримані компетентності та результати навчання. При цьому структура ОП передбачає 
інтерактивне, динамічне та інтегративне навчання, що свідчить про її прикладний характер. Такий підхід дозволяє 
сформувати у здобувачів вищої освіти сукупність необхідних знань, вмінь та навичок, які будуть ключовим у творенні 
кар’єрного шляху випускника ЗВО. Обов’язкові освітні компоненти циклу професійної підготовки, також виробнича і 
навчальні практики, підготовка та захист кваліфікаційної роботи відповідають окресленому об’єкту вивчення ОП. Так, 
теоретичний зміст предметної області ОП реалізується через освітні компоненти, які сприяють формуванню у здобувачів 
вищої освіти фахових компетентностей з функціонування та розвитку світового господарства (ОК13, ОК14, ОК16, ОК18, ОК28; 
ВД3), форм міжнародних економічних відносин (ОК18, ОК19, ОК20, ОК23, а також ВД6) і механізмів їх реалізації, мотивації 
й поведінки суб’єктів міжнародних економічних відносин на мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях (ОК10, ОК18, ОК22, ОК30; 
ВД5) у процесі еволюції міжнародних відносин та міжнародного співробітництва (ОК14, ОК18, ОК24, ОК27, ОК31, ОК32). ОП 
сформована з метою набуття теоретичних та практичних знань зі спеціальності, що в даному контексті повністю відображає 
цілі навчання, які зорієнтовані на підготовку фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані складні задачі і практичні 
проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері міжнародних економічних відносин. 
Водночас, методи теоретичного та емпіричного дослідження, економіко-математичного аналізу та прогнозування, методики 
аналізу даних, технології пошуку й обробки інформації, експертного оцінювання результатів реалізації міжнародних 
економічних відносин, якими повинен володіти здобувач вищої освіти та вміти застосовувати у професійній діяльності, 
відображені при вивченні обов’язкових освітніх компонент (ОК5, ОК7-8, ОК14, ОК16-32), проходженні навчальних та 
виробничої практик, підготовці кваліфікаційної роботи (складанні комплексних екзаменів ОП-2017).
За спеціальністю “Міжнародні економічні відносини” у Поліському університеті реалізується одна ОП, оскільки зазначена 
предметна область не знайшла відображення в інших освітніх програмах, що реалізуються у ЗВО.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП реалізується 
за такими напрямами:
1) вибір форми навчання (денна, заочна (дистанційна), дуальна), також передбачено можливість навчання за індивідуальним 
графіком;
2) вільний вибір навчальних дисциплін і формування варіативної компоненти індивідуального навчального плану;
3) участь як основних стейкхолдерів в удосконаленні ОП та НП;
4) формування розкладу занять та вибір викладачів, які забезпечуватимуть викладання дисциплін за ОП;
5) ініціювання заходів наукового та організаційного характеру;
6) індивідуальний вибір тематики та керівників наукових досліджень за профілем спеціальності, тем кваліфікаційних і 
курсових робіт, індивідуальних завдань, баз для проходження виробничої практики;
7) право на участь у конкурсному відборі на призначення іменних академічних стипендій, переведення на вакантні місця 
державного замовлення;
8) академічна мобільність та участь в міжнародних грантових програмах;
9) участь у  професійно-орієнтованих конкурсах, студентських олімпіадах;
10) перезарахування результатів навчання, здобутих у неформальній освіті;
11) отримання консультацій від викладачів випускової кафедри щодо питань, які пов’язані з отриманням поглиблених знань 
в частині формування професійних компетентностей майбутніх фахівців у галузі міжнародних економічних відносин;
12) участь в роботі органів студентського самоврядування факультету економіки та менеджменту й університету.

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

Варіативна компонента ОП та НП формується з навчальних дисциплін циклів загальної та професійної підготовки, що 
покликані забезпечити баланс між глибоким засвоєнням фахових компетентностей та набуттям додаткових загальноосвітніх 
і соціальних навичок (soft skills) з урахуванням особистих прагнень та вподобань здобувача вищої освіти. Вільний вибір 
навчальних дисциплін за ОП відбувається згідно алгоритму положення (https://cutt.ly/7kT1NTV ). У структурі ОП-2020 на 
варіативну компоненту виділено 60 кредитів ECTS, що становить 25 % загального обсягу кредитів. У ОП 2017 р. вільний вибір 
дисциплін реалізовувався через блокову форму, при цьому здобувачі мали можливість обирати дисципліни для формування 
індивідуального навчального плану з різних варіативних блоків. У ОП 2019-2020 рр. варіативна складова значно розширена і 
включає в себе перелік дисциплін, викладання яких можуть забезпечувати профільні кафедри, а також не виключає 
можливість вибору вибіркових компонент з інших ОП (https://cutt.ly/ukT17Pv; https://cutt.ly/AkT0rn0). Водночас, з метою 
уникнення несумісності кредитного забезпечення Положенням врегульовано питання мінімального обсягу кредитів ECTS за 
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різними ОП для вибіркових ОК. Щороку, враховуючи сучасні тенденції розвитку вищої освіти, вимоги ринку праці та 
зважаючи на необхідність ефективного використання ресурсів університету, гарант ОП ініціює проведення розширеного 
засідання проєктної групи із залученням зовнішніх стейкхолдерів, здобувачів усіх років та форм навчання спец. “Міжнародні 
економічні відносини”, науково-педагогічних працівників, що забезпечують реалізацію ОП, органів студентського 
самоврядування щодо перегляду ОП та, безпосередньо, внесення змін до каталогу вибіркових дисциплін.
Порядок вільного вибору ОК здобувачами вищої освіти реалізується за таким алгоритмом:
1) узгодження переліку дисциплін за курсами, які будуть відображені в ОП та НП;
2) складання експлікаційних форм та формування каталогу дисциплін вільного вибору з подальшим розміщенням на 
загальноуніверситетській платформі Moodle;
3) інформування здобувачів вищої освіти про право вибору дисциплін варіативної компоненти навчального плану через 
кураторів академічних груп;
4) проведення процедури вибору для здобувачів, написання заяв та формування проєкту наказу щодо формування груп і 
складання розкладу занять з врахуванням перехресного вибору. Для здобувачів 1-го року навчання, вступ яких відбувався на 
базі ПЗСО, процедура вибору не проводиться і розпочинається з 4 сем. 2-го року навчання. Такий крок є виправданий, 
оскільки дає можливість здобувачам зрозуміти специфіку навчання в ЗВО, визначити пріоритетні напрями реалізації 
індивідуальної траєкторії навчання;
5) формування навчального навантаження викладачів з урахуванням уточненого контингенту в частині затвердження груп 
варіативної компоненти.
Передбачено можливість зміни варіативної складової НП на іншу з перезарахуванням кредитів ECTS, або годин, отриманих 
за іншої дисципліною.

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

Практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до діючої нормативної бази університету 
(https://cutt.ly/PkYpAOj ). Враховуючи пропозиції здобувачів при формуванні ОП-2020, з переліку ОК виключено навчальну 
практику “Інформаційні системи та технології в МЕВ” з метою збільшення кредитів на мовну підготовку. Відповідно, 
практична складова ОП-2020 сформована з 2-х навчальних практик (Вступ до спеціальності (1 кредит ECTS), Міжнародна 
торгівля (1 кредит ECTS) та виробничої практики (6 кредитів ECTS). Навчальна практика реалізується на базі університету, до 
проведення якої можуть залучатися представники підприємств, установ та організацій, які працюють у сфері МЕВ. 
Виробнича практика здобувачів націлена на формування фахових компетентностей: СК2, СК4, СК11, СК12, СК16 та 
досягнення результатів навчання: РН1, РН7, РН9-11. У контексті формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачі 
мають можливість самостійно обирати місце проходження виробничої практики (за умови відповідності програмі), або для 
вибору використовувати каталог баз практики, з якими кафедра має укладені договори. При визначенні цілей, завдань та 
напрямів практичної підготовки враховуються рекомендації зовнішніх стейкхолдерів, зокрема потенційних роботодавців, 
відгуки здобувачів, які вже проходили виробничу практику, тенденції розвитку спеціальності та ринку праці. У даному 
контексті випусковою кафедрою проводиться оновлення програм, перегляд каталогу баз практик (протокол № 7 від 
28.12.2020 р.), рекомендацій до написання звітів тощо. 

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

У межах ОП набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) забезпечується використанням сучасних 
технологій та методів навчання при викладанні дисциплін циклу загальної та професійної підготовки, зокрема: кейс-стаді, 
мозковий штурм, сторітелінг, хакатони, кіно-кейси, воркшопи, гейміфікація, телемости, практичні тренінги. Це дозволяє 
формувати у здобувачів навички критичного і креативного мислення, соціальної та взаємної відповідальності, гнучкості й 
етичності, розвитку професійних та лідерських якостей, налагодженню комунікацій (домовлятися, йти на компроміс, 
аргументувати власну позицію), самопрезентації, командної роботи тощо. Здобувачі вищої освіти є учасниками 
різноманітних програм та конкурсів (Рожков О. – переможець конкурсу “Агрополітичні дебати – 2019”, Котенко Ольга - 
учасниця Житомирської освітньої муніципальної програми “Школа місцевого самоврядування”; Шикирава Карина – 
учасниця модулю “Ukrainian Cultural Diplomacy”; здобувачі вищої освіти ОП були слухачами освітнього модулю “Аграрна 
політика ЄС” проєкту Еразмус+ Жан Моне, що реалізовувався в університеті у 2017-2019 рр. (http://euagpol.znau.edu.ua/ua/) 
та заходів, що організовуються Представництвом ЄС в Україні в частині проведення EU Study Days та святкування Дня 
Європи в Україні.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт за ОП “Міжнародні економічні відносини” відсутній. Однак, представлена ОП враховує основні 
вимоги, які передбачені Стандартом вищої освіти за спеціальністю 292 “Міжнародні економічні відносини” для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти (введено в дію наказом Міністерства освіти та науки України від 04.03.2020 р. № 357). 
При розробці ОП (редакція 2020 р.) проєктною групою враховано всі визначені вищезазначеним Стандартом загальні та 
спеціальні (фахові) компетентності й програмні результати. Також до структури ОП введено додаткові фахові компетентності 
(СК17-18), які враховують специфіку регіонального ринку праці та відображають попит на фахівців спеціальності, що 
підтверджує унікальність ОП.
Всі визначені у ОП компетентності та результати навчання формуються у здобувачів вищої освіти через вивчення дисциплін 
обов’язкової компоненти навчального плану, підготовку кваліфікаційної роботи та практичну складову. Дисципліни 
варіативної компоненти можуть також бути зорієнтовані на формування компентентностей та досягнення результатів 
навчання у частині поглиблення розуміння предметної області спеціальності, реалізації професійних здібностей та навичок 
тощо.

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

Загальний обсяг ОП становить 240 кредитів ECTS (7200 год.). Навчальний час, відведений для самостійної роботи здобувачів 
освіти ОП, визначається навчальним планом – не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного 
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для вивчення дисципліни. Для реалізації обов’язкової компоненти навчального плану виділено 180 кредитів, з яких 
обов’язкові навчальні дисципліни становлять 167 кредитів ECTS (аудиторне навантаження – 1806 год., або 36 % структури 
навчального часу). З них: лекції – 602 год, практичні заняття – 690 годин, лабораторні – 514 год.), практична підготовка – 8 
кредитів ECTS (240 год.); атестація – 5 кредитів ECTS (150 год., з яких 4 кредити ECTS виділені на написання роботи і 1 
кредит ECTS на її захист). Варто зазначити, що політикою університету визначено, що навчальні складові, які плануються в 
тижнях (практики та кваліфікаційні роботи) встановлюються в обсязі: 1 тиждень = 1 кредит ECTS = 30 год. 
Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти визначається з урахуванням 
специфіки та змісту кожної навчальної дисципліни, її місця, значення й мети у реалізації ОП, а також узгоджуються при 
обговоренні ОП проєктною групою зі стейкхолдерами та групою забезпечення. Робочі програми навчальних дисциплін 
містять розширений перелік тем самостійної роботи та годин, які виділені на їх опрацювання. Інформація про форми та 
засоби консультування здобувачів вищої освіти представлені у силабусах дисциплін.

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

Підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності “Міжнародні економічні відносини” за 
дуальною формою на разі не здійснюється, але в університеті така практика існує (https://cutt.ly/IkYszDa ). З метою 
поширення ідеї дуальної форми навчання - “навчайся працюючи”-  для здобувачів освіти ОП здійснюються виїзні практичні 
тренінги на підприємства, установи та організації, які є базами практик, працюють у сфері міжнародних відносин та є 
потенційними місцями працевлаштування здобувачів.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

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

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

Вимоги до абітурієнтів сформовані у відповідності до законодавства та актуальних умов прийому до закладів вищої освіти 
України. Прийом здобувачів вищої освіти на ОП у Поліському національному університеті здійснюється приймальною 
комісією відповідно до Правил прийому (корегуються щорічно), які оприлюднені на офіційному сайті ЗВО у розділі 
“Вступнику” (https://cutt.ly/CkPAuRC ).
До участі в конкурсі допускаються вступники, які мають повну загальну середню освіту, або ОКР Молодший спеціаліст, або 
ОС Молодший бакалавр, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/umovi-
vstupu ). Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, або освітній ступінь молодшого 
бакалавра, ЗВО може перезарахувати кредити ECTS, максимальний обсяг яких визначено Стандартом вищої освіти. Такі 
особи можуть бути зараховані на 2-й курс (з нормативним терміном навчання), або на 1-й курс (зі скороченим терміном 
навчання). 
Відбір на конкурсній основі проводиться на умовах загального та відкритого доступу з використанням національної 
платформи “Вступ”. Поліський національний університет створив умови для ознайомлення вступників з ліцензією на 
провадження освітньої діяльності, правилами прийому, відомостями про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним 
замовленням за ОП, переліком предметів ЗНО, необхідних для вступу на ОП, через оприлюднення на веб-сайті університету.
Стейкхолдери ОП залучаються до проведення профорієнтаційної роботи (протокол № 15 від 30.06.2020 р.).

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

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про перезарахування результатів 
навчання (https://cutt.ly/hf19b0c ); Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього 
процесу (https://cutt.ly/df19CT3 ); Положенням про організацію освітнього процесу в університеті (https://cutt.ly/mf13eq2 ).
Алгоритм визнання результатів навчання, які були отримані у інших ЗВО, такий: здобувач має написати заяву на ім’я 
ректора університету та подати академічну довідку. Визнання результатів навчання з навчальних дисциплін проводиться на 
підставі співставлення освітніх компонент ОП Поліського університету та освітніх компонент, вказаних в академічній довідці. 
На основі розгляду поданих документів, декан факультету та гарант ОП приймають рішення про визнання та 
перезарахування освітніх компонент, що вивчалися здобувачем у іншому ЗВО.

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

Необхідність визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, виникла на ОП двічі:
1) у 2019 р. при поновленні здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Дубровця Максима, який був 
відрахований зі спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” факультету журналістики і 
міжнародних відносин ПВНЗ “Київський університет культури”, на 3-й курс денної форми навчання з обсягом ОП 120 
кредитів ECTS;
2) у 2020 р. при поновленні здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Кардашова Івана, який був відрахований 
з освітньої програми “Менеджмент” педагогічного факультету Католицького університету, м. Ружемберок, Словаччина,  на 2-
й курс (ІІ семестр) денної форми навчання з обсягом ОП 150 кредитів ECTS. 
Співставлення отриманих результатів навчання в інших ЗВО слугувало підставою для визначення академічної різниці, яку 
сформовано з обов’язкових ОК, що були передбачені для вивчення за ОП спеціальності “Міжнародні економічні відносини” 
відповідних років.
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній 
освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регламентується Положенням про порядок визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті (https://cutt.ly/of0rm3z). Порядок визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній освіті, передбачає, що: 1) здобувач вищої освіти звертається з відповідною заявою до ректора 
університету; додатком до заяви є документи, що підтверджують компетентності, які отримав здобувач під час навчання; 2) 
за результатами розгляду заяви створюється предметна комісія, яка включає гаранта ОП, декана факультету та викладача 
дисципліни, яка дотична до змісту відповідного освітнього заходу та забезпечує аналогічні компетентності; 3) комісія 
визначає допустимий обсяг годин, які можуть бути перезараховані в межах ОК; 4) предметна комісія приймає рішення про 
визнання, чи не визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, та доводить його до відома здобувача 
вищої освіти.

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

За ОП необхідність визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, виникла у 2020 р. після звернення з 
відповідною заявою здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Шикиравої Карини щодо визнання результатів, 
отриманих під час проходження онлайн-тренінгу Module “Ukrainian Cultural Diplomacy” of Diplomacy School, організованого 
Інститутом міжнародної академічної та наукової співпраці. Предметною комісією визнано результати в частині вивчення ОК 
“Дипломатична та консульська служба” в обсязі 24 год.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

В університеті, відповідно до діючих нормативних документів (https://cutt.ly/2kPHIhp ) застосування традиційних форм та 
методів навчання. Зокрема, поєднуються аудиторні (навчальні заняття, практична підготовка (навчальна і виробнича 
практика), контрольні заходи (заліки, екзамени, підсумкова атестація)) і позааудиторні (самостійна та індивідуальна робота) 
форми навчання. При аудиторній формі навчання застосовуються сучасні методи викладання: проблемні лекції, кейс-стаді, 
індивідуальні та групові проєкти, майстер-класи з індивідуальної дослідницької роботи тощо. Аудиторна є базисом для 
успішного виконання завдань самостійної роботи, яка, в свою чергу, зорієнтована на розкриття індивідуального потенціалу 
здобувача через такі методи: сторітелінг, кіно-кейси (в т. ч. англомовні), гейміфікація та ін. 
Методи навчання, які передбачені на ОП, максимально підібрані для забезпечення програмних результатів при підготовці 
здобувачів вищої освіти та спрямовані на формування таких компетентностей:
- управлінських (РН6, РН9, РН10, РН14, РН19, РН 26, РН 27); 
- мовно-комунікаційних (РН2, РН3, РН15, РН17, РН 21, РН 25); 
- аналітично-прикладних (РН4, РН7, РН8, РН12, РН13, РН18, РН20, РН22, РН 24, РН25);
- особистісного розвитку (РН1, РН5, РН11, РН16, РН 23).
Різноманітність таких компетенцій слугує розвитку не лише освітньо-професійної діяльності, але й має пізнавальний 
характер, розширює світогляд та спрямована на адаптацію здобувача до вимог сучасного ринку праці.

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

Форми та методи навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної 
свободи. Такий підхід в освітньому процесі забезпечується за рахунок максимального інформування здобувачів вищої освіти 
про освітні компоненти (робочі програми навчальних дисциплін та силабуси), залучення здобувачів до процесу 
удосконалення ОП, формування каталогу дисциплін вільного вибору. 
Представники групи забезпечення максимально враховують потреби здобувачів щодо  вибору форм та методів навчання й 
викладання ОК. Здобувачі можуть погоджувати методи викладання (формат лекцій (вербальний чи мультимедійний) та 
проведення контрольних заходів (тестування, творчі роботи, усне опитування, презентації результатів аналітичних завдань 
тощо).
Рівень задоволеності здобувачів формами та методами навчання відбувається перманентно в процесі діалогу з викладачами 
ОК і у формі систематичних соціологічних зрізів. За результатами анкетування щодо внутрішнього забезпечення якості 
освітнього процесу здобувачі засвідчили високий рівень задоволеності отриманими знаннями та уміннями (77,5 % від 
загальної кількості респондентів). Також більшість здобувачів вказали (88%), що вважають своє навчання сучасним та 
практично орієнтованим, що досягається завдяки високому рівню використання інноваційних методів навчання (майстер-
класів, навчальних дискусій, мозкових штурмів, тренінгів, ділових ігор) на думку 84,5% респондентів (протокол № 4 від 13 
жовтня 2020 р.).

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

При виборі методів навчання і викладання на ОП реалізуються принципи академічної свободи для всіх учасників освітнього 
процесу в рамках чинного законодавства у сфері вищої освіти та відповідного Стандарту. Така академічна свобода дозволяє 
всім учасникам освітнього процесу максимально повно реалізувати свій потенціал. Викладачі мають змогу формувати 
методичне та тематичне наповнення ОК на власний розсуд, а здобувачі –отримувати знання відповідно до власних потреб та 
переконань, у співпраці – визначати оптимальні форми взаємодії, інтеграції наукової та освітньої діяльності, комбінації 
різних аудиторних та позааудиторних активностей. Просування індивідуальних творчих ідей та досліджень НПП серед 
студентства сприяє визначенню ними власних дослідницьких інтересів та вибору наукового наставника. Так, наприклад, 
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Пономарьова Карина здійснила дослідження гендерних аспектів професійної реалізації у сфері МЕВ під керівництвом д.е.н. 
проф. Куцмус Н. М., до сфери наукових інтересів якої належить проблема нівелювання проявів нерівності за ознакою статті в 
міжнародному та національному інституційному середовищі. Результати дослідження представлені на Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт за профілем. 
Дотримання принципів академічної свободи підсилює взаємну відповідальність учасників освітнього процесу за досягнуті 
результати навчання та набуті компетентності.

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

В університеті створено всі умови для інформування здобувачів вищої освіти про цілі, зміст та очікувані результати навчання, 
порядок та критерії оцінювання у межах окремих освітніх компонент. Доступ до інформації щодо освітньої діяльності 
здобувач вищої освіти може отримувати  безпосередньо під час навчальних занять, у позаурочний час або через мережу 
Internet у будь-який зручний для нього час. 
Основним джерелом інформації є офіційний сайт університету (http://znau.edu.ua/). Результати опитування показали, що 
87,9% здобувачів вищої освіти позитивно оцінили рівень доступу до інформаційних ресурсів університету (протокол № 4 від 
13 жовтня 2020 р.).
Інформація для здобувачів вищої освіти щодо цілей та змісту ОП подається у різних формах на всіх етапах освітнього 
процесу, починаючи з профорієнтаційної роботи та вступної кампанії, коли визначаються інтереси та схильності абітурієнтів, 
окреслюються потенційні результати навчання. Під час навчання здобувачів, основними документами, де міститься 
інформація про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання у межах окремих освітніх 
компонент, є ОП навчальний та індивідуальний плани, робочі програмі навчальних дисциплін, силабуси, навчально-
методичні матеріали, які також розміщені у відкритому доступі на платформі Moodle.

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

Реалізація ОП відбувається на основі поєднання навчання та досліджень усіх учасників освітнього процесу, імплементації 
результатів наукових напрацювань з метою підвищення рівня якості та адекватності змісту навчальних матеріалів сучасним 
умовам та результатам міжнародного співробітництва. Системною спробою інтеграції науки та освіти є проведення щорічних 
наукових заходів для здобувачів, зокрема заходів в рамках функціонування наукового студентського гуртка “Student scientific 
corporation” (https://cutt.ly/kkYzXMG ) та проведення студентських конференцій. Наприклад: у 2019 р. обговорення проблем 
та результатів студентських наукових досліджень за різними тематичними напрямами, зокрема: “Брексіт та його наслідки 
для світової економіки”, “Тренди залучення аграрних інновації в умовах лібералізації світової торгівлі”, “Формування 
експортного потенціалу підприємств в умовах лібералізації світової торгівлі”, “Адаптація антидемпінгової політики 
регулювання зовнішньої торгівлі України до ЄС” відбулося в ході проведення V студентської наукової конференції “Сучасні 
тренди міжнародних економічних відносин”. Проведення таких заходів сприяє актуалізації існуючих наукових напрацювань 
відповідно до змін у глобальному економічному просторі. Враховуючи природу нових глобальних викликів, у 2020 р. 
відбулася VI студентська наукова конференція “Сучасний профіль міжнародних економічних відносин в умовах пандемії”, на 
полях якої велися дискусії щодо проблематики функціонування системи світової економіки, механізмів та форм 
багатостороннього міжнародного співробітництва в умовах пандемії, досвіду країн світу в подоланні наслідків пандемії. 
Найкращі результати досліджень здобувачів ОП презентуються на студентських наукових конкурсах різних рівнів. Так, у 2021 
р. представлено роботи: “Перспективи участі України в глобальних ланцюгах доданої вартості” (Іванюк Д.), “Митно-тарифне 
регулювання ЗЕД в Україні” (Нишпал О.), “Сучасна торговельна політика США: досвід подолання наслідків глобальної 
пандемії” (Шикирава К.), “Вплив ЗЕД аграрного сектора економіки на національну безпеку України” (Рожков О.).
Тематика наукових досліджень кафедри (Інноваційна модель зовнішньоекономічної політики в умовах кризи глобалізації, 
ДР № 0120U101915) відповідає освітнім компонентам ОП. Зокрема: - глобалізація та регіоналізація економічних відносин 
(Зінчук Т. (ОК13, ОК18), Прокопчук О. (ОК15, ОК21, ОК22, ОК31), Горбачова І. (ОК30); - інноваційні трансформації 
глобальних ринків (Данкевич В. (ОК28), Степура М. (ОК19); - інституційне середовище формування зовнішньоекономічної 
політики: гіпер-, макро-, мезо- та мікрорівень (Усюк Т. (ОК14, ОК18); - транснаціоналізація глобальних бізнес-технологій 
(Ковальчук О. (ОК17, ОК23); - трансмісія цінностей  глобального розвитку (Куцмус Н. (ОК19, ОК25); - геоекономічні 
пріоритети міжнародної торгівлі (Пивовар П. (ОК16, ОК19).

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

НПП оновлюють зміст освітніх компонент на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі міжнародних 
економічних відносин. Оновлення навчально-методичного забезпечення дисциплін ОП та організаційно-методичне 
забезпечення освітнього процесу ОП регулюється Положенням про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/1kYjZ2Z ).
Поєднання науки та навчання властиве і викладачам кафедри, які постійно вдосконалюють свій професійний рівень. Так, 
програмою зарубіжного стажування доц. Усюк Т. передбачено освоєння дисциплін міжнародного спрямування ОК14, ОК18 в 
частині вивчення курсів International Economics, International Economics Development в Університеті штату Огайо, США, які 
відповідають науковому профілю викладача; в плані стажування доц. Ковальчука О. за програмою WIRA, США, 
передбачалося вивчення курсів Economic Principles of Agribusiness Decision Making, Agribusiness in the Food System, націлених 
на розширення методологічного апарату обробки аналітичних даних, що сприяло підвищенню рівня викладання ОК17; 
наукове стажування проф. Куцмус Н. в ІАМО, Німеччина, забезпечило приріст компетентностей викладача при висвітленні 
особливостей функціонування міжнародних товарних ринків в рамках ОК19.
Оновленню змісту ОК ОП сприяє використання результатів досліджень НПП, які покладені в основу наукових публікацій, 
оприлюднених в фахових виданнях, цитованих у міжнародних наукометричних базах. Зокрема, висвітлені у статті Зінчук Т., 
Куцмус Н., Прокопчук О., Ковальчука О., Усюк Т. “Disproportionality of Ukraine's participation in international business: 
rethinking under conditions of new stage of global development” (Scopus) результати дослідження щодо особливостей 
транснаціоналізації бізнесу, тенденцій розвитку міжнародної торгівлі товарами та ресурсами на сучасному етапі глобалізації 
імплементовано в процес викладання ОК17-19, ОК23.
Результати дослідження Данкевича В. та  Пивовара П., представлені в статті “Clustering of the international agricultural trade 
between Ukraine and the EU”  (WoS), зокрема отримані на основі моделювання впливу підписання Угоди про ПВЗВТ між 
Україною та ЄС на обсяги торгівлі, використано для оновлення ОК16.
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Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Посилення міжнародної компоненти в усіх складових освітньо-наукової діяльності в контексті інтернаціоналізації 
університету передбачає здійснення таких заходів: залучення іноземних лекторів, участь НПП та здобувачів у міжнародних 
проєктах і грантових програмах, проведення спільних наукових досліджень із закордонними ЗВО. Механізм реалізації 
стратегії інтернаціоналізації (https://cutt.ly/fkYlek1 ) побудований відповідно до ідеї безальтернативності міжнародного 
партнерства для зростання університету в сучасному світовому освітньому просторі та якісної реалізації ОП.
Інтернаціоналізація відбувається на засадах триєдності освітньої, наукової та дослідницької діяльності, реалізованої, 
зокрема, в рамках міжнародних програм та проєктів (http://euagpol.znau.edu.ua/ua/ ; https://cutt.ly/qkYlk9x ). Міжнародне 
співробітництво ЗВО відбувається на основі угод з Консорціумом американських університетів CURAD, Міжнародним 
консорціумом AGMEMOD, Інститутом Я. У. Сандала, Університетами Індонезії, Польщі, Литви, США тощо, а також в рамках 
реалізації проєктів за підтримки ПРОООН в Україні, Представництва ЄС в Україні, Глобального екологічного фонду та ін.; 
програм стажування в міжнародних організаціях (ООН, ОБСЄ, ЄК).

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

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

Проведення заходів для перевірки досягнення програмних результатів навчання здобувачами вищої освіти за ОП 
регламентується п. 3.14 відповідного Положення, (https://cutt.ly/nkYxq2z ), в якому передбачено вхідний, поточний, 
модульний (рубіжний), підсумковий та відстрочений види контролю. 
Застосування заходів вхідного контролю носить індивідуальний характер, застосовується НПП у випадках необхідності 
корегування змісту та форм викладання навчальних дисциплін відповідно до рівня знань здобувачів вищої освіти, 
встановлення доцільності їх розподілу на окремі групи (наприклад, для оцінки рівня володіння іноземними мовами, 
оволодіння інформаційними системами). 
Поточний контроль має безперервний характер та відбувається в процесі тестування засвоєння матеріалу на практичних 
заняттях та тренінгах, оцінювання рівня виконання самостійної та індивідуальної роботи здобувачами вищої освіти, а також 
результатів їх участі у конференціях, олімпіадах, наукових конкурсах тощо. 
Технологія проведення модульного контролю формується на основі робочої програми навчальної дисципліни, чітко 
відповідає її структуризації на окремі логічні блоки та дозволяє оцінити рівень їх засвоєння. Завдання модульних 
контрольних робіт виконуються у письмовій формі (для об’єктивного аналізу ситуацій з оскарженням результатів 
оцінювання) або за допомогою комп’ютерних програм чи навчальних платформ (Moodle, Classroom, Google-Forms тощо). 
Підсумковий контроль реалізується у формі екзамену або заліку, складання яких відбувається у строки за графіком 
освітнього процесу. Завдання для проведення підсумкового контролю затверджуються на засіданнях кафедри (протокол № 1 
від 26.08.2020 р.). З метою забезпечення здобувачам можливостей для належної підготовки до заходів семестрового 
контролю, екзамени проводяться з інтервалом у 3 дні, розклад проведення яких розробляється ННЦ організації освітнього 
процесу на базі програми ПС-Деканат, що надає онлайн-доступ.
Критерії проведення різних форм контролю досягнення програмних результатів деталізовані в силабусах ОК (п. 2.4 
Положення (https://cutt.ly/4hmGXEj), які перебувають у відкритому для здобувачів доступі і розміщені на сайті університету 
(http://moodle.znau.edu.ua/ ). Успішність здобувачів визначається за 100-бальною системою, з яких 60 балів акумулюється до 
екзамену, 40 –  здобувач вищої освіти може отримати за результатами його складання.
Контрольні зрізи знань (зокрема, ректорський) як форма відтермінованого контролю проводяться через певний проміжок 
часу після вивчення дисципліни з метою аналізу якості навчання та стійкості набутих знань. Відповідальність за їх 
організацію покладається на ННЦ організації освітнього процесу (формування графіку проведення зрізів) та НПП кафедри 
(розробка та затвердження пакету завдань). 
Заходи, що використовуються в межах різних форм контролю дозволяють оцінити досягнутий рівень оволодіння 
програмними результатами, а також релевантні загальним та фаховим компетентностям, визначеним в ОП.

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

Логіка формування та застосування критеріїв оцінювання результатів навчання окреслюється викладачами у робочих 
програмах навчальних дисциплін та силабусах відповідно до їх змісту (відповідно до положень: п. 3.3 
(https://cutt.ly/FhE3kWX) та п. 2.4 (https://cutt.ly/4hmGXEj)). Для всіх видів занять встановлюються мінімальні порогові та 
максимально можливі значення оцінок таким чином, щоб за умов повного виконання поставлених завдань на високому 
творчому рівні здобувач міг отримати 60 балів за результатами заходів поточного контролю. Мінімально допустима кількість 
отриманих в процесі вивчення дисципліни балів (36) відповідає обсягу знань, достатньому для продовження навчання. 
Визначено, що не менше 20% від максимально можливого обсягу балів, отриманих в процесі поточного контролю, 
виділяються на модульні контрольні роботи. 
Критерії оцінювання навчальних досягнень в рамках заходів підсумкового контролю оприлюднюються викладачами до 
моменту їх проведення, зокрема, під час консультацій. Робочі програми навчальних дисциплін та їх силабуси 
оприлюднюються в системі Moodle університету (http://moodle.znau.edu.ua/) та на офіційній веб-сторінці кафедри 
міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції (http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
menedzhmentu/about-zed ). 

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

Доведення інформації про форми та строки проведення контрольних заходів відбувається у відповідності до положення 
(https://cutt.ly/FhE3kWX), а також в усній формі надається здобувачам від викладачів на початку вивчення ОК. 
Використання інтерактивних форм контролю (особливо в умовах дистанційного навчання) передбачає доведення до 
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здобувачів інформації про дедлайни виконання завдань, розміщених на освітніх платформах, можливість постійного доступу 
до них, інформаційний супровід при реєстрації тощо. 
Інформація про підсумкові контрольні заходи висвітлюється в НП та графіках освітнього процесу в розрізі факультетів 
(http://znau.edu.ua/2016-04-09-10-48-37/hrafiky-osvitnoho-protsesu ), а також розкладі занять (https://cutt.ly/ShPwdxw) не 
пізніше, ніж за 1 місяць до проведення. Критерії оцінювання досягнутих знань за окремими ОК доводяться здобувачам на 
початку вивчення дисциплін. 
Моніторинг прозорості, чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв їх оцінювання відбувається за 
допомогою діалогу викладачів та здобувачів, а також у формі анкетування. Анкетування здобувачів вищої освіти 
(https://cutt.ly/1kYngs5 ) виявило, що 87,5 % опитаних респондентів вважають зміст, систему та критерії оцінювання чітко і 
зрозуміло представленими на початку вивчення навчальних дисциплін, а систему накопичення балів доступною та прозорою 
– 83,9 %. При виявленні недостатнього розуміння здобувачами критеріїв оцінювання викладачами проводиться додаткова 
роз’яснювальна робота, за потреби  – із залученням кураторів груп та гаранта ОП.

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

Відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 292 “Міжнародні економічні відносини”, в ОП формою підсумкової 
атестації здобувачів вищої освіти визначено підготовку та публічну презентацію кваліфікаційної роботи, яка являє собою 
спробу розв’язання актуальної науково-практичної проблеми у сфері МЕВ та базується на загальноприйнятій методології 
економічних досліджень, демонструє теоретичні, практичні знання та комунікативні навички здобувачів. Відповідно до 
положення (https://cutt.ly/4hProkU), обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роботи є апробація 
викладених у ній результатів у тезах доповідей на конференціях (не менше 2-х) або фаховій публікації (одна стаття) (п. 
3.15.3.3 положення (https://cutt.ly/4hProkU). Відповідно до Положення про академічну доброчесність, запобігання та 
виявлення плагіату (https://cutt.ly/uf2OynD) здобувачі вищої освіти зобов’язані проходити процедуру перевірки 
кваліфікаційної роботи на відсутність ознак академічного плагіату (https://cutt.ly/8kYWaxW) за участю членів фахової 
експертної комісії кафедри за допомогою онлайн-сервісів Unicheck та Strike Plagiarism компанії ТОВ “Антиплагіат”, що сприяє 
розмежуванню фактів виявлення співпадінь та плагіату. До прийняття Стандарту атестація здобувачів за ОП-2017-2019 
передбачена у формі комплексних екзаменів з іноземної мови та за спеціальністю. 
Терміни та тривалість атестації визначені відповідно до графіку освітнього процесу, а також регулюються відповідним 
положенням (https://cutt.ly/GkYQ4Cr ).

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

Регулювання процедури проведення контрольних заходів у Поліському національному університеті відбувається на основі 
Положення про організацію освітнього процесу (п. 3.14) та Положення про порядок створення та організацію роботи 
Екзаменаційної комісії (пп. 3, 4, 5), які розміщені на сайті університету у розділі “Публічна інформація” 
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya ). Ці документи деталізують проведення контрольних заходів 
відповідно до графіку освітнього процесу. Склад екзаменаційних комісії затверджуються наказом ректора університету не 
пізніше ніж за місяць до моменту їх початку.

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

Умови для об’єктивності оцінювання екзаменаторами формуються на основі п. 4. Положення про внутрішню систему 
забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/chPav0D). Зокрема, ним встановлюються уніфіковані строки та критерії 
проведення контрольних заходів, а також регламентується процедура оскарження здобувачами результатів атестації. 
Запобігання конфлікту інтересів є пріоритетним для університету та врегульовується Положенням про запобігання 
конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням (https://cutt.ly/ahPsdDO ), у п. 3 якого визначено спектр 
можливих заходів. До розв’язання ситуацій, пов’язаних з конфліктом інтересів, можуть долучатися куратор академічної 
групи, завідувач випускової кафедри, декан факультету, а також органи студентського самоврядування, що, згідно 
Положення про студентське самоврядування (https://cutt.ly/yhPsCJ5 ) захищають права та інтереси здобувачів.
Прикладом необ’єктивного оцінювання та, як наслідок, виникнення конфлікту інтересів, є ситуація із упередженим 
ставленням викладача ОК “Теорія і методика фізичного самовдосконалення” до студенток групи МЕВ-17, заниження їм 
оцінок. За результатами розгляду справи за участю куратора академічної групи, завідувача випускової кафедри, декана 
факультету та ректора, представників органів студентського самоврядування, викладача було замінено.

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

У випадку незгоди здобувачів вищої освіти з отриманою оцінкою за результатами контрольних заходів допускається 
можливість її оскарження (через письмову апеляцію, подану завідувачу кафедри, або декану факультету) та повторне 
проходження процедури контролю (п. 3.14.2.3 https://cutt.ly/nkYxq2z ) за умов письмового дозволу ректора. 
Здобувачам вищої освіти, які отримали негативну оцінку при здачі екзамену або заліку, надається можливість ліквідації 
академічної заборгованості. Повторне проходження процедури контролю відбувається за участі викладача, який читав лекції. 
Третя спроба складання підсумкового контролю відбувається перед комісією, яка створюється деканом факультету, а її оцінка 
вважається остаточною. Можливість оскарження оцінки визначена положенням і у випадку потреби підвищення позитивної 
оцінки. 
Ситуацій щодо урегулювання повторного проходження контрольних заходів за час реалізації ОП не виникало.

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

Врегулювання порядку оскарження процедурних моментів або результатів проведення контрольних заходів відбувається у 
відповідності до Положення про організацію освітнього процесу та проєкту Положення про оскарження результатів 
підсумкового контролю знань студентів (https://cutt.ly/4h85q9C ). Вони допускають можливість оскарження результатів 
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контрольних заходів у разі потреби підвищення позитивної оцінки, що не пов'язано з використанням бюджетних коштів, або 
незгоди з оцінкою. Якщо подібна ситуація виникає при атестації здобувачів вищої освіти, то її врегулювання базується на 
Положенні про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії (https://cutt.ly/HhPts5q). 
Можливість оскарження результатів складання фахового випробування, або захисту кваліфікаційної роботи, доводиться 
здобувачам головою комісії після оприлюднення їх результатів в усній формі. Інформування здобувачів про передумови та 
процедуру оскарження результатів проведення контрольних заходів здійснюється і кураторами академічних груп, які 
захищають інтереси здобувачів паралельно з органами студентського самоврядування. У випадку надходження заяви про 
апеляцію від здобувачів наказом ректора створюється відповідна комісія, яка розглядає звернення та приймає рішення про 
відповідність, або невідповідність рівня знань їх оцінці.

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

Політика, стандарти та процедури забезпечення академічної доброчесності викладені в таких документах: 
1. Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення антиплагіату (https://cutt.ly/uf2OynD);
2. Положення про кваліфікаційні роботи (https://cutt.ly/KhGjEOC)
3. Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/fhGjJog); 
4. Порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату 
(https://cutt.ly/fkYRj06);
5. Проєкт Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності  (https://cutt.ly/MkYRbQL );
6. Наказ ректора ЖНАЕУ № 61 від 29.03.2019 р. Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату 
(https://cutt.ly/IhGh0xb).
Вказані документи формують внутрішню інституційну рамку для забезпечення академічної доброчесності усіх учасників 
освітнього процесу.

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

Протидія академічній недоброчесності на ОП відбувається завдяки використанню системи онлайн-сервісів, які створюють 
технічні можливості для ідентифікації ознак академічного плагіату, фактів недотримання правил цитування та забезпечення 
достовірності джерел інформації. Провайдер програмного забезпечення для перевірки кваліфікаційних та інших видів робіт 
здобувачів, а також наукових та методичних публікацій викладачів – це ТОВ “Антиплагіат”, яке імплементувало системи 
онлайн-сервісів Unicheck та Strike Plagiarism, рекомендовані МОН України до використання у ЗВО. Технологія тестування 
робіт на плагіат складається з таких етапів: 1. Подання здобувачем / НПП заяви про перевірку роботи на наявність у ній 
запозичень та визначення рівня унікальності тексту; 2. Перевірка роботи в системі онлайн-сервісів; 3. Формування звіту про 
результати перевірки, який відображає відсоток схожості тексту з джерелами в Інтернеті, цитат та вилучень джерел, а також 
модифікації тексту (підміна символів та підозріле форматування). Допустиме порогове значення рівня оригінальності роботи 
повинне бути вищим 50 %. Остаточне рішення про можливість публікації наукових праць або допуску кваліфікаційних робіт 
до захисту приймає фахова експертна комісія випускової кафедри. Для здобувачів ОП первинна перевірка на плагіат є 
безкоштовною.

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

Забезпечення дотримання академічної доброчесності НПП та здобувачами, у тому числі створення і забезпечення 
функціонування системи запобігання та виявлення академічного плагіату є одним з принципів забезпечення якості вищої 
освіти, передбачений ОП. ЗВО здійснюються профілактичні заходи: академічний супровід підготовки кваліфікаційних та 
наукових робіт; інформування про відповідальність за недотримання правил етики цитування; організація заходів для 
просування інформаційної культури; обговорення принципів академічної доброчесності та боротьби з плагіатом тощо. 
На системній основі популяризація академічної доброчесності ведеться зусиллями бібліотеки ЗВО, за ініціативи якої 
проводилися різні заходи (https://cutt.ly/BhJDPi7, https://cutt.ly/uhJFq0M), а також консультативні заняття щодо 
запобігання плагіату (https://cutt.ly/SkYTovS ), практичні тренінги “Інформаційна культура студента” тощо.
Сприяння поширенню інформації про захист прав інтелектуальної власності в університеті відбувається в рамках діяльності 
Наукового товариства студентів та молодих вчених (проєкт Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених, https://cutt.ly/8h85S6A ), а також ННЦ інтелектуальної власності, інноватики та управління 
проєктами (https://cutt.ly/MkYTnZe ).
Про ефективність просування принципів академічної доброчесності серед здобувачів ОП свідчать результати їх опитування 
(https://cutt.ly/xkYTYM5 ): 64,3 % респондентів відмітили поінформованість щодо проблеми академічної доброчесності.

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

Відповідно до Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення антиплагіату (https://cutt.ly/qkYTCWo ) 
встановлення факту академічного плагіату є підставою для повернення роботи здобувачу вищої освіти для подальшого 
доопрацювання й усунення фактів недоброчесності. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності та 
виявлення плагіату несе безпосередньо автор. Наприклад, при перевірці тез доповідей здобувачів вищої освіти для участі у VI 
Студентській науковій конференції “Сучасний профіль міжнародних економічних відносин в умовах пандемії”, у роботі 
Поліщука Д. було виявлено допустимий рівень схожості з джерелами з Інтернету – 21,1 %, проте, встановлено присутність 
підозрілого форматування частини тексту, що могло впливати на відсоток унікальності тексту. Після виправлення тези 
доповіді були повторно перевірені і допущені до публікації в матеріалах конференції. Тези Комарчук Ю. мали схожість з 
інтернет-ресурсами на 45,7 %, зокрема, частина з цитат не мала посилання на першоджерела. З огляду на небажання 
здобувачки усувати виявлені факти плагіату тези не були включені до матеріалів конференції.

6. Людські ресурси
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Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Рівень професіоналізму викладачів визначається завдяки реалізації чітко сформованої прозорої кадрової політики 
університету, зокрема, процедури конкурсного відбору НПП відповідно до Статуту університету, Порядку проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів (https://cutt.ly/TkYYOv6 ), 
Положення про конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з 
ними контрактів (https://cutt.ly/KkYYK6G ).
Кандидатури претендентів на заміщення вакантних посад НПП попередньо обговорюються на засіданні трудового колективу 
кафедри щодо їх відповідності критеріям відбору, а саме: рівень професійної активності; наявність виданих підручників, 
посібників, монографій, статей, рівень їх цитованості у міжнародних наукометричних базах, участь у наукових конференціях 
та міжнародних проєктах й програмах стажування. Конкурсній комісії, яка призначається наказом ректора університету, 
подається витяг з протоколу стосовно оцінки професійної відповідності кандидата та рекомендації, або не рекомендації на 
зайняття вакантної посади. Конкурсна комісія перевіряє відповідність кандидатів вимогам до посади та подає пакети 
документів претендентів та свої рекомендації до розгляду на вченій раді. На засіданні вченої ради університету здійснюється 
обрання претендентів на вакантні посади шляхом таємного голосування.

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

Роботодавці активно долучаються до організації освітнього процесу передусім шляхом забезпечення практичної підготовки 
здобувачів. Відповідно до реалізації цілей ОП НПП кафедри на постійній основі проводять практичні тренінги на базі 
державних установ і організацій та підприємств (Міністерство закордонних справ України (https://cutt.ly/SkYY7Sh ), 
Управління Житомирської митниці ДФС у Житомирській області (https://cutt.ly/RkYUqEP ), Головне управління статистики у 
Житомирській області (https://cutt.ly/bkYUi1o ), ДП “Радомілк” та АТ “Пиво безалкогольний комбінат “Радомишль” 
(https://cutt.ly/RkYUxJy ), ПАТ “Житомирський маслозавод” (https://cutt.ly/1kYUnqA ), “Насіннєвий завод ВАyer” 
(https://cutt.ly/mkYUSe3 ), ПрАТ “ВКФ “Рошен” (https://cutt.ly/BkYUJB9 ), ПрАТ “Вайдманн-МПФ” (https://cutt.ly/akYUCNg ), 
ПрАТ “Ліктрави” (https://cutt.ly/skYU12N ), Фабрика банкнотного паперу НБУ (https://cutt.ly/ikYU9Av ), ТОВ “Кока-Кола 
Беверіджес Україна Лімітед” (https://cutt.ly/DkYU53a ), ПСП “Україна” та МПП Фірма “Ерідон” (https://cutt.ly/ukYIf6V ; 
https://cutt.ly/0kYIbOv ). 
В університеті регулярно проводяться публічні заходи, метою яких є налагодження співпраці між потенційними 
роботодавцями та здобувачами. Наприклад, “Ярмарок вакансій” (https://cutt.ly/GkA0aU6 ), “Національний ярмарок вакансій 
для ОТГ” (https://cutt.ly/QkA0Wy3 ) та “День кар‘єри ЄС” (https://cutt.ly/8kA0DP1 ), в рамках якого була проведена панельна 
дискусія “Професійний розвиток та європейська інтеграція”.

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

До організації освітнього процесу активно залучаються представники академічної спільноти та дипломатичного корпусу, 
вітчизняні та зарубіжні експерти, роботодавці, випускники. У період з 01.09.2016 р. по 31.08.2019 р. реалізовувався проєкт ЄС 
Еразмус+ Жан Моне модуль “Аграрна політика ЄС” (https://cutt.ly/FkYOhVm ) за участю експерта швейцарської 
сертифікаційної компанії “Органік Стандарт” Шукаловича В.Ф. У рамках відкриття послом ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі 
інформаційного центру ЄС здобувачі ОП взяли участь у євродебатах (https://cutt.ly/4kA2Qhp ).
У ході візитів в університет делегацій на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Індонезії в Україні Юдді Кріснанді 
відбулася відкрита дискусія дипломата зі здобувачами ОП на тему: “Міжнародна політика: тренди, виклики та перспективи” 
(https://cutt.ly/0kA2JCo ); Надзвичайним і Повноважним Послом Естонської Республіки в Україні Каімо Кууском – 
тематична зустріч щодо напрямів майбутньої співпраці у сфері діджіталізації та ІТ-технологій (https://cutt.ly/dkA24cX ); 
американською конгресвумен Марсі Каптур був проведений форм “Насіння надії” (https://cutt.ly/QkA9sHW ), на якому 
просувалися ідеї культурної дипломатії та гендерної рівності. Крім цього, здобувачі беруть активну участь в лекційних 
заняттях та майстер-класах зарубіжних науковців-практиків: публічні лекції професорів Університету штату Огайо Аллана 
Лайза, Стена Томпсона та Баррі Уорда (https://cutt.ly/IkYPxWO ).

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

Керуючись Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників університету 
(https://cutt.ly/QkYPWJK ), ННЦ забезпечення якості освіти університету планує, організовує та контролює графік 
підвищення кваліфікації. НПП мають можливість пройти стажування в НУБіП України. За результатами проходження курсів 
з підвищення кваліфікації НПП кафедри удосконалено тематичний зміст та впроваджено інтерактивні методи викладання 
ОК28, ОК14, ОК23. НПП підвищують професійний рівень за формами міжнародних активностей: стажування, тренінги, 
курси, програми академічної мобільності тощо. Зокрема, за сприянням університету міжнародне стажування пройшли: 
Зінчук Т. (CiSEP, level B “Trade and Sustainable Development”, 2018-2019 рр., Німеччина), Зінчук Т., Куцмус Н., Пивовар П., 
Данкевич В. (ІАМО, Німеччина, 2019 р.); Данкевич В. (Social entrepreneur school IBSFil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Норвегія, 
2019 р.); Усюк Т. (Університет штату Огайо та Каліфорнійський університет, Фресно, США (Faculty Exchange Program), 2018 
р.); Горбачова І. та Прокопчук О. (Міжнародні міжурядові організації (ООН, ОБСЄ, ЄК), Австрія, 2019 р.); Пивовар П. 
(проєкти: “UaAgriDialog”, (2019), AGMEMOD (Польща-Нідерланди), 2019 р.); Ковальчук О. (Woskob International Research in 
Agriculture. (WIRA) Scholar Program, США, 2018 р.). Сертифікат про знання іноземної мови на рівні В2 отримали Куцмус Н., 
Данкевич В., Усюк Т., Пивовар П.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Стимулювання необхідного рівня професіоналізму НПП здійснюється відповідно до Колективного договору, Положення про 
організацію освітнього процесу, Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти, Положення про 
преміювання працівників (https://cutt.ly/QkYAsCc ), Положення про нагороди та почесні звання (https://cutt.ly/JkYAvhI ). 
Преміювання здійснюють за запровадження інновацій в освітньому процесі. За досягнення високого рівня викладацької 
майстерності згідно наказу № 17 від 27 лютого 2020 р. “Про виплати премій науково-педагогічним працівникам” 
(https://cutt.ly/AkYAW4R ), премії виплачують за публікацію статей у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, 
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Web of Science, за присудження наукового ступеня кандидата та доктора наук, за отримання патентів, а також керівникам 
переможців ІІ туру Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт і олімпіад з навчальних дисциплін. Крім 
зазначеного, ректорат університету на підставі подання вченої ради Поліського університету може клопотати про 
представлення НПП до загальнодержавних нагород та відзнак. Так, у 2019 р. д.е.н., проф. Зінчук Т.О. отримала грамоту 
Верховної ради України за заслуги перед українським народом.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

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

Фінансове забезпечення ОП формується за рахунок коштів держбюджету на умовах держзамовлення (загальний фонд) та 
інших джерел (спеціальний фонд), не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та ефективного 
використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень (https://cutt.ly/GkIesfF; https://cutt.ly/rkIrqyB). 
Досягнення цілей та РН ОП відбувається на базі інфраструктури університету: 5 навчальних корпусів, в яких розміщені 
навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, конференц-зали, науково-дослідні центри, спортивні зали, наукова бібліотека, які 
відповідають методам та технологіям навчання. Аудиторії підбираються відповідно до специфіки ОП та конкретної ОК. 
Наявність 5-ти гуртожитків є важливою складовою формування комфортного життєвого простору здобувачів. 
Навчально-методичне забезпечення формується на основі нормативних документів МОН та положень університету. ОК, що 
передбачені ОП, забезпечені навчально-методичними матеріалами, оприлюднені на освітньому порталі університету 
(http://moodle.znau.edu.ua ). Поєднання матеріально-технічних умов та навчально-методичного забезпечення підсилюють 
наукові і професійні зусилля НПП у опануванні здобувачами РН. 
Напрямом підвищення методичного рівня НПП кафедри є методологічні семінари з метою обміну результатами 
закордонного стажування викладачів, просування методології сучасної науки, креативних методів викладання, що 
забезпечує досягнення цілей та РН ОП (п. 6.4 звіту).

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

Освітнє середовище ЗВО як система впливів і умов формування особистості, інтелектуального та професійного розвитку 
здобувачів максимально зорієнтоване на створення сприятливого соціально-просторового оточення. Активну позицію 
займає інститут кураторства, що забезпечує наставницький супровід з організаційних, академічних, особистісних питань, 
налагоджує комунікаційні механізми у середовищі взаємодії адміністрації і НПП, здобувачів й батьків, що сприяє виявленню 
та врахуванню потреб й інтересів студентства. Одним із комунікаційних інструментів в рамках щорічного заходу 
«Презентація кафедри» є опитування здобувачів 1-го року навчання щодо здібностей та інтересів, які слугують основою 
інтеграції в освітньо-культурний простір ЗВО (спортивні секції, творчі гуртки, студентське наукове товариство та органи 
самоврядування). 
Компонентом освітнього середовища є доступ викладачів і здобувачів до інфраструктури та інформаційних ресурсів і 
технологій, необхідних для навчання, викладацької й наукової діяльності за ОП. 
З метою формування креативно-дискусійного простору для інтеграції дослідницького потенціалу НПП та здобувачів вищої 
освіти у сфері МЕВ створено навчально-методичну аудиторію № 308 (45 м2), що є базовою для функціонування 
студентського наукового гуртка Student scientific corporation, яка обладнана сучасними мультимедійними засобами та 
забезпечена книжковим фондом іноземної літератури, створеним за ініціативи та зусиллями НПП кафедри.

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

Згідно Статуту ЗВО (https://cutt.ly/UkIrR6a ), концепція освітньої діяльності базується на особистісній орієнтації освіти та 
створенні освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів усіх учасників освітнього процесу, 
безпечного для життя і здоров’я здобувачів.
Санітарно-технічний стан приміщень, в яких відбувається освітній процес, відповідає вимогам нормативно-правових норм і 
правил їх експлуатації на умовах дотримання необхідного теплового, санітарного та протипожежного режимів. Постійно 
проводиться профілактична, роз’яснювальна робота щодо поведінки у разі виникнення ситуацій, які загрожують безпеці та 
здоров’ю здобувачів та працівників університету, результативність якої підтверджена адекватною поведінкою учасників 
освітнього процесу під час реальних загрозливих ситуацій (https://cutt.ly/wkq8gUT). 
Для забезпечення безпеки здобувачів освіти функціонує зовнішня спеціалізована служба охорони університету 
(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-21-010126-c ). Розроблено інструкції з охорони праці для працівників та 
здобувачів освіти, зокрема, під час роботи в умовах карантину (наказ № 05 од від 14.01.2021 р.). У ЗВО вжито заходів задля 
запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (https://cutt.ly/SkA8IBC ).
В університеті створено соціально-психологічну службу (https://cutt.ly/DkItMLe), яка сприяє розвитку особистісного, 
інтелектуального, професійного потенціалу здобувачів, їх  готовності до самостійного життя після завершення навчання, 
адаптації до соціальних умов та викликів.

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

Механізми освітньої підтримки здобувачів:
- інформування щодо структурно-логічної схеми ОП, форм та критеріїв оцінювання й контролю РН, графіку освітнього 
процесу тощо;
- забезпечення доступу до навчально-методичних матеріалів за ОК ОП;
- надання послуг відділами наукової та навчальної літератури бібліотеки університету  (електронний каталог, онлайн 
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замовлення літератури, перевірка на плагіат студентських робіт, просування ідей академічної доброчесності).
Механізми організаційної підтримки здобувачів:
- супровід при вирішенні організаційних питань щодо реалізації освітнього процесу, проведення наукових досліджень, 
розв’язанні особистих проблем через кураторів та адміністрацію ЗВО.
Механізми інформаційно-консультаційної підтримки:
- консультування з навчально-методичних питань з боку НПП;
- координація формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів.
Механізми соціальної підтримки:
- морально-психологічний супровід фахівцями відділу соціального та гуманітарного розвитку;
- стимулювання реалізації творчого потенціалу здобувачів в межах освітнього середовища (народний аматорський духовий 
оркестр та ансамбль барабанщиць, народний аматорський студентський хор, народний аматорський театральний колектив, 
народний аматорський танцювальний колектив, гурток естрадного співу, естрадно-джазовий ансамбль 
(https://cutt.ly/LkIyr4f);
- розвиток фізичних та професійних спортивних здібностей здобувачів (секції баскетболу, футболу, волейболу, бадмінтону, 
легкої атлетики, боксу, боротьби, гирьового спорту, армреслінгу, настільного тенісу, пауерліфтінгу.
Рівень задоволеності здобувачів вищої освіти за ОП підтримкою оцінюється за результатами соціологічного опитування 
(https://cutt.ly/jkO5GTp ): вони переважно орієнтуються у дисциплінах вільного вибору та обирають ОК за критеріями: 
теоретико-практичне значення (64,7%) та практична орієнтація (33,3%); 75,9% респондентів задоволені обсягом практичної 
підготовки в рамках ОП.  Переважна більшість опитаних (87,9%) позитивно оцінюють рівень доступу до електронних 
інформаційних ресурсів університету, зокрема 80,4% здобувачів користуються офіційним веб-сайтом для пошуку релевантної 
інформації щодо ОП. Про рівень сприятливості соціального середовища та підтримки здобувачів  вищої освіти з боку НПП та 
представників адміністрації ЗВО свідчить висока оцінка ставлення персоналу до студентської молоді (91,3%).

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

Для реалізації прав на отримання повноцінних освітніх послуг для здобувачів з особливими потребами в університеті 
затверджено Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
(https://cutt.ly/nf3RpX7 ). Обладнано пандусами входи в корпуси №2 та №4, встановлено металеві перила для входу в 
навчальні корпуси та гуртожитки. У разі потреби, черговий корпусу університету надає допомогу особам з особливими 
потребами (функціонують 3 ліфти).
Також здобувачам з особливими потребами створено сприятливі умови для фізичного розвитку – в університеті проводяться 
спеціальні заняття та змагання (https://cutt.ly/pkIybqx), що дає їм можливість брати участь у всеукраїнських і міжнародних 
спортивних заходах. При освоєнні ОК “Фізичне виховання” надається можливість відвідувати заняття у складі спеціальних 
груп. Наразі на ОП навчається 3 здобувачі вищої освіти з особливими потребами.

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

Розв’язання конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України та Положення про 
запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та 
сексуальним домаганням (https://cutt.ly/UkIy9cC). В університеті призначено відповідальну особу з питань запобігання та 
виявлення корупції (https://cutt.ly/mj6gG7B).
Також системно проводиться робота кураторів зі здобувачами вищої освіти за ОП щодо виявлення конфліктних ситуацій (в 
т.ч. пов’язаних із корупцією, дискримінацією та сексуальним домаганням).
Для вирішення конфліктних ситуацій в університеті розроблена процедура, яка проводиться спільною комісією у складі 
представників: відділу соціального та гуманітарного розвитку та органів студентського самоврядування, профспілкової 
організації студентів. Для встановлення фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, збору інформації 
щодо інших конфліктних ситуацій  функціонує “Скринька довіри” в офф- та он-лайн форматах (https://cutt.ly/Oj6gv93). 
Для запобігання конфліктних ситуацій, згідно розділу “Правове виховання” Комплексного плану організаційно-виховної 
роботи (ttps://cutt.ly/Mf9BTVB), відділом соціального та гуманітарного розвитку, а також кураторами проводяться різні 
тематичні лекції-роз’яснення. Зокрема, 12 лютого 2020 р. за ініціативи Всеукраїнської організації АСЕТ проведений захід на 
тему: “Запобігання наркоманії, наркотиків та булінгу” (https://cutt.ly/jkIuhHC).

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП в університеті регламентуються 
Положенням про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/df1ssxb); Положенням про внутрішню систему забезпечення 
якості вищої освіти (https://cutt.ly/nf1sivA); Положенням про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітньої 
програми (https://cutt.ly/nf1aGYt).

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

Система забезпечення якості вищої освіти в Поліському університеті передбачає моніторинг та перегляд ОП не рідше одного 
разу на рік. ОП переглядається з урахуванням змін у законодавстві, досягнень та сучасних змін у сфері МЕВ, потреб ринку 
праці та пропозицій здобувачів вищої освіти, представників академічної спільноти, роботодавців, професіоналів-практиків. 
Перегляд ОП здійснюється проєктною групою на основі моніторингу досягнутих результатів навчання, оцінювання ОП на 
відповідність критеріям забезпечення якості з використанням результатів соціологічних досліджень за участю здобувачів, 

Сторінка 17



НПП та інших груп стейкхолдерів. Відповідальність за перегляд ОП покладено на гаранта освітньої програми. Пропозиції 
стейкхолдерів та групи забезпечення щодо внесення змін до ОП обговорюються на розширених засіданнях кафедри 
(протокол № 14 від 25.05.2020 р.).   Оновлена ОП та НП розглядаються вченою радою факультету економіки та менеджменту 
(протокол № 8 від 25.05.2020 р.) і затверджуються на вченій раді університету (протокол № 11 від 24.06.2020 р.). Всі внесені 
зміни ОП знаходять своє відображення в робочих програмах навчальних дисциплін та силабусах, програмах практик та ін. 
Упродовж 2017-2020 рр. зміни до ОП вносились щорічно, зокрема, в ОП-2019 р. розширено перелік вибіркових компонент 
циклу професійної підготовки (В.Б.1.5-ВБ.20). ОП-2020 суттєво оновлено у зв’язку з затвердженням Стандарту вищої освіти 
за спеціальністю 292 “Міжнародні економічні відносини” та з урахуванням пропозицій усіх груп стейкхолдерів, НПП, що 
викладають за даною ОП. Зокрема, удосконалено структурно-логічну схему вивчення дисциплін (ст. 10 ОП), внесено зміни до 
назв і змісту навчальних дисциплін ОК2 “Економікс” (раніше “Економічна теорія”), ОК4 “Математика для економістів” 
(раніше “Вища математика”), ОК10 “Міжнародна макро- та мікроекономіка”, ОК “Міжнародна інвестиційна діяльність”, 
ОК26 “Міжнародне публічне право”; введено нові дисципліни обов’язкової компоненти: ОК3 “Демократія: від теорії до 
практики”, ОК24 “Економічна та публічна дипломатія”, ОК27 “Міжнародна інформація та комунікації”, ОК31 “Міжнародна 
економічна безпека”, ОК32 “Міжнародні конфлікти та переговори”. У частині розширення варіативної компоненти кафедрою 
іноземних мов запропоновано для вибору здобувачів для вивчення, окрім німецької, польську та французьку мови. Також до 
каталогу вибіркових дисциплін введено такі дисципліни, як “Дипломатичне листування”, “Міжнародні митні регулятори”, 
“Геоекономіка і геополітика”, “Глобальна інфраструктура”, “Комунікативні компетенції дипломата”, “Стратегія і тактика 
міжнародних переговорів”, “Менеджмент міжнародних проєктів”, “Міжнародна ризикологія” тощо.

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

У контексті забезпечення студентоцентрованого підходу та орієнтації на потреби здобувачів як безпосередніх замовників 
освітніх послуг вони активно залучені до періодичного перегляду ОП. Враховуючи запити здобувачів щодо їх вподобань 
відносно досягнення РН в контексті сучасної геополітичної ситуації та з метою адаптації професійних компетентностей (п. 1.3 
даного звіту) в обов’язкову компоненту НП введено ОК27 “Міжнародна інформація та комунікації”, ОК32 “Міжнародні 
конфлікти та переговори”, ОК24 “Економічна та публічна дипломатія”. З огляду на визнання здобувачами вищої освіти 
переваг процесу євроінтеграції та позитивний досвід проведення євроорієнтованих заходів на базі університету (п. 2.8, 6.3 
даного звіту) ними рекомендовано включити до каталогу вибіркових дисциплін “Європейська інтеграція України”, 
“Регуляторна політика ЄС”, “Конкурентна політика ЄС”, “Міграційна політика ЄС” та ін.
Навчально-науковим центром організації освітнього процесу, випусковою кафедрою регулярно проводяться соціологічні 
опитування здобувачів вищої освіти через он-лайн платформу Google. Зокрема, за результатами анкетування щодо змісту ОП 
(протокол № 6 від 17.12.2020 р.) 52,6 % респондентів вказали, що їх очікування співпали з реальним змістом ОП; при цьому, 
за результатами анкетування щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу (протокол № 4 від 13.10.2020 р.), 
77,5 % опитаних рекомендуватимуть абітурієнтам навчатися за цією ОП, що свідчить про її позитивну оцінку з боку 
здобувачів.

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

Відповідно до Статуту університету та Положення про студентське самоврядування (https://cutt.ly/Zf1R655), органи 
студентського самоврядування беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу; 
проведенні конкурсного відбору ННП; делегують своїх представників до робочих консультативно-дорадчих органів; вносять 
пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм, розвитку матеріальної бази ЗВО, співпрацюють з кураторами 
академічних груп, завідувачами кафедр.
Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, факультету та університету в цілому. До Ради 
студентського самоврядування факультету економіки та менеджменту (голова – Ольга Котенко, здобувачка першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти 4 року навчання) входять також здобувачі цієї ОП.

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

З метою залучення роботодавців до процесу забезпечення якості освітнього процесу та періодичного перегляду ОП кафедрою 
укладено низку меморандумів про співпрацю, зокрема з Житомирською торгово-промисловою палатою, ІП “Євроголд 
Індестріз Лтд”, Радомишльською міською радою Житомирської області, Головним управлінням статистики у Житомирській 
області, Управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської облдержадміністрації, філією 
АТ “Укрексімбанк”, м. Житомир, Громадською організацією “Агенція “Гудвіл”.
Роботодавці періодично запрошуються на розширені засідання кафедри, освітні та науково-практичні заходи (Міжнародна 
науково-практична конференція “Європейські уроки аграрної політики для України”, 16 травня 2019 р. 
(https://cutt.ly/Ph7ebp4), круглі столи, семінари, форуми, в ході яких відбувається обговорення ОП, визначаються 
перспективи її покращення з урахуванням специфіки та сучасних тенденцій МЕВ у різних сферах економіки. Так, у травні 
2020 р., на розширеному засіданні кафедри пропозиції щодо вдосконалення ОП внесли: генеральний директор ІП  
“Євроголд Індестріз Лтд” Шепетько М.А., начальник відділу роздрібного кредитування філії АТ “Укрексімбанк” Лавриненко 
В.М., президент Житомирської торгово-промислової палати Михайлов А.Г. (протокол № 14 від 25.05.2020 р.).

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

В університеті моніторингом інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників займається 
навчально-науковий центр забезпечення якості освіти. Діяльність ННЦ забезпечення якості освіти спрямована на 
поширення інформації серед здобувачів щодо налагодження контактів з хедхантерами потенційних роботодавців, 
можливостями участі у програмах неформальної професійно-орієнтованої освіти. Перший випуск здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти заплановано у червні 2021 р., відповідно відбувається формування платформи для 
майбутнього простеження інформації щодо працевлаштування випускників, або подальшого навчання за магістерськими 
програмами.
З цією метою кафедрою створено сторінку в соціальній мережі Facebook 
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(https://www.facebook.com/groups/258963365749958), до якої долучено здобувачів ОП. Також кафедрою при проведені 
освітніх та наукових заходів залучаються випускники спеціальності “Менеджмент ЗЕД”, підготовку здобувачів за якою також 
координувала кафедра міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції (наказ університету № 162 від 
21.08.2020 р.). На таких заходах відбуваються зустрічі здобувачів та випускників, де останні демонструють результати 
впровадження отриманих компетентностей у суміжній професійній діяльності.

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

Система внутрішнього забезпечення якості регулюється Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої 
освіти (https://cutt.ly/SgqTMas). У рамках проведення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП були виявлені 
недоліки (відсутність інституційних можливостей для багаторівневої перевірки на наявність академічного плагіату, 
обмеженість технічних умов для проведення дистанційного навчання, відсутність системного підходу до забезпечення 
вільного вибору навчальних дисциплін, недостатня візуалізація результатів реалізації ОП, неукомплектованість кадрового 
складу для вивчення багатопрофільної мовної підготовки), які усунені при реалізації ОП. Зокрема:
- вдосконалена система контролю дотримання та просування принципів академічної доброчесності науково-педагогічними 
працівниками та здобувачами вищої освіти, запобігання та виявлення академічного плагіату (https://cutt.ly/MfMqg8l);
- забезпечено розміщення навчально-методичних матеріалів освітніх компонент, які викладаються здобувачам ОП на 
платформі Moodle (http://moodle.znau.edu.ua/), що забезпечує безперервність освітнього процесу, підвищення його гнучкості, 
особливо в умовах запровадження карантинних обмежень;
- сформовано і розміщено каталог вибіркових дисциплін та експлікацій до них (https://cutt.ly/ukT17Pv; 
https://cutt.ly/AkT0rn0);
- частково застарілий фонд навчальної літератури університету компенсується функціонуванням інституційного репозитарію 
(електронного архіву) (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/) та наявною іноземною літературою, що формує кафедральний фонд. 
Інформаційний центр Європейського Союзу, що функціонує на базі університету, також надає доступ до сучасної 
європейської літератури, зокрема виданої під егідою Європейської комісії;
- всі події, які відображають зміст та результати реалізації ОП, сприяють формуванню її позитивного іміджу та 
віддзеркалюють унікальність, висвітлюються на сайті університету та сторінці кафедри у соціальних мережах та у ЗМІ;
- склад кафедри іноземних мов поповнено і підсилено викладачами високопрофесійного рівня, які забезпечують викладання 
польської (Сіваєва О.) та німецької мов (Соловйова Л., Ковальова Т., Рябчук О.); ведеться активний пошук викладачів 
китайської та арабської мов, що відповідає мовним інтересам здобувачів за результатами анкетування (протокол № 6 від 
17.12.2020 р.). Також впроваджується практика викладання ННП кафедри окремих тем дисциплін, презентування 
здобувачами результатів освітньо-наукових проєктів англійською мовою.

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

Акредитація ОП у Поліському національному університеті здійснюється вперше, проте результати акредитаційних експертиз 
інших ОП враховуються для її удосконалення. З огляду на зауваження та рекомендації до ОНП “Ветеринарна медицина”, 
серед здобувачів ОП активізовано просування принципів академічної доброчесності; до проведення аудиторних занять 
залучаються роботодавці, професіонали-практики, експерти; мотивується використання здобувачами освітніх платформ для 
здобуття неформальної освіти.
У відповідь на рекомендації експертних груп ОНП “Екологія”, ОНП “Галузеве машинобудування” та ОП “Захист і карантин 
рослин”, покращено співпрацю міжнародного відділу зі студентським самоврядуванням та здобувачами; посилено 
інформаційну підтримку здобувачів щодо можливостей міжнародних академічних обмінів.
Відповідно до експертних висновків акредитаційної експертизи ОП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” та ОП 
“Фінанси, банківська справа та страхування”, зокрема в частині сприяння формуванню soft skills здобувачів (здатності 
інтегруватися до міжнародних досліджень, працювати в іншомовному середовищі, адаптації до кроскультурного простору 
тощо), кафедра веде перемовини з Університетом Вітовта Великого, Литва (https://www.vdu.lt/lt/) щодо спільної участі у 
Програмі Еразмус+ за напрямом КА1: Академічна мобільність.

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

До процедур внутрішнього забезпечення якості ОП залучені представники академспільноти, вплив яких базується на 
принципах: адаптивності методології розробки ОП до європейських та національних стандартів; системного підходу до 
управління якістю на етапах імплементації ОП; перманентності моніторингу реалізації ОП; транспарентності інформації 
щодо змісту та особливостей ОП; колегіальності процесів обговорення та  удосконалення ОП  відповідно до тенденцій 
розвитку академічного середовища (синтез наукової і педагогічної діяльності, прискорення впровадження інтерактивних 
технологій в освітній процес, розширення комунікаційних можливостей представників академспільноти в рамках 
інтернаціоналізації) та світової економіки. Це розширює можливості для участі представників академспільноти у 
забезпеченні якості через генерування ідей, надання пропозицій на етапах розробки, моніторингу і модернізації ОП; взаємне 
рецензування та колективна підготовка навчально-методичних матеріалів, практику взаємовідвідування занять НПП; 
залучення викладачів до спільної організації та проведення навчальних практик.
Практикується залучення до перегляду ОП представників зовнішнього академічного середовища (д.е.н., проф. кафедри 
міжнародної торгівлі і маркетингу ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Яценко 
О., доц. кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка Хмара М. брали участь у розробці ОП-2020).

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

Організація внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті передбачає взаємодію структурних підрозділів за такими 
рівнями: 
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- загальноуніверситетський – представлений ректоратом, Наглядовою радою, вченою радою університету. На цьому рівні 
визначаються місія університету, формується політика та впроваджуються принципи управління якістю, загальні процедури 
забезпечення якості освітнього процесу як базові елементи стратегії розвитку університету. Координацію процесів 
внутрішнього забезпечення якості освіти здійснюють ННЦ організації освітнього процесу та забезпечення якості освіти;
- факультетський – представлений деканатом, вченою радою та навчально-методичною комісією факультету. На цьому рівні 
організовується освітній процес та контролюється якість надання освітніх послуг;
- кафедральний – представлений гарантами ОП, проєктними групами, НПП кафедр, кураторами академічних груп, 
внутрішніми стейкхолдерами. На цьому рівні здійснюється розробка та модернізація ОП і НП відповідно до візії 
стейкхолдерів, формується відповідне кадрове, матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення освітнього процесу.

9. Прозорість і публічність

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

Документи регулюють права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу:
- Статут Поліського національного університету
- Колективний договір
- Стратегія інтернаціоналізації
- Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з 
ними контрактів
- Положення про моніторинг освітньої програми
- Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти 
- Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін 
- Положення про силабус
- Положення про дисципліни вільного вибору
- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу 
- Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
- Положення про порядок перезарахування результатів навчання 
- Положення про дуальну освіту
- Положення про практику здобувачів вищої освіти
- Правила прийому для здобуття вищої освіти до Поліського національного університету в 2021 році 
- Положення про конкурсну комісію
- Положення про преміювання працівників 
- Положення про студентське самоврядування 
- Положення про порядок запобігання конфлікту інтересів Поліського університету
- Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням
- Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю
Інформація щодо прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті 
університету (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya).

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

https://cutt.ly/akTL9h5; https://cutt.ly/fkTZqTz

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

http://znau.edu.ua/images/zed/docs/%D0%9E%D0%9F_%D0%9C%D0%95%D0%92_2020.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП “Міжнародні економічні відносини” є такі:
- спрямованість на студентоцентричне навчання з урахуванням сучасних освітньо-професійних можливостей у сфері МЕВ, 
можливостей використання методів самонавчання, технологій дистанційного навчання при здійсненні всіх видів освітньої 
роботи зі здобувачами;
- інноватизація ОП та динамічність удосконалення обов’язкових і вибіркових компонент з метою формування у здобувачів 
професійних компетентностей, адекватних вимогам  сучасного міжнародного економічного простору;
- чітке розуміння предметної області ОП та орієнтація на еволюцію теоретичного змісту, цілей та методів навчання, 
комунікативних навичок у контексті превалюючих форм функціонування та тенденцій розвитку всесвітнього господарства;
- синтез теоретичної та прикладної підготовки (практики на підприємствах, організаціях, установах-суб’єктах міжнародних 
економічних відносин ‒ 6 кредитів) з поглибленою мовною підготовкою;
- швидкість та гнучкість реагування на побажання, зауваження, інтереси усіх зацікавлених учасників освітнього процесу: 
адміністрації університету, стейкхолдерів,  НПП, здобувачів вищої освіти;
- залучення здобувачів до партисипації в наукових та освітніх ініціативах на рівні міжнародного академічного середовища 
(освітні програми та культурні заходи за підтримки ЄС, приватних донорів, представників дипломатичного корпусу країн 
світу);  
- забезпечення безперервності освітнього процесу, навіть у випадках форс-мажорних обставин (пандемії, карантину, 
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локдаунів тощо) на засадах імплементації діджитал-інструментарію в освітній процес (платформ Moodle, Zoom, Classroom, 
Skype та ін.);
- сталість та багатовекторність координаційних впливів НПП на формування освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти за 
ОП;
- постійність соціального діалогу між НПП та здобувачами щодо результатів навчання, якості освітніх послуг, параметрів 
функціонування освітнього та культурного простору в університеті;
- підтримка наукового росту здобувачів ОП відповідно до принципів академічної доброчесності та толерантності.
Слабкими сторонами ОП є такі:
- недостатній рівень залучення в освітній процес професіоналів-практиків з підприємств та організацій-суб’єктів 
міжнародних відносин макрорівня; 
- неповною мірою використовується  регіональний зовнішньоекономічний потенціал у якості простору надання якісних, 
практично-орієнтованих освітніх послуг;
- відсутність системного підходу у викладанні дисциплін циклу професійної підготовки іноземними мовами;                                    
- обмеженість практики використання програмних можливостей у сфері міжнародної академічної мобільності;
- недостатнє використання переваг дуальної освіти.

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

Процес розвитку та подальшого удосконалення ОП відповідають основним засадам Стратегії розвитку Поліського 
національного університету до 2025 року. Зокрема, перспективними напрямами подальших трансформацій ОП є такі:
1. Підготовка здобувачів та формування професійних компетентностей, які відповідають Цілям сталого розвитку до 2030 р. і 
регіональним пріоритетам функціонування ринку праці.
2. Формування у здобувачів проактивних позицій та лідерських навиків щодо участі у розробці глобальноорієнтованої 
державної та регіональної політик, міжнародних бізнес-стратегій, творенні соціальних цінностей за досвідом розвинених 
країн світу. 
3. Незмінність принципу компліментарної участі стейкхолдерів у процесах удосконалення ОП.
4. Популяризація міжнародної мобільності серед НПП та здобувачів вищої освіти.
5. Дотримання та посилення серед здобувачів політики академічної доброчесності в освітньому процесі та наукових 
дослідженнях.
6. Просування серед здобувачів системи європейських цінностей та особливостей світогляду, здорового способу життя, 
принципів патріотизму та толерантності у крос-культурному середовищі.
7. Збільшення контингенту здобувачів вищої освіти за ОП “Міжнародні економічні відносини”.
З метою реалізації перспективних напрямів у розвитку ОП зусилля кафедри та університету будуть спрямовані на реалізацію 
таких заходів:
1. Формування креативного європростору # Student scientific corporation.
2. Щорічна участь науково-педагогічних працівників кафедри в міжнародних науково-освітніх конкурсах, програмах та 
проєктах.  
3. Продовження НПП кафедри роботи над темою НДР: “Інноваційна модель зовнішньоекономічної політики в умовах кризи 
глобалізації” (№ДР 0120U101915, 2020-2024 рр.), результати виконання якої слугуватимуть методологічною основою для 
удосконалення тематичного наповнення ОК ОП.
4. Забезпечення процесу інтернаціоналізації освітнього процесу, викладання окремих дисциплін циклу професійної 
підготовки англійською мовою.
5. Дотримання балансу між професійними якостями та компетентностями здобувачів та запитами роботодавців, 
ідентифікованих на основі постійного моніторингу кон’юнктури регіонального ринку праці. 
6. Досягнення високого рівня професійної спрямованості наукових публікацій НПП кафедри відповідно до змісту ОК ОП.
7. Налагодження комунікації з випускниками ОП “Міжнародні економічні відносини” та інших дотичних спеціальностей, 
просування кейсів успішної професійної самореалізації  з метою популяризації ОП серед потенційних абітурієнтів.

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від імені 
закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

Міжнародні стратегії 
економічного 
розвитку: к. р.

курсова робота 
(проект)

Міжнародні 
стратегії 

економічного 
розвитку 

_методичні 
рекомендації з 

виконання курсової 
роботи.pdf

IKsR3+Dh5xF9A8X6
3irsnCzSdAszBIEnxc

hosEvtBWs=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; 
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.

Економіка та фінанси 
підприємств

навчальна 
дисципліна

Силабус Економіка 
і фінанси 

підприємства_2019
.pdf

eHnxxABADzmbS2H
R6f2qVx9en6mAHb9

j4Xojc4L2Lp8=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; 
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; дошка аудиторна 
для крейди

Міжнародний бізнес навчальна 
дисципліна

Силабус 
Мiжнародний 

бiзнес_2019.pdf

ECz0kHa/q8v9LOerc
rh7ZXGxNjv182XS0I

4Qv53Am1k=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.;
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; Смарт-телевізор 
VINGA S65UHD20B, 65 дюймів, 
рік введення в експлуатацію – 
2020 p.
фліп-чарт, дошка аудиторна для 
крейди

Зовнішньоекономічна 
діяльність 
підприємств

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Зовнішньоекономіч

на діяльність 
підприємства_2019

.pdf

yY1SbrHkB6ow5Mg4
fO1GvgmMD3dMA9
W0m7S1tXcbFI8=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.;
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; Смарт-телевізор 
VINGA S65UHD20B, 65 дюймів, 
рік введення в експлуатацію – 
2020 p.;
фліп-чарт, дошка аудиторна для 
крейди

Міжнародна торгівля 
та ЗЕД: пр.тренінг

практика Практичний 
тренінг 

Міжнародна 
торівля та 

ЗЕД_2019.pdf

R6D9FJaRNdRwsuu
Iz0Zbuw/SVxx3sHn5

XRjC82Letsw=

Мультимедійний проектор 
SONIC PJD 5134, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.;
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; дошка аудиторна 
для крейди, фліп-чарт

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 
(англійська), 3 курс

навчальна 
дисципліна

Силабус Іноземна 
мова за проф. 
спрямуванням 

(англійська)_2018.p
df

cKwAiQQp54y28FIh
WE5ZQAMdnjhK05
XqNme/GZ69oM4=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; 
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; фліп-чарт

Іноземна мова за 
професійним 

навчальна 
дисципліна

Силабус Іноземна 
мова за проф. 

QfIznRlphpi5Rb07kY
gMrK0qHBVBpG378

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 



спрямуванням 
(німецька), 3 курс

спрямуванням  
(німецька)_2018.pdf

qhrCEYjs70= експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
AMI10 PC2XXP, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; фліп-чарт, дошка 
аудиторна для крейди

Міжнародне та 
господарське право

навчальна 
дисципліна

Силабус 
міжнародне та 

господарське 
право_2018.pdf

VAnrNg1jTQ5VB+GC
8XfkFzzII6sObhRLO

ggE7jcvWQQ=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.;
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.

Міжнародна торгівля навчальна 
дисципліна

Силабус 
Міжнародна 

торгівля_2019.pdf

+/Ie8PAyrDzhmsfqQ
KuNtHNBqe6YfpzD

GHvj7on/fFM=

Мультимедійний проектор 
SONIC PJD 5134, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.;
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; Смарт-телевізор 
VINGA S65UHD20B, 65 дюймів, 
рік введення в експлуатацію – 
2020 p.;
фліп-чарт

Менеджмент ЗЕД навчальна 
дисципліна

Силабус_менеджме
нт ЗЕД_2018.pdf

KF1fa2CAuIDSZI26llj
Dv27c+46rDStfZIYT

LjFQ6+U=

Мультимедійний проектор 
SONIC PJD 5134, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; 
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; Смарт-телевізор 
VINGA S65UHD20B, 65 дюймів, 
рік введення в експлуатацію – 
2020 p.; фліп-чарт

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 
(німецька), 4 курс

навчальна 
дисципліна

Силабус Іноземна 
мова за проф. 
спрямуванням 

(німецька)_2017.pdf

fT8HXqM1qp6qAyt6
Vb8r93FGCI0bdbPQ

ax3dZjOHoFQ=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
AMI10 PC2XXP, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; фліп-чарт, дошка 
аудиторна для крейди

Міжнародні стратегії 
економічного 
розвитку

навчальна 
дисципліна

Силабус Міжнар. 
стратегії 

економічного 
розвитку_2017.pdf

xffWwSPNQ6FkhCC
R1K2IvGvfJFvimjEKe

weZsxuTMk8=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; 
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.

Міжнародний 
маркетинг

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Міжнародний 

маркетинг_2017.pd
f

U+ZcplXos+CdnQu2
PPIhETCq1MUORp/

Xg0gJH6bQFsE=

Мультимедійний проектор 
SONIC PJD 5134, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; 
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.

Виробнича практика практика Методрекомендації 
для виробничої 

пракитки_2018.pdf

Z7f5ZAI5X1jdegD/1B
BCTCBSVfZXb4LnoF

peMegcwwQ=

Мультимедійний проектор 
SONIC PJD 5134, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.;  
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.

Комплексний екзамен 
з іноземної мови

підсумкова 
атестація

Програма 
комплексного 

esGWwjgQVL0XLof
+IZtJeg38AizMppfU

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 



екзамену з 
іноземної мови.pdf

Y0L6Odg5q8E= введення в експлуатацію – 2020 
p.; фліп-чарт.

Комплексний екзамен 
за спеціальністю

підсумкова 
атестація

Програма 
Комплексного 

екзамену за 
спеціальністю.pdf

C+1iut+sSZgRRfNP5
ZEdckTUQIkhBhIGo

2RX/IBSjBg=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію – 2020 
p.; фліп-чарт.

Менеджмент ЗЕД: к. 
р.

курсова робота 
(проект)

Методичні 
рекомендації з 

написання і 
захисту крсового 

проєкту з 
Менеджменту 

ЗЕД.pdf

32SBbCwJpkZzBX/Q
HrBxDkdDYAl9l+Rp

x4a1NBtYlkc=

Мультимедійний проектор 
SONIC PJD 5134, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; 
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.

Міжнародні 
економічні відносини: 
к.р.

курсова робота 
(проект)

Методрекомендації
_курсова робота 

_МЕВ.pdf

xuqK9c0I0hN5s8AW
sNp4Odgh/QvgLvbcv

OlYe8lws2E=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.;
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; фліп-чарт

Міжнародні 
економічні відносини

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Міжнародні 
економічні 

відносини_2019.pdf

VcJxL5vF/Zgy89zpk
RrYQxCRxT7d20Xjp

9OmcTN9FFI=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.;
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; фліп-чарт

Зовнішньоекономічна 
політика України

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Зовнішньоекономіч

на політика 
України_2020.pdf

bXxf4oJbLnWJJSY8
emSE8fRANQYRvF3

l6+XXtlarla0=

Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.; Смарт-телевізор 
VINGA S65UHD20B, 65 дюймів, 
рік введення в експлуатацію – 
2020 p.; фліп-чарт 

Ділова українська 
мова

навчальна 
дисципліна

Силабус Ділова укр. 
мова_2020.pdf

VRU4KWwwLh96YP
fH7CFqyyCHRU+ws
ub0j/DH6DAVNs0=

Мультимедійний проектор 
SONIC PJD 5134, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; фліп-
чарт, дошка аудиторна для 
крейди

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

Силабус Фізичне 
виховання_2020.pd

f

cMarecyTIHYJScNjI
x2UwsOlMtQmCrKw

eD6EcbUvnBA=

Спортивні споруди, 
устаткування, спортивний 
інвентар за нормативами.

Економікс навчальна 
дисципліна

Силабус_Економікс
_2020.pdf

KFEwDM3u1aT0s+V
LITuMuiua/R79WX6

PQIIlZuzb11A=

Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.; Смарт-телевізор 
VINGA S65UHD20B, 65 дюймів, 
рік введення в експлуатацію – 
2020 p.; фліп-чарт.

Міжнародна макро- та 
мікроекономіка

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Міжнародна мікро- 

і 
макроекономіка_20

20.pdf

KAvw5P6HB6MQJU
/1qWuHhUirNNAa9l

7+qVRkry2fUgk=

Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.; Смарт-телевізор 
VINGA S65UHD20B, 65 дюймів, 
рік введення в експлуатацію – 
2020 p.; фліп-чарт.

Математика для 
економістів

навчальна 
дисципліна

Силабус_Математ
ика для 

економістів_2020.p
df

T11gkrTrN8wqmo9O
CXUkUAu7rj0gT7J+

wsBNn3yrYCk=

Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; Смарт-телевізор 
VINGA S65UHD20G, 65 дюймів, 
рік введення в експлуатацію – 
2019 p.; фліп-чарт, дошка 
аудиторна для крейди



Інформаційні системи 
та технології в МЕВ

навчальна 
дисципліна

Силабус Інформ. 
технології та 
технології в 

МЕВ_2020.pdf

uSpS309nn7G8NgO
XHh5lBSYZquOQWr
Z6AqTNrZV8dK0=

Процесор INTEL Core™ 
i5/16Gb/240SSD/22”(10 шт); 
Windows 10 Pro (ліцензія: 
NoГС2117 від 11.12.2020); Office 
2019 Pro Plus (ліцензія: NoГС2117 
від 11.12.2020); фліп-чарт, дошка 
аудиторна для маркера

Економіко-
математичне 
моделювання 
світогосподарських 
процесів

навчальна 
дисципліна

Силабус Економіко-
математичне 

моделюв. 
світогосподарських 
процесів_2019.pdf

HnQkkn1SdTFGVFN
aD1xoJmjWeJeVftX
KQO1NbYHizm4=

Процесор INTEL Core™ 
i5/16Gb/240SSD/22”(10 шт); 
Windows 10 Pro (ліцензія: 
NoГС2117 від 11.12.2020); Office 
2019 Pro Plus (ліцензія: NoГС2117 
від 11.12.2020); фліп-чарт, дошка 
аудиторна для маркера

Ділова іноземна мова 
(англійська)

навчальна 
дисципліна

Силабус Ділова ін. 
мова 

(англійська)_2020.
pdf

0r+KJdtoUpXhuz1P
2hVf46iVdpzVNs9BK

hGQ0SNp000=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.;
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.; фліп-чарт

Демократія: від теорії 
до практики

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Демократія від 

теорії до 
практики_2020.pdf

MRsM79Y3lwVnWy
OkJVA6c+OUdpo09
CcLlOuG3gW1q3Q=

Мультимедійний проектор 
SONIC PJD 5134, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
AMI10 PC2XXP, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; фліп-чарт

Вступ до 
спеціальності: навч. 
пр.

практика Навчальна 
практика_Вступ 

до 
спеціальності.pdf

7vHrD72FeFRzbRcV
xlYMJaO35Qbqv0QB

L9VWdp3j94I=

Мультимедійний проектор 
SONIC PJD 5134, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
AMI10 PC2XXP, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; дошка аудиторна 
для крейди, фліп-чарт

Історія та теорія МЕВ навчальна 
дисципліна

Силабус_Історія 
та теорія  

МЕВ_2020.pdf

DqAB+DjAZRlZNEB
c5a+XAApoRYcAUA

h/eEzy4+oB9Yo=

Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; Смарт-телевізор 
VINGA S65UHD20G, 65 дюймів, 
рік введення в експлуатацію – 
2019 p.; фліп-чарт; дошка 
аудиторна для крейди

Філософія та 
психологія (ч. 1)

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Філософія_2019.pdf

PoZZ+Bz95Y/dPBqb
z/y8KZdKpzKq8rMk

+IozNbY3YvA=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію – 2020 
p.; фліп-чарт 

Філософія та 
психологія (ч. 2)

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Психологія_2019.pd

f

NHy+eacvyo64oZRI
YJQndmMU4ZRcqFc

a4H90211sDBk=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію – 2020 
p.; фліп-чарт 

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 
(англійська), 2 курс

навчальна 
дисципліна

Силабус Іноземна 
мова за проф. 
спрямуванням 

(англ.)_2019.pdf

OwdT61IEmRXU4Kn
yG2DGF15W0fYLXn
XaSY16WxQ8C18=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; 
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; фліп-чарт

Політологія навчальна 
дисципліна

Силабус 
Політологія_2019.p

df

pMnlar8Idi9bjjS9eOe
j1lXPcrV7cxD+sRl+G

PG2/zA=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію – 2020 
p.; фліп-чарт.

Статистика та навчальна Силабус yWN2gBuxhdWFUbj Процесор INTEL Core™ 



міжнародна бізнес-
аналітика

дисципліна Статистика та 
міжнародна бізнес-
аналітика_2019.pd

f

38NQNvw3i6/DZ46K
NWqmxapW6mQU=

i5/16Gb/240SSD/22”(10 шт); 
Windows 10 Pro (Ліцензія: 
NoГС2117 від 11.12.2020); Office 
2019 Pro Plus (ліцензія: NoГС2117 
від 11.12.2020); фліп-чарт, дошка 
аудиторна для маркера

Вступ до спеціальності навчальна 
дисципліна

Силабус Вступ до 
спеціальності_202

0.pdf

zmzfCSkaPZLlDp+fy
xFd0vA69d6ucH2h8

NLIUDURZh8=

Мультимедійний проектор 
SONIC PJD 5134, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
AMI10 PC2XXP, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; дошка аудиторна 
для крейди, фліп-чарт

Історія та культура 
України

навчальна 
дисципліна

Силабус Історія та 
культура 

України_2020.pdf

uLmSxNRHtepSynm
jrkulMpsyZ0lxLBWI

RC03vQmfhtU=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.;
Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.; фліп-чарт

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

17764 Ковальчук 
Олександр 
Дмитрович

в.о. декана, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія, рік 
закінчення: 

1997, 
спеціальність: 

7.03060104 
аграрний 

менеджмент, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 015797, 

виданий 
09.10.2002, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

014996, 
виданий 

19.10.2005

23 Міжнародний 
бізнес

Посада: доцент 
кафедри міжнародних 
економічних відносин 
та європейської 
інтеграції

Кваліфікація:
Державна 
агроекологічна 
академія України
1997 р.

Спеціальність: 
«Аграрний 
менеджмент»

Кваліфікація: 
«Менеджер 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
підприємства»
диплом №Е-4602
1997р.

Кандидат 
економічних наук,
спеціальність
08.07.02 – 
«Економіка сільського 
господарства і АПК».

Тема дисертації: 
«Формування 
регіонального ринку 
м’яса великої рогатої 
худоби»

Диплом кандидата 



наук
ДК № 015797 
2002 р.

Атестат
доцента
кафедри аналізу і 
статистики
№ 4/10-Д
2005 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 30 
Ліцензійних умов:
30.1. 
1. Zinchuk T., Kutsmus 
N., Prokopchuk O., 
Kovalchuk O., Usiuk, T. 
(2020). 
Disproportionality of 
Ukraine's Participation 
in International 
Business: Rethinking 
Under Conditions of 
New Stage of Global 
Development, Solid 
State Technology, 
Vol.63, Iss. 6, Р. 1460 – 
1476 (Scopus).
2. Zinchuk T. 
Institutional 
Transformation of 
Ukraine’s Agricultural 
Sector / T. Zinchuk, N. 
Kutsmus, O. Kovalchuk, 
V. Dankevych, T. Usiuk 
// Review of Economic 
Perspectives. – 2017. – 
№ 3 (1). – P. 57-80. 
(Scopus).
3. Zinchuk T. 
Challenges of 
sustainable 
development of rural 
economy / T. Zinchuk, 
O. Kovalchuk, N. 
Kutsmus, O. Charutska 
/ Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development. 2018. 
Vol. 40. No. 4: Р. 609–
619. (WоS).
30.2.
1. Ковальчук О. Д. 
“Cross Сompliance” як 
інституційна норма 
забезпечення 
екологічного 
сільського 
господарства в 
Європейському Союзі 
/ О.Д. Ковальчук // 
Економіка АПК. – 
2017. – № 9 – С. 57–
62. 
2. Соціально-
економічні 
особливості ринкового 
обігу 
сільськогосподарських 
земель: вітчизняний 
та європейський 
досвід / Зінчук Т. О., 
Данкевич В. Є., 
Куцмус Н. М., 
Ковальчук О. Д. // 
Економіка. Фінанси. 



Менеджмент: 
актуальні питання 
науки і практики. – 
2017. – № 7(23). – С. 
49–62.
3. Ковальчук О. Д. 
Агробізнес як 
складова 
інклюзивного 
розвитку сільських 
територій / О.Д. 
Ковальчук // 
Інноваційна 
економіка. – 2017. – 
№ 3-4 (68). – С. 118-
123. 
4. Kovalchuk O. The 
2030 Agenda for 
Sustainable 
Development / O. 
Kovalchuk // Вісник 
ЖНАЕУ. – 2016. – № 1 
(55), т. 3. – С. 331–337. 
5. Ковальчук О. Д. 
Інституційне 
забезпечення 
державного 
регулювання якості та 
безпеки харчових 
продуктів в Україні/ 
О. Д. Ковальчук // 
Вісник ЖНАЕУ. – 
2015. – № 2 (52), т. 3. 
– С. 324–381.
30.3. 
1. Скидан О. В. Сталий 
розвиток сільського 
господарства ЄС в 
проекті бюджету на 
майбутній період / О. 
В. Скидан, О. Д. 
Ковальчук // 
Стратегія 
інклюзивного 
сільського розвитку на 
базі громад: проекти, 
реалії та європейські 
перспективи для 
України: монографія / 
за ред. проф. Т. О. 
Зінчук – Київ: «Центр 
учбової літератури», 
2019. – С. 218-226. 
2. Ковальчук О. Д. 
Інституції 
Європейського Союзу: 
значення та сучасні 
орієнтири / О. Д. 
Ковальчук // Аграрна 
політика 
Європейського Союзу: 
виклики та 
перспективи : 
монографія / за ред. 
проф. Т. О. Зінчук – 
Київ: «Центр учбової 
літератури», 2019. – С. 
29-37. 
3. Gargasas A. 
Changing the livestock 
sector through the 
Sustainable 
Development Goals / A. 
Gargasas, O. Kovalchuk 
// Сталий розвиток 
сільських територій : 
монографія / за ред. 
Т. Зінчук, Ю. 
Раманаускаса. – К. : 
ЦУЛ, 2019. – С. 381-
390. 



4. Ковальчук О.Д. 
Міжнародні 
програми, проекти та 
гранти для розвитку 
підприємництва та 
територіальних 
громад: практичний 
посібник з організації 
та ведення бізнесу на 
сільських територіях / 
[Т. О. Зінчук, Т. В. 
Усюк, Л. М. 
Левківська та ін.]; за 
ред. д.е.н., проф. Т.О. 
Зінчук, к.е.н. Т. В. 
Усюк. – К.: «Центр 
учбової літератури», 
2018. – С. 170–182. 
5. Інклюзивний 
розвиток сільської 
економіки в умовах 
глобалізаційних 
викликів / [Т.О. 
Зінчук, Т. В. Усюк, 
О.Д. Ковальчук та ін.]; 
за ред. д.е.н., проф. 
Т.О. Зінчук, к.е.н. Н. 
М. Куцмус. – К.: 
«Центр учбової 
літератури», 2017. – 
382 с.
6. Зінчук Т.О., Усюк 
Т.В., Ковальчук Т.О. 
Конʼюнктура світових 
аграрних ринків у 
фокусі сталого 
розвитку: уроки ХХІ-
го століття. Сталий 
розвиток економіки: 
світовий досвід та 
перспективи України: 
монографія / за ред. 
проф. В.І. Ткачука. – 
Житомир: «Поліський 
національний 
університет», 2021. – 
С. 158-165. 
30.5.
1. учасник Програми 
Еразмус+ модуль Жан 
Моне “Аграрна 
політика ЄС” (574608-
EPP-1-2016-1-UA-
EPPJMO-MODULE) 
(2017-2019). 
2. учасник науково-
навчального 
стажування за 
програмою обміну 
викладачів аграрних 
вищих навчальних 
закладів Woskob 
International Research 
in Agriculture. (WIRA) 
Scholar Program 
(США) (01.2018–
05.2018 р.).
30.8. 
1. співвиконавець НДР 
на тему "Інклюзивна 
модель сталого 
розвитку сільських 
громад в умовах 
євроінтеграційної 
перспективи” (№ 
3/2017; 2017–2019 
рр.). 
2. співвиконавець 
НДР на тему: 
“Соціально-
економічні пріоритети 



сільського розвитку в 
умовах глобальної 
економіки та 
євроінтеграційних 
перспектив України” 
на 2015-2019 рр. 
(номер державної 
реєстрації 
0115U007080).
30.10.
1. декан факультету 
обліку і фінансів (з 
01.02.2019 р.).
30.13.
1. Ковальчук О. Д. 
Особливості бізнес-
планування та 
відображення цілей 
сталого розвитку / 
О.Д. Ковальчук // 
Розвиток сільського 
жіночого 
підприємництва : 
практичний посібник 
/ за ред. д.е.н. Н. М. 
Куцмус – Київ: 
«Центр учбової 
літератури», 2019. – С. 
8–19. 
2. Практичний 
посібник з організації 
та ведення бізнесу на 
сільських територіях / 
[Т.О. Зінчук, Т. В. 
Усюк, О. Д. Ковальчук 
та ін.]; за ред. д.е.н., 
проф. Т.О. Зінчук, 
к.е.н. Т. В. Усюк. – К.: 
«Центр учбової 
літератури», 2018. 367 
с. 
3. Міжнародні 
економічні відносини 
та 
зовнішньоекономічна 
діяльність : навч. 
посібник / Т. О. 
Зінчук, О.Д. 
Ковальчук, Н. М. 
Куцмус [та ін.] ; за 
ред. Т. О. Зінчук. – К.: 
Центр учбової 
літератури, 2017. – 513 
с.
4. Методичні 
рекомендації і вимоги 
до підготовки та 
захисту курсової 
роботи з дисципліни 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
«бакалавр» 
спеціальності 292 
“Міжнародні 
економічні відносини” 
/ Т. О. Зінчук, Н. М. 
Куцмус, Т. В. Усюк, О. 
А. Прокопчук, О. Д. 
Ковальчук– Житомир: 
ЖНАЕУ, 2020. – 30 с.
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International Scientific 



conference. Vilnius 
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Academy of Vytatus 
Magnus University. 
2019. Р. 419-423.
2. Bihun Y. The EU 
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Agriculture / Y. Bihun, 
O. Kovalchuk, T. Usiuk 
// Фінансова політика 
регіонального 
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наук.-практ. 
конференції, 10-11 
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Житомир : ЖНАЕУ, 
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International Journal of 
Applied Exercise 
Physiology. 2019. Vol. 8 
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G., Yavorska T., 
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training. International 
Journal of Applied 



Exercise Physiology. 
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16–24. (WoS).  
3. Prontenko K., 
GribanG., Medvedeva 
I., Okhrimenko I., 
Yuriev S., Dzenzeliuk 
D., Kuznіetsova O., 
Yavorska T., Dovgan N., 
Tkachenko P., Khatko 
A., Mozolev O. 
Development of cadets’ 
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during various sports 
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Educación, Política y 
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національного 
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2. Інформаційна 
значущість розвитку 
силових якостей у 
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Г. П. Грибан, В. П. 
Краснов, П. П. 
Ткаченко, Ф. Г. 
Опанасюк // Вісн. 
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3. Технологія розвитку 
силових якостей 
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процесі з фізичного 
виховання / Г. П. 
Грибан, П.П. 
Ткаченко, О.О. 
Пантус, О.В. 
Ободзінська // 
Науковий часопис. 
Сер. 15. Науково-
педагогічні проблеми 
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(фізична культура і 
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ім. М. П. 
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26
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якості знань у 
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методики розвитку 
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засобами гирьового 
спорту / Г.П. Грибан, 
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Наук. часопис. Сер. 15. 
Науково-педагогічні 
проблеми фізичної 
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2019. – Вип. 3К (110). 
– С. 165–168.
5. Грибан Г.П. 
Комплексні 
дослідження 
модернізації системи 
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освітніх закладах 
України / Г.П. Грибан, 
П.П. Ткаченко, В.П. 
Краснов // Наук. 
часопис. Сер. 15. 
Науково-педагогічні 
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культури (фізична 
культура і спорт). – 
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– С. 120–125.
30.13. 
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Грибан, Т. О. 
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2019. – 40 с. 
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студентів техніці 
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Грибан, Т. О. 



Білоскаленко. – 
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2019. – 28 с.
3. Харчування та 
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Ткаченко, Ф. Г. 
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Грибан, Т. О. 
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2019. – 28 с.
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(технологічний 
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перспективи розвитку 
: зб. матеріалів тез 
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Олимпийский спорт и 
спорт для всех : 
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Воєнно-історичний 
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сільського виробника 
І.А. Мельничук // 
Наукові праці 
історичного 
факультету Запорізь-
кого національного 
університету. – Вип. 
47. – Запоріжжя: ЗНУ, 
2017. – С. 127-131.
4. Melnichuk I. Birth of 
«Old Europe»: princely 
conventions, 
Regulations, regulation 
deeds and codes, as 
political instruments of 
crises settlement // 
EMINAK. Науковий 
щоквартальник. – № 1 
(17). – Т. 1. – К. – 
Миколаїв.: Вид. НДЦ 
«Лукомор’є» Ін-ту 
археології НАН 
України, МНУ ім. В. 
Сухомлинського, 2017. 
– С. 11-15.
5. Melnichuk I. 
Medicine of Old 
Russian monasteries 
from the perspective of 
a modern medical 
practice // Грані. 
Науково-теоретичний 
і громадсько-
політичний альманах. 
– № 2 (142). – Лютий 
2017 р. – 
Дніпропетровський 
національний 
університет імені 
Олеся Гончара; Центр 
соціально-політичних 
досліджень: Грані, 
2017. – С. 6–12.
6. Мельничук І. А. 
Оперативний наказ 
НКВС № 00439 1937 
р. та його наслідки 
для німецького 
населення 
Житомирщини / І.А. 
Мельничук // Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць / Гол. ред. В. М. 
Вашкевич. – К.: 
Національний 
педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова; ТОВ 
НВП «ВІР» 2018. – 



Вип. 129. – С. 32-36.
7. Мельничук І. А. 
Практичні проблеми 
лідерства та 
професіоналізму в 
публічному 
управлінні // Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць / Гол. ред. В. М. 
Вашкевич. – К.: 
Національний 
педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова; ТОВ 
НВП «ВІР», 2019. – 
Вип. 142. – Т.3. – С.71-
74.
8. Мельничук І. А. 
Релігійні вірування 
німців-колоністів 
Волинської губернії в 
ХІХ – на початку ХХ 
ст. // О. Г. Суліменко, 
І. А. Мельничук / 
Етнічна історія 
народів Європи. 
Збірник наукових 
праць. – Вип. 57. КНУ 
ім. Т. Шевченка. – К. 
2019. – С. 44-48. 
9. Мельничук І. А. 
Господарське та 
культурне життя 
чехів-переселенців 
Волинської губернії в 
кінці XIX – на поч. XX 
ст. // І.А. Мельничук, 
О. Г. Суліменко, / 
Етнічна історія 
народів Європи. 
Збірник наукових 
праць. Вип. 60. КНУ 
ім. Т. Г. Шевченка. – 
К. – 2020.  ̶  С. 35-43. 
30.3.
1. Мельничук І.А., 
Сініцький А.Ц., 
Суліменко О.Г. Історія 
України: Навчально-
методичний посібник 
з варіантами тестових 
завдань // Навчально-
методичне видання. – 
Житомир: Вид-во 
«Рута», 2014. – 418 с.
2. Мельничук І. А. 
Влада і правляча еліта 
у літописній та 
літературній традиції 
Княжої доби / І.А. 
Мельничук // 
Науково-методичне 
видання. – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2016. – 110 с.
3. Мельничук І. А. 
Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи. 
наукова монографія / 
І. А. Мельничук / О. В. 
Скидан, , В. П. 
Капелюшний, Н. Й. 
Романюк, В. П. 
Шевчук та ін. / За ред. 
І. А. Мельничука. – 
Житомир: Вид-во 
«Рута», 2018. – С. 8-



29; 65-88; 112-119; 158-
169.
4. Мельничук І. А. 
Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи: 
наук. монографія / О. 
В. Скидан, І. А. 
Мельничук, В.П. 
Капелюшний та ін. ; за 
ред. І. А. Мельничука. 
Житомир : Рута, 2019. 
Т. ІІ. 200 с.
5. Мельничук І.А., 
Суліменко О. Г., 
Михайлова Т. І. 
Політологія. 
Підручник. – 
Житомир: Вид. ПП 
«Рута», 2019. – 112 с.
30.8. 
Керівник науково-
дослідного проєкту 
кафедри суспільних 
наук «Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи» 
(номер державної 
реєстрації 
0116U006609).
30.9. 
Завідувач кафедри 
суспільних наук 
Поліського 
національного 
університету.
30.15. 
Член Спілки 
краєзнавців України.
1. Мельничук І. А. 
Господарські та 
культурно–релігійні 
взаємовпливи 
української та 
німецької громад 
Волині (кінець XIX – 
початок XX століть) // 
Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць / Гол. 
ред. В.М. Вашкевич. – 
К.: «Видавництво 
«Гілея», 2016. – Вип. 
115 (12). – С. 24-27. 
2. Мельничук І. А. 
Аграрно-економічні 
відносини в німецьких 
колоніях Волинської 
губернії (1906-1914 
рр.) / І.А. Мельничук 
// Зб. наукових праць 
ЖНАЕУ.– Житомир.: 
Вид-во ЖНАЕУ, 2017. 
– С. 207-213. 

152741 Зіновчук 
Віталій 
Володимиро
вич

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
сільськогоспод

арський 
інститут, рік 
закінчення: 

1979, 
спеціальність:  

економіка і 

30 Міжнародний 
маркетинг

Кваліфікація:
Житомирський 
сільськогосподарськи
й інститут,
1979 р.

Спеціальність:
«Економіка і 
організація 
сільськогоспо-



організація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 001651, 

виданий 
11.02.2001, 

Атестат 
професора ПP 

001794, 
виданий 

17.10.2002

дарського 
виробництва»

Кваліфікація:
«Економіст-
організатор 
сільськогоспо-
дарського 
виробництва»

Диплом спеціаліста
Г-II119670
1979 р.

Український НДІ 
економіки і 
організації сільського 
господарства 
ім. О. Г. Шліхтера 
1987 р.

Доктор економічних 
наук,
спеціальність
08.07.02 – економіка 
сільського
господарства і АПК

Тема дисертації: 
«Сільськогосподарськ
а кооперація: теорія, 
методологія, 
практика»

Диплом доктора наук
ДД №001651
2000 р.

Професор кафедри 
зовнішньоекономічної
діяльності
підприємств
ПР №001794
2002 р.

Заслужений діяч 
науки і техніки 
України,
2007 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 30 
Ліцензійних умов:
30.1. 
1. Ramanauskas Ju., 
Žukovskis J., Zinovchuk 
V. Agricooperatives and 
Producer 
Organisations: Case of 
EU Countries and 
Lessons for Ukraine. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development. 2017. 
Vol. 39. No. 3. Р. 333–
346 (WoS).
2. Zinovchuk V., 
Kopytova I. A Criteria 
Model for Assessing the 
Efficiency of the 
Production 
Management. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development: Research 



Papers. 2018. Vol. 40. 
No. P. 118–127 (WoS).
3.Tkachuk V.I., 
Zinovchuk V.V., 
Tarasovych L.V., 
Yaremova M.I. (2020). 
A Significance of Digital 
Marketing for 
Promoting Bio-
economy in Ukrainian 
Economy. International 
Journal of Advanced 
Science and 
Technology, 29(6s), 
Р.1043–1049. (Scopus).
30.2.
1. Зіновчук В.В., 
Довженко В.А. 
Сільськогосподарська 
кооперація: проблеми 
та перспективи. 
Економіка АПК. 2017. 
№ 9. С. 90–98. 
2. Zinovchuk V. The 
Matrix Methods and 
Models in Marketing 
Analysis and Planning. 
Вісник ЖНАЕУ. 2016. 
№ 1 (54). Т. 2. С. 20–
29. 
3. Zinovchuk V. The 
Identity of Agricultural 
Marketing Cooperative 
as a Business 
Enterprise. Вісник 
ЖНАЕУ. 2015. № 2 
(51). Т. 2. С. 3–12. 
30.3. 
1. Маркетингова 
діяльність 
підприємства : 
Навчальний посібник 
/ В. В. Зіновчук, О. М. 
Буднік, Л. В. 
Тарасович та ін.; за 
ред. В. В. Зіновчука, Л. 
В. Тарасович. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 462 с. 
2. Zinovchuk V. V. The 
Mission of Cooperatives 
in Sustainable 
Development of Rural 
Areas. Сталий 
розвиток сільських 
територій : 
монографія / за ред. 
проф. Т. Зінчук, проф. 
Ю. Раманаускаса. 
Клайпеда: вид-во 
Клайпедського 
університету, Київ 
«Центр учбової 
літератури», 2019. С. 
357–369. 
3. Зіновчук В. В. 
Кооперативне 
підприємництво на 
сільських територіях. 
Практичний посібник 
з організації та 
ведення бізнесу на 
сільських територіях / 
[Т. О. Зінчук, Т. В. 
Усюк, Л. М. 
Левківська та ін.]; за 
ред. д.е.н., проф. Т. О. 
Зінчук, к.е.н. Т. В. 
Усюк. – К.: «Центр 
учбової літератури», 
2018. –  С. 219–253.



30.4. 
1. Ширма В. В. 
Управління 
інноваціями 
розвитком 
підприємств у галузі 
рослинництва: дис. на 
здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук за 
спец. 08.00.04 – 
«Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». – Біла 
Церква, 2015. 
2. Лапін А. В. 
Інформаційне 
забезпечення 
вертикальної 
інтеграції аграрного 
сектора: дис. на 
здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук за 
спец. 08.00.04 – 
«Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». – 
Житомир, 2015. 
3. Рудь В. В. 
Формування доданої 
вартості в умовах 
вертикальної 
інтеграції підприємств 
м’ясопереробної 
галузі : дис. на 
здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук за 
спец. 08.00.04 – 
«Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». – 
Житомир, 2015. 
4. Гуля Ю. В. 
Використання 
брендингу 
підприємствами 
галузі птахівництва : 
дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. 
наук за спец. 08.00.04 
– «Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». – 
Житомир, 2016.
5. Николюк О.М. 
Формування 
конкурентоспроможн
ості 
сільськогосподарськог
о підприємства : 
теорія, методологія, 
практика : дис. на 
здобуття наук. ступеня 
доктора екон. наук за 
спец. 08.00.04 – 
«Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». – 
Житомир, 2017. 
6. Шлапак М.А. 
Асоціаційні форми 
використання 



сільськогосподарської 
техніки : дис. на 
здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук за 
спец. 08.00.04 – 
«Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». – 
Житомир, 2019.
30.7.
Член Науково-
методичної комісії з 
бізнесу, управління і 
права Міністерства 
освіти і науки 
України, підкомісія 
075 «Маркетинг» 
(Наказ МОН України 
№ 375 від 
06.04.2015р.).
30.8.
1. Керівник НДР за 
темами: 
� «Розробити та 
обґрунтувати 
стратегічні напрями 
та пріоритети 
формування 
конкурентоспроможн
ого аграрного сектора 
Північного-Західного 
регіону України» 
(номер державної 
реєстрації 
0110U002406); 
� «Розробити основні 
напрями розвитку 
сільськогосподарської 
кооперації і 
вертикальної 
інтеграції в 
маркетингових 
ланцюгах 
агропродовольчого 
сектора Північно-
Західного регіону 
України (номер 
державної реєстрації 
№ 0117U000152)». 
2. Член редколегії 
наукового фахового 
видання «Вісник 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету», 
ЖНАЕУ. 
3. Член редколегії 
міжнародного 
наукового журналу 
«Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development», 
Vytautas Magnus 
University Agriculture 
Academy, Литва
30.10. 
1. Директор Науково-
інноваційного 
інституту економіки та 
агробізнесу 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету, 2009-
2015 рр. 
2. З 2014 р. по 



теперішній час – 
голова методичної 
комісії спеціальності 
075 «Маркетинг».
30.11.
1. Голова 
спеціалізованої вченої 
ради Д 14.083.02 в 
ЖНАЕУ із захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
економічних наук зі 
спеціальностей 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством та 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) (2005–
2016 рр.). З грудня 
2017 р. – по 
теперішній час – член 
вказаної спецради. 
2. Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук: 
– Петер М. В. 
«Удосконалення 
управління в 
сільськогоспо-
дарських 
обслуговуючих 
кооперативах», 
спеціальність 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), (2017 р.).
30.13. 
1. Методичні 
рекомендації та 
інструментарій для 
розробки курсового 
проекту з дисципліни 
«Міжнародний 
маркетинг» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
«Магістр»  
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
спеціалізації 
«Менеджмент ЗЕД» 
(галузь знань – 07 
«Управління та 
адміністрування») / В. 
В. Зіновчук, Л.В. 
Тарасович. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2017. 24с. 
2. Методичний 
інструментарій для 
проведення поточного 
контролю знань 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Сільськогосподарськ
а кооперація» (тестові 
завдання для 
студентів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 



спеціальності 075 
«Маркетинг» усіх 
форм навчання) / В. В. 
Зіновчук, Л. В. 
Тарасович, О. М. 
Буднік. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2017. 29с. 
3. Методичні 
рекомендації з 
вивчення навчальної 
дисципліни 
«Підприємництво і 
бізнес-культура» (для 
студентів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 075 
«Маркетинг» усіх 
форм навчання) / В. В. 
Зіновчук, О. М. 
Буднік, Л.В. 
Тарасович. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2017. 38с. 
4. Програма 
міждисциплінарного 
тренінгу 
«Маркетингові 
технології просування 
продукції на ринках 
В2В та В2С» для 
студентів 
спеціальності 075 
«Маркетинг» ОС 
«Бакалавр» / В. В. 
Зіновчук, О. П. 
Власенко, Л. В. 
Тарасович та ін. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 20 с. 
5. Наскрізна програма 
та методика 
організації практичної 
підготовки студентів 
за спеціальністю 
«Маркетинг» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» / В.В. 
Зіновчук, О.М. Буднік, 
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Прокопчук О.А. Форс-
мажорні виклики в 
міграційній політиці 
країн Європейського 
Союзу / І. В. 
Горбачова, О.А. 



Прокопчук // Бізнес 
та умови його 
розвитку: національна 
та міжнародна 
практика. Збірник тез 
наукових робіт 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції / ГО 
«Центр економічних 
досліджень та 
розвитку». – О.:ЦЕДР, 
2020 – С. 7–10.
30.14.
Керівник 
студентського 
наукового гуртка 
««Student scientific 
corporation».
30.16.  
Член ГО «Наукові 
горизонти».

371313 Ковальова 
Тетяна 
Павлівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008850, 
виданий 

13.12.2000, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
042751, 

виданий 
30.06.2015

24 Іноземна мова 
за 
професійним 
спрямуванням 
(німецька), 4 
курс

Кваліфікація:
Житомирський 
державний 
педагогічний інститут 
ім. І. Франка.
1988 р.

Спеціальність: 
«Англійська та 
німецька мови» 

Кваліфікація:
«Вчитель англійської 
та німецької мови 
середньої школи»

Диплом спеціаліста:
ЛВ № 430882
1988 р.
Кандидат 
філологічних наук,
спеціальність
10.02.04 – Германські 
мови.
Тема дисертації: 
«Лінгвопоетичні 
особливості 
зображення світу 
речей в англійській 
художній прозі XVIII-
XX століть».

Диплом кандидата 
наук 
ДК № 008850 
2000 р.

Атестат доцента
кафедри германської 
філології та 
зарубіжної літератури
12ДЦ №042751
2015 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 30 
Ліцензійних умов:
30.9. 
Член журі ІІІ 
(обласного) етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
німецької мови (наказ 
№ 22 Управління 
освіти і науки 
Житомирської 



обласної державної 
адміністрації від 
25.01.2019 р.).
Член журі ІІІ 
(обласного) етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
німецької мови (наказ 
№ 25 Управління 
освіти і науки 
Житомирської 
обласної державної 
адміністрації від 
28.01.2020 р.).
30.13. 
1. Ковальова Т. П. 
Тестові завдання зі 
стилістики німецької 
мови (Testaufgaben in 
Stilistik der deutschen 
Sprache). Частина І : 
посібник-практикум / 
Р. Є. Пилипенко, Т. П. 
Ковальова. – 
Житомир : Вид-во 
ФОП О. О. Євенок, 
2018. – 126 с. 
2. Ковальова Т. П. 
Тестові завдання зі 
стилістики німецької 
мови (Testaufgaben in 
Stilistik der deutschen 
Sprache). Частина ІІ : 
посібник-практикум / 
Т. П. Ковальова, Г. В. 
Кузнєцова, Т. Ю. 
Білошицька. – 
Житомир, 2019. – 152 
с. 
3. Ковальова Т. П.  
Learning English with 
Films : посібник-
практикум  / Г. В. 
Кузнєцова., Т. П. 
Ковальова. – 
Житомир: Вид-во Бук-
Друк, 2020. – 74 с. 
30.16. 
Членство в 
Українській Спілці 
германістів вищої 
школи (витяг з 
протоколу від 25 
травня 2018 р., 
Київський 
національний 
лінгвістичний 
університет)
30.17. 
Педагогічний стаж – 
25 років

44455 Прокопчук 
Оксана 
Андріївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
050206 

Менеджмент 
зовнішньоекон

омічної 
діяльності, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 051231, 
виданий 

28.04.2009, 
Атестат 

12 Менеджмент 
ЗЕД

Кваліфікація:
Державний 
агроекологічний 
університет,
2004 р.

Спеціальність: 
«Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності»

Кваліфікація: 
«Менеджер 
зовнішньоекономічної 
діяльності»

Диплом
ТМ №25794377
2004 р.



доцента 12ДЦ 
037833, 
виданий 

14.04.2014

Кандидат 
економічних наук,
08.00.04 –економіка 
та управління 
підприємствами 
(за видами 
економічної 
діяльності)

Тема дисертації: 
«Забезпечення 
економічної стійкості 
сільськогосподарських 
підприємств»

Диплом кандидата 
наук
ДК №051231
2009 р.

Атестат
доцента 
кафедри
менеджменту 
зовнішньоекономічної

діяльності 
12ДЦ №03783
2014 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 30 
Ліцензійних умов:
30.1. 
1. Zinchuk T., Kutsmus 
N., Prokopchuk O., 
Lagodienko V., Nych T., 
Naumko Y. (2021) 
Multifunctionality of 
Agriculture in the 
Reality of Globalization 
Crisis. Ecological 
Engineering & 
Environmental 
Technology. Vol. 22. Iss. 
1. P. 51-59. (Scopus).
2. Disproportionality of 
Ukraine's participation 
in international 
business: rethinking 
under conditions of new 
stage of global 
development / T. 
Zinchuk, N. Kutsmus, 
O. Prokopchuk, O. 
Kovalchuk, T. Usiuk // 
Solid State Technology. 
Vol. 63. No.6. 2020. P. 
1460-1476. (Scopus).
3. Прокопчук O., 
Горбачова І. Система 
інституційно-
інвестиційної 
підтримки розвитку 
сільських територій у 
США. Agricultural and 
Resource Economics: 
International Scientific 
E-Journal. 2018. Vol. 4. 
No. 2. Pp. 115–128. 
(WоS).
30.2. 
1. Україна в системі 
глобальної економіки: 
торговельний аспект / 
Куцмус Н.М., 
Прокопчук О.А., Усюк 
Т.В. // Економіка 



АПК. ̶ 2020.  ̶ № 4  ̶ С. 
94.
2. Прокопчук О.А., 
Горбачова І.В. Україна 
на світовому ринку 
підприємницького 
капіталу. 
Причорноморські 
економічні студії. 
2020. №52. С.49-55.
3. Горбачова І.В., 
Прокопчук О.А. 
Транспозиція 
міграційної політики 
країн Європейського 
Союзу в контексті 
України / Вісник 
Одеського 
національного 
університету імені І.І. 
Мечнікова. Том 25. 
Випуск 1(80) Серія 
«Економіка». 2020. C. 
28-31.
4. Горбачова І.В. 
Перспективи 
глобальної міграції та 
Україна / Науковий 
вісник ДВНЗ 
Ужгородського 
національного 
університету. 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство. Серія 
24. – 2019. – C. 100-
105.
5. Прокопчук О., Усюк 
Т. Європейська модель 
інвестиційного 
забезпечення 
політики сільського 
розвитку 
[Електронний ресурс] 
/ Agricultural and 
Resource Economics : 
International Scientific 
E-Journal. – 2016. Vol. 
2. No. 4. pp. 149–160.
30.3. 
1. Міжнародні 
економічні відносини 
та 
зовнішньоекономічна 
діяльність: навч. 
посібник / Т.О. 
Зінчук, О.Д. 
Ковальчук, Н.М. 
Куцмус, І.В Горбачова 
[та ін.]; за ред. Т. О. 
Зінчук. – К.: Центр 
учбової літератури, 
2017. – 513 с.
2. Прокопчук О.А. 
Екологічно 
орієнтоване 
інвестування у 
сільському 
господарстві. 
Стратегія  
інклюзивного 
сільського розвитку  
на базі громад: 
проекти, реалії та  
європейські 
перспективи для  
України: монографія 
за ред. проф. Т.О. 
Зінчук. Київ: «Центр 
учбової літератури», 



2019. С. 200-207.
3. Prokopchuk, O. 
(2019). Institutional 
and Investment 
Support for the 
Development of Rural 
Areas: USA Experience. 
In: Zinchuk, T. (ed.) 
Sustainable 
Development of Rural 
Areas. Klaipėda 
University, Lithuania, 
p. 380-389. 
4. Прокопчук О.А. 
Інформаційно-
консультаційна 
підтримка жіночих 
підприємницьких 
ініціатив. Розвиток 
сільського жіночого 
підприємництва: 
практичний посібник 
/ за ред. д.е.н., доц. 
Н.М. Куцмус. К.: 
“Центр учбової 
літератури”, 2019. С. 
76–85.
30.8. 
1. співвиконавець 
науково-дослідної 
теми: «Інноваційна 
модель 
зовнішньоекономічної 
політики в умовах 
кризи глобалізації 
(номер державної 
реєстрації 
02120U101915);
2. рецензент 
міжнародного 
наукового фахового 
економічного 
журналу: Agricultural 
and Resource 
Economics: 
International Scientific 
E-Journal.
30.10. 
1. Виконання 
обов’язків заступника 
завідувача кафедри 
міжнародних 
економічних відносин 
та європейської 
інтеграції Поліського 
національного 
університету.
2. Виконання 
обов’язків голови 
навчально-
методичної комісії 
факультету економіки 
та менеджменту 
Поліського 
національного 
університету, 2020 р. 
30.13. 
1. Дудченко М.А., 
Прокопчук О.А., Усюк 
Т.В. Програма 
навчальної практики 
«Вступ до 
спеціальності» для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти ОП 
«Міжнародні 
економічні 
відносини». – 
Житомир, Поліський 
національний 



університет, 2020. – 6 
с. 
2. Методичні 
рекомендації та 
вимоги до виконання і 
захисту звіту із 
виробничої практики 
для студентів 
факультету економіки 
та менеджменту 
галузь знань 29 
«Міжнародні 
відносини» 
спеціальність 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» освітній 
ступінь перший 
(бакалаврський) / 
П.В. Пивовар, О.А. 
Прокопчук, Т.О. 
Зінчук, В.Є. Данкевич, 
І.В. Горбачова, Т.В. 
Усюк – Житомир, 
ЖНАЕУ, 2019. – 33 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних 
(семінарських) 
завдань з дисципліни 
«Вступ до 
спеціальності» для 
студентів 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» / Т.О. 
Зінчук, О.А. 
Прокопчук – 
Житомир, ЖНАЕУ, 
2020. – 20 с.
4. Методичні 
рекомендації і вимоги 
до підготовки та 
захисту курсової 
роботи з дисципліни 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
«бакалавр» 
спеціальності 292 
“Міжнародні 
економічні відносини” 
/ Т. О. Зінчук, Н. М. 
Куцмус, Т. В. Усюк, О. 
А. Прокопчук, О. Д. 
Ковальчук– Житомир: 
ЖНАЕУ, 2020. – 30 с.
30.15. 
1. Горбачова І.В., 
Прокопчук О.А. 
Напрями 
стратегічного 
управління 
компетенціями 
підприємств в умовах 
виходу на зовнішні 
ринки / Таврійські 
економічні наукові 
читання: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Київ: 
Таврійський 
національний 
університет імені В.І. 
Вернад-ського, 2017 – 
С. 114-117. 
2. Горбачова І.В. 



Прокопчук О.А. 
Біржовий ринок 
України: сучасний 
стан та перспективи 
розвитку / Соціально-
економічний 
потенціал розвитку 
країни: сучасний стан, 
тенденції, та 
проблеми 
відтворення: 
матеріали Міжнарод. 
наук.-практ. конф. / 
Львів: ЛЕФ, 2017. – С. 
475-480.
3. Горбачова І.В., 
Прокопчук О.А. 
Експортний потенціал 
аграрного сектора 
економіки України / 
Розвиток економічної 
системи в контексті 
міжнародного 
співробітництва: 
збірник тез наук. робіт 
міжнар. наук.-практ. 
конф. – К.: 
Аналітичний центр 
«Нова Економіка», 
2018. – С. 20-23.
4. Горбачова І.В., 
Прокопчук О.А. Вплив 
циклічності 
економічного 
розвитку на 
міграційні процеси 
світу / Стратегічні 
напрями економічної 
та соціальної політики 
у ринкових умовах: 
збірник матер. всеукр. 
наук.-практ. конф. – 
К.: «Київський 
економічний 
науковий центр», 
2018. – С. 9-13.
5. Горбачова І.В. 
Проблеми 
міжнародної трудової 
міграції України в 
контексті розвитку 
глобалізації / 
Забезпечення сталого 
розвитку економіки: 
проблеми, 
можливості, 
перспективи: 
матеріали доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції / 
Ужгород: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2018. – С. 142-146.
6. Прокопчук О.А., 
Горбачова І.В. Україна 
у глобальному 
економічному 
середовищі / 
Менеджмент, 
підприємництво та 
цифрові інновації: 
аналіз тенденцій та 
науково-економічний 
розвиток: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції / ГО 
«Львівська 
економічна 
фундація». – Львів: 



ЛЕФ, 2019. –  С. 11-14 
7. Горбачова І.В., 
Прокопчук О.А. Цілі 
сталого розвитку та 
міграція в Україні / 
Перспективні 
напрями розвитку 
національної 
економіки в умовах 
змін ринкового 
середовища: 
проблеми та 
перспективи: збірник 
матер. всеукр. наук.-
практ. конф. – / О.: 
ЦЕДР, 2019. – С. 6-8. 
8. Горбачова І.В., 
Прокопчук О.А. Форс-
мажорні виклики в 
міграційній політиці 
країн Європейського 
Союзу / І.В. 
Горбачова, О.А. 
Прокопчук // Бізнес 
та умови його 
розвитку: національна 
та міжнародна 
практика. Збірник тез 
наукових робіт 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції / О.: 
ЦЕДР, 2020 – С. 7-10.
30.16. 
Член ГО «Наукові 
горизонти».

205245 Костенко 
Світлана 
Олексіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
спеціаліста, 

Національна 
юридична 
академія 

України імені 
Ярослава 

Мудрого, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 013209, 
виданий 

25.04.2013

7 Міжнародне та 
господарське 
право

Кваліфікація:
Національна 
юридична академія 
України 
ім. Ярослава Мудрого,
 м. Харків 
2008 р.

Спеціальність: 
«Правознавство» 

Кваліфікація: 
«юрист» 

Диплом спеціаліста 
ХА № 34861427
2008 р.

Кандидат юридичних 
наук,
спеціальність
12.00.06 – земельне 
право, аграрне право, 
екологічне право, 
природоресурсне 
право.

Тема дисертації: 
«Правове 
регулювання 
здійснення державних 
аграрних інтервенцій 
в Україні»

Диплом кандидата 
наук
ДК № 013209
2013 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 30 
Ліцензійних умов:



30.2. 
1. Костенко С.О. 
Правова оцінка 
окремих аспектів 
законопроєкту № 
3316 (щодо протидії 
злочинам на ґрунті 
ненависті за ознаками 
сексуальної орієнтації 
та гендерної 
ідентичності). 
Порівняльно-
аналітичне право. 
2020. – №2. С. 151–
153.
2. Костенко С.О. До 
питання щодо 
скасування 
адвокатської 
монополії на 
конституційному 
рівні. Юридичний 
науковий 
електронний журнал. 
2020. № 3. С. 108–110.
3. Костенко С.О., 
Мамчур С.М. 
Компаративний 
аналіз систем 
місцевого 
самоврядування в 
Україні та деяких 
країн світу // 
Юридичний науковий 
електронний журнал 
Запорізького 
національного 
університету: збірник 
наукових статей. – 
Запоріжжя, 2019. – 
№2/2019. – С. 53-56.
4. Костенко С. О. 
Земельний банк в 
Україні – бути чи не 
бути: аналіз з точки 
зору перспективного 
законодавства. 
Правова держава. 
2019.  ̶  34’2019. С. 42–
47.
5. Данкевич В., 
Костенко С., Пивовар 
П. Економіко-правові 
аспекти сучасного 
землекористування. 
Agricultural and 
Resource Economics : 
International Scientific 
E-Journal. 2017. Vol. 3. 
No. 4. – рp. 57–72. 
30.8. 
відповідальний 
виконавець науково-
дослідного проекту на 
2017-2022 рр. 
«Сучасні тенденції 
розбудови правової 
держави в Україні та 
світі» (державний 
реєстраційний номер 
0117U000807). 
30.13. 
1. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни «Теорія і 
практика цивільного 
судочинства» для 
підготовки фахівців 
другого 



(магістерського) рівня 
спеціальності 081 
«Право» / Укладач: 
к.ю.н., Костенко С.О. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019.  ̶  22 с.
2. Методичні вказівки 
для проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Природоохоронне 
законодавство та 
екологічне право» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» спец. 
6.040106 «Екологія, 
ОНС та ЗП» галузі 
знань: 0401 
«Природничі науки» 
[Електронний ресурс] 
/ уклад. С. О. 
Костенко. ̶ Житомир: 
ЖНАЕУ, 2017.  ̶  44 с.
3. Методичні вказівки 
для проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Кримінально-
виконавче право» для 
підготовки фахівців 
галузі знань 0304 
«Право» спец. 
6.030401 
«Правознавство» 
освітнього рівня 
«Бакалавр» 
[Електронний ресурс] 
/ уклад. С. О. 
Костенко.  ̶ Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017.  ̶  37 с.
30.15. 
1. Костенко С.О. 
Подолання бідності як 
одне з завдань 
правової держави // 
Юридична наука: 
виклики і сьогодення: 
Міжнародна науково-
практична 
конференція. Одеса: 
Причорноморська 
фундація права. 2019. 
С. 28-33.
2. Костенко С.О. 
Правовий аналіз 
окремих положень 
Єдиної комплексної 
стратегії та плану дій 
розвитку сільського 
господарства та 
сільських територій в 
Україні на 2015-2020 
роки / С.О. Костенко 
// Сучасні тенденції 
розбудови правової 
держави в Україні та 
світі: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. 
Житомир, ЖНАЕУ. 
2018. – С. 443-446.
3. Костенко С.А. 
Проблемы 
реализации в Украине 
права на справедливое 
судебное 
разбирательство / С.А. 
Костенко // Идеал 
свободной 



человеческой 
личности: от 
международных 
пактов о правах 
человека к 
современной 
конституции : тез. 
докл. Междунар. 
науч.-практ. конф. / 
учреждение 
образования «Акад. 
М-ва внутр. дел Респ. 
Беларусь» ; редкол.: 
А.В. Яскевич [и др.]. – 
Минск : Академия 
МВД, 2016. – С. 95-98.
4. Костенко С.О. Роль 
Конституційного Суду 
України в 
забезпеченні 
інформаційної 
безпеки в Україні // 
Інформаційна безпека 
в сучасному світі та її 
вплив на 
конституційний лад в 
Україні: теорія й 
практика : матеріали 
всеукраїнської 
конференції. ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника», 
2019. – С. 99-103.
5. Костенко С.О. 
Правові проблеми 
охорони родючюсті 
грунтів: окремі 
аспекти / С. О. 
Костенко // Наукові 
читання – 2018. – 
Житомир: Вид-во 
«Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2018. – 
С. 158-163.
30.18 
З 2012 р. є 
позаштатним 
науковим 
співробітником 
відділу проблем 
аграрного, 
земельного, 
екологічного та 
космічного права на 
громадських засадах 
Інституту держави і 
права ім. 
В.М.Корецького НАН 
України.

137888 Хант Галина 
Олександрів
на

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова і 
література 

14 Іноземна мова 
за 
професійним 
спрямуванням 
(німецька), 3 
курс

Кваліфікація:
Житомирський 
державний 
університет
 ім. І.Франка,
 2002 р.

Кандидат 
філологічних наук, 
спеціальність 10.02.04 
– германські мови.

Тема дисертації:
«Системні та 
функціональні 
особливості 
англомовних 



(англійська, 
німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 
(німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
071 Облік і 

оподаткування,
Атестат 

доцента AД 
005524, 
виданий 

26.11.2020

однослівних ідіом (на 
матеріалі сучасного 
публіцистичного 
дискурсу»

Диплом кандидата 
наук
ДК № 057679
2010 р.

Атестат доцента 
кафедри англійської 
філології та перекладу
12ДЦ № 034264 
2013 р.

Сертифікат, що 
посвідчує визначення 
рівня володіння 
німецькою мовою
Goethe-Zertficat B2
1346-AB2A-
0000611149
2020 p.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 30 
Ліцензійних умов:
30.2. 
1. Хант Г.О. Вербальна 
об’єктивація 
національно-
маркованого концепту 
OBRIGKEITSDENKEN 
у німецькомовних 
мас-медійних текстах. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
"Філологія" / гол. ред. 
проф. І. В. Ступак. – 
Одеса : Видавничий 
дім "Гельветика", 
2016. С. 202–204.
2. Хант Г. О., Разумна 
К. А. Лексичні та 
стилістичні 
особливості сучасного 
англійсько- та 
німецькомовного 
публіцистичного 
дискурсу. Науковий 
вісник Ужгородського 
університету. Серія 
«Філологія»: 2019. 
Випуск 1 (41). С. 174 – 
180. 
3. Усова І.В., Хант Г.О. 
Запозичення та 
інтернаціоналізація в 
процесі формування 
англомовних 
авіаційних термінів. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Філологія. Соціальні 
комунікації: 2020. 
Том 31 (70) № 2, Ч. 2. 
С. 249 – 253. 
30.3. 
1. Хант Г. О., 
Лазаренко І. С., 
Коновалова В. А. 
Англійська мова. 
Навчальний посібник 



для студентів 
аграрних 
спеціальностей вищих 
аграрних навчальних 
закладів. Житомир: 
Вид-во: ЖНАЕУ, 2017. 
– 118 с. 
2. Хант Г. О., Мороз М. 
В. Німецька мова. 
Навчальний посібник. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. – 160 с.
30.5. 
2016-2019 рр. – 
асистент проєкту 
«Німецько-українська 
співпраця в галузі 
органічного 
землеробства».
30.9. 
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
відділення 
«Мовознавство» у 
2017-2018 рр. Накази 
№25 і №32 
Управління освіти і 
науки Житомирської 
обласної державної 
адміністрації від 
01.02.2017 р. та 
02.02.2018 р. 
відповідно.
30.10. 
З 2016 р. – завідувач 
кафедри іноземних 
мов Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету.
30.14. 
З 2016 р. – керівник 
наукового гуртка 
«Academic Writing». 
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з німецької 
мови.
30.17. 
Перекладацька 
діяльність протягом 
10 років. З 2007 р. 
працює в 
перекладацькій 
агенції «Great» на 
посаді перекладача 
(німецька мова).

289370 Разумна 
Карина 
Андріївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
бакалавра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

0101 
Педагогічна 

освіта, Диплом 
спеціаліста, 

5 Іноземна мова 
за 
професійним 
спрямуванням 
(англійська), 3 
курс

Кваліфікація:
Житомирський 
державний 
університет
 ім. І. Франка 
2011 р.

Кваліфікація магістра 
педагогічної освіти, 
викладача англійської 
мови і зарубіжної 
літератури

Диплом магістра



Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська), 
Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
073 

Менеджмент

ТМ 41711408
2011 р.

Сертифікат, що 
посвідчує визначення 
рівня володіння 
англійською мовою С1
Cambridge English 
Level 2 Certificate in 
ESOL International 
(First)

168UA0070018 
2016 p.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 30 
Ліцензійних умов:
30.2. 
1. Разумна К.А. 
Відтворення 
суспільно-політичних 
реалій української 
сучасності в 
британському 
публіцистичному 
дискурсі / К. А. 
Разумна // Наук. вісн. 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Філологія». – 2017. – 
№26. – С. 101-110.
2. Разумна К. А. 
Типологія англійської 
національно 
маркованої лексики та 
сфери її концентрації 
/ К. А. Разумна // 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. – 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2018. – 
Вип. 19. Том 2. – С. 
91–95.
3. Разумна К. А. 
Англіськомовний 
публіцистичний 
дискурс у дзеркалі 
сучасних 
лінгвістичних 
розвідок / К. А. 
Разумна // Науковий 
вісник Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. Сер. 
Філологічні науки» 
(мовознавство): 
збірник наукових 
праць. – Дрогобич, 
2018. – № 10. – С. 121–
125. 
4. Разумна К. А. 
Лексичні та 
стилістичні 
особливості сучасного 
англійсько- та 



німецькомовного 
публіцистичного 
дискурсу / К. А. 
Разумна, Г. О. Хант // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. – 
Ужгород, 2019. – С. 
45–50.
30.8. 
Член редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України – видання 
«Наукові горизонти» 
30.10. 
Виконання обов’язків 
секретаря вченої ради 
факультету з 2018 р.
30.14. 
Робота у складі 
організаційного 
комітету студентської 
олімпіади з німецької 
мови (2019-2020 н.р.)
30.15. 
1. Разумна К. А. 
Функціонально-
стильовий розподіл 
національно-
маркованої лексики 
на матеріалі 
англомовних корпусів 
/ К. А. Разумна // 
Science and education a 
new dimension. 
Philology. – 2018. – 
Vol. 6 (42), iss. 149. – P. 
56–59.
2. Разумна К.А. 
Міжкультурна 
комунікація у 
професійній 
підготовці майбутніх 
вчителів іноземних 
мов / К.А. Разумна, 
С.В. Кубрак // 
International scientific 
and practical 
conference “Philology 
in EU countries and 
Ukraine at the modern 
stage”: Conference 
proceedings, December 
21–22, 2018. Baia 
Mare: Izdevnieciba 
“Baltija Publishing”. – 
C. 224–227.
3. K. Razumna. The 
Role of Fil. Dr. Jan-U. 
Sandal in Promoting 
Independent Science 
and Social 
Entrepreneurship on a 
Global Scale / K. 
Razumna // Museum 
Science and Sandal 
Private Museum. – 
Oslo, 2020.– P. 123–
139.

318461 Данкевич 
Віталій 
Євгенович

в.о. декана, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
бакалавра, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Державний 

агроекологічни

8 Зовнішньоекон
омічна 
діяльність 
підприємств

Посада: професор 
кафедри міжнародних 
економічних відносин 
та європейської 
інтеграції за 
внутрішнім 
сумісництвом



й університет", 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 

спеціаліста, 
Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2016, 

спеціальність: 
7.03060104 

менеджмент 
зовнішньоекон

омічної 
діяльності, 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2009, 

спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
доктора наук 
ДД 007054, 

виданий 
16.05.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007851, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента AД 
00997, 

виданий 
05.07.2018

Кваліфікація:
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 
2009 р.

Спеціальність: «Облік 
і аудит»
 
Кваліфікація: 
«Магістр з обліку 
і аудиту»

Диплом магістра
ТМ №37406485
2009 р.

Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 
2016 р.

Спеціальність: 
«Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності» 

Кваліфікація: 
«Спеціаліст 
з менеджменту 
зовнішньоекономічної 
діяльності»

Диплом спеціаліста
С16 №104254
2016 р.

Кандидат 
економічних наук,
спеціальність
08.00.04 –економіка 
та управління 
підприємствами 
(за видами 
економічної 
діяльності)

Тема дисертації: 
«Оптимізація 
виробничої структури 
високотоварних 
сільськогосподарських 
підприємств»

Диплом кандидата 
наук
ДК №007851
2012 р.

Доктор
економічних наук,
спеціальність:
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством
2018 р.

Тема дисертації: 
«Розвиток земельних 
відносин у сільському 
господарстві: теорія, 
методологія, 
практика»
Диплом доктора наук
ДД №007054
2018 р.

Атестат 



доцента
кафедри міжнародних 
економічних відносин 
та європейської 
інтеграції
АД №000997
2018 р.

Сертифікат, що 
посвідчує визначення 
рівня володіння 
англійською мовою 
В2,
№457
2017 p.

наказ на посаду 
професора
465к від 05.03.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 30 
Ліцензійних умов:
30.1.
1. Institutional 
Transformation of 
Ukraine's Agricultural 
Sector / T. Zinchuk, N. 
Kutsmus, O. Kovalchuk 
[et al.] // Review of 
Economic Perspectives. 
– 2017. – Vol. 17, Iss. 1. 
– P. 57–80. (Scopus).
2. Dankevych Y. 
Ukraine agricultural 
land market formation 
preconditions / Y. 
Dankevych, V. 
Dankevych, O. Chaikin 
// Acta Univ. Agric. 
Silvic. Mendelianae 
Brun. 2017, No. 65, pp. 
259–271. (Scopus).
2. Dankevych V. 
Clustering of the 
international 
agricultural trade 
between Ukraine and 
the EU / V. Dankevych, 
Y. Dankevych, P. 
Pyvovar // 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development. – 2018. – 
Vol. 40. – No. 3: 307–
319. (WоS).
3. Dankevych V., 
Kamenchuk T., 
Kononova O. [et al.]. 
Strategic Planning for 
Sustainable 
Development of States: 
Administration Aspect, 
International Journal of 
Management, 11 (4), 
2020, Рp. 511-522. 
(Scopus).
30.2. 
1. Данкевич В. Є. 
Екологічний контроль 
сільськогосподарської 
продукції на митниці 
[Електронний ресурс] 
/ Є. М. Данкевич, В. Є. 
Данкевич // 
Глобальні та 
національні проблеми 



економіки: електрон. 
журн. – 2016. – № 10. 
– С. 166–170. 
2. Данкевич В. 
Формування 
кoн’юнктури свiтoвoго 
ринку меду: сучасний 
стан і перспективи 
для українських 
експортерів. / В. 
Данкевич, Є. 
Данкевич, П. Пивовар 
//. Agricultural and 
Resource Economics: 
International Scientific 
E-Journal. 2018. Vol. 4. 
No. 2. Pp. 37–54. 
3. Dankevych V. 
Clustering of the 
international 
agricultural trade 
between Ukraine and 
the EU / V. Dankevych, 
Y. Dankevych, P. 
Pyvovar // 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development. – 2018. – 
Vol. – 40. – No. 3: 307–
319.
4. Данкевич В.Є. 
Вплив глобалізації 
економіки на 
формування 
земельних відносин у 
сільському 
господарстві / В.Є. 
Данкевич, Є. М. 
Данкевич, О. В. 
Шегеда // Проблеми 
економіки. – 2019. – 
№ 2 (40) – С. 5–14.
5. Skydan O.V. The 
Current State of 
Applying Space 
Technologies to 
Monitor Land Use 
Efficiency / O. V. 
Skydan, V. Y. 
Dankevych, Y. M. 
Dankevych // The 
problems of economy. – 
2019. – № 3 (41) – Р. 
281–288.
6. Данкевич В. Є., 
Пивовар П. В., 
Данкевич Є. М. Вплив 
лібералізації світової 
торгівлі на розвиток 
вітчизняних 
підприємств 
пивоварної галузі. 
Проблеми економіки. 
2020. №1. C. 59–67.
30.3. 
1. Данкевич В. Є. 
Розвиток земельних 
відносин в умовах 
глобалізації: 
монографія / 
Данкевич В. Є. – 
Житомир: Видавець: 
О.О. Євенок, 2017. – 
392 c.
2. Dankevych V. 
Ukraine agricultural 
land market formation: 
domestic and European 
experience / T. 



Zinchuk, V. Dankevych 
// Formation of 
modern social, 
economic and 
organizational 
mechanisms of entities 
agrarian business : 
collective monograph / 
ed. by M. 
Bezpartochnyi; ISMA 
University. – Riga: 
Landmark SIA, 2017. – 
P. 78–86.
3. Данкевич В. Є. 
Ринкові засади 
формування 
земельних відносин в 
умовах 
багатофункціональної 
економіки. 
Інклюзивний 
розвиток сільської 
економіки в умовах 
глобалізаційних 
викликів: монографія 
/ Т. О. Зінчук, Т. В. 
Усюк, В. Є. Данкевич 
та ін. ; за ред. д.е.н., 
проф. Т.О. Зінчук, 
к.е.н. Н. М. Куцмус. – 
К.: «Центр учбової 
літератури», 2017. С. 
16–22, С. 133–150, С. 
287–300.
5. Dankevych V. 
Economic models of 
agricultural enterprises 
material and technical 
provision under 
intensive land use. 
Formation of modern 
social, economic and 
organizational 
mechanisms of entities 
agrarian business: 
collective monograph / 
edited by M. 
Bezpartochnyi ; ISMA 
University. – Riga: 
Landmark SIA, 2017. P. 
143–152.
6. Dankevych V. The 
status and prospects of 
organic arable farming 
development in Polissia 
of Ukraine. Actual 
aspects of organic 
agricultural 
development in 
Ukraine: [monograph] 
/ ed. by M. Nazarenko, 
R. Bezus, K. 
Andrusevych. Vienna, 
2018. 291. P. 96–137.
7. Dankevych V. 
Modern realities and 
prospects of the land 
market in Ukraine. 
Sustainable 
development of rural 
areas: [monograph] / 
ed. by prof. T. Zinchuk, 
prof. Yu. Ramanauskas. 
– Klaipėda. Klaipėda 
University; Kyiv 
“Center for Educational 
Literature”, 2019. – P. 
130–145.
8. Данкевич В. Є. 
Economic, social and 
environmental effects of 



the land market: eu 
experience. Аграрна 
політика 
Європейського союзу: 
виклики та 
перспективи: 
монографія / за ред. 
д.е.н., проф. Т.О. 
Зінчук. – К.: “Центр 
учбової літератури”, 
2019. С. 320–330.
9. Данкевич В. Є. 
Інноваційні технології 
у веденні аграрного 
бізнесу. Практичний 
посібник з організації 
та ведення бізнесу на 
сільських територіях. 
[Т.О. Зінчук, Т.В. 
Усюк, Л.М. Левківська 
та ін.]; за ред. д.е.н., 
проф. Т.О. Зінчук, 
к.е.н. Т.В. Усюк – К.: 
“Центр учбової 
літератури”, 2018. – C. 
158–170. 
10. Міжнародні 
економічні відносини 
та 
зовнішньоекономічна 
діяльність / 
Навчальний посібник 
/  Т.О. Зінчук, О.Д. 
Ковальчук, Н.М. 
Куцмус [та ін.]; за ред 
Т.О. Зінчук. – К.: 
Центр учбової 
літератури, 2017. – 512 
c.
30.7.
Експерт НАЗЯВО за 
спеціальністю 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини». 
30.8. 
– співвиконавець на 
НДР на тему: 
«Інноваційна модель 
зовнішньоекономічної 
політики в умовах 
кризи глобалізації 
(номер державної 
реєстрації 
02120U101915), 2020-
2024 рр.
– рецензент 
міжнародних 
наукових фахових 
економічних 
журналів: 
1) “Agricultural and 
Resource Economics: 
International Scientific  
E-Journal”, ISSN: 2414-
584X;
2) “Економіка. 
Управління. 
Інновації”, ISSN: 2410-
3748;
3) “Наукові 
горизонти”, “Scientific 
horizons”, ISSN: 2663-
2144
30.11. 
офіційний опонент:
Гаража О.П. 
Інституціональні 
засади управління 
земельними 
ресурсами на різних 



рівнях територіально-
галузевого розподілу: 
теорія та практика. 
Поліський 
національний 
університет, 2020 р.
30.13. 
1. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
“Кон’юнктура 
світового ринку 
фармацевтичних 
препаратів”/ В.Є. 
Данкевич, М.О. 
Степура // Житомир,  
ЖНАЕУ, 2020. – 30 с. 
2. Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни 
“Кон’юнктура 
світового ринку 
фармацевтичних 
препаратів”/ В.Є. 
Данкевич, М.О. 
Степура – Житомир,  
ЖНАЕУ, 2020. – 26 с. 
3. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни “Світове 
сільське господарство 
та основи ЗЕД”/ В.Є. 
Данкевич, М.О. 
Степура – Житомир, 
ЖНАЕУ, 2020. – 33 с. 
4. Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни “Світове 
сільське господарство 
та основи ЗЕД” / В.Є. 
Данкевич, М.О. 
Степура – Житомир,  
ЖНАЕУ, 2020. – 23 с. 
5. Методичні 
рекомендації та 
вимоги до виконання і 
захисту звіту із 
виробничої практики 
для студентів 
факультету економіки 
та менеджменту 
галузь знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітній ступінь – 
бакалаврський, 
освітня програма 
«Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності» / П.В. 
Пивовар, О.А. 
Прокопчук, Т.О. 
Зінчук, В.Є. Данкевич, 
І.В. Горбачова, Т.В. 
Усюк – Житомир, 
ЖНАЕУ, 2019. – 32 с. 
6. Методичні 
рекомендації та 
вимоги до виконання і 
захисту звіту із 
виробничої практики 



для студентів 
факультету економіки 
та менеджменту 
галузь знань 29 
«Міжнародні 
відносини» 
спеціальність 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» освітній 
ступінь перший 
(бакалаврський) / 
П.В. Пивовар, О.А. 
Прокопчук, Т.О. 
Зінчук, В.Є. Данкевич, 
І.В. Горбачова, Т.В. 
Усюк, О.Д. Ковальчук 
– Житомир,  ЖНАЕУ, 
2019. – 33 с. 
30.15. 
1. Данкевич В. Є. 
Використання 
земельних ресурсів в 
умовах сучасних 
глобальних викликів: 
економічні та 
екологічні аспекти  / 
В. Є. Данкевич, Є. М. 
Данкевич // Водні 
екосистеми та 
збереження їх 
біорізноманіття: 
Збірник наукових 
праць. – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – С. 
236–238 
2. Данкевич В. Є. 
Тенденції розвитку 
органічного 
землеробства в умовах 
глобалізації / В.Є. 
Данкевич, О.О. 
Рожков // Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека. 
– Житомир: 
“Полісся”, 2019. С. 
232–236.  
3. Данкевич В. Є. 
Європейський досвід 
збалансованого 
землекористування / 
В.Є. Данкевич, Є. М. 
Данкевич // Наукові 
читання – 2019. – 
Житомир: Вид–во 
“Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет”, 2019. – 
С. 149–154. 
4. Dankevych V. 
Completion of the land 
reform as anssential 
component for the 
development оf social 
entrepreneurship in 
rural areas / V. 
Dankevych // Дискусії 
з актуальних питань 
соціального 
підприємництва :  
Матеріали 64-го 
Саміту соціального 
підприємництва. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. – С. 10–13.
5. Данкевич В.Є., 
Панова Ю. С. Основні 
принципи укладання 
зовнішньоторговельно



го контракту. 
Інноваційні 
досягнення науки та 
освіти: ХХV 
Міжнародна науково-
практична інтернет-
конференція: тези 
доповідей. Ч. 3. 
Дніпро: ГО «НОК», 
2020 с. 47-52.
30.16. 
Член ГО «Наукові 
горизонти», ГО 
«Українська мережа 
сільського розвитку».

21190 Кравчук 
Наталія 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
050206 

Менеджмент 
зовнішньоекон

омічної 
діяльності, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 048713, 
виданий 

08.10.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
036544, 
виданий 

21.11.2013

16 Економіка та 
фінанси 
підприємств

Кваліфікація:
Державний 
агроекологічний 
університет,
2003 р.

Спеціальність: 
«Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності»

Кваліфікація: 
«Менеджер 
зовнішньоекономічної 
діяльності»

Кандидат 
економічних наук, 
спеціальність
08.00.04 –економіка 
та управління 
підприємствами 
(за видами 
економічної 
діяльності),
2008 р.

Тема дисертації: 
«Стан та шляхи 
підвищення конкурен-
тоспроможності 
продукції льонарства»

Диплом кандидата 
наук
ДК №048713 
2008 р.

Атестат 
доцента 
кафедри економіки 
підприємства 
12ДЦ№036544
2013 р

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 30 
Ліцензійних умов:
30.1.
1. Tkachuk V. І., 
Kravchuk N. І., 
Kilnitska O. S., 
Shevchuk K. V. Еnergy 
conservation as a 
strategic alternative of 
competitiveness 
enhancement of entities 
of agrarian concern. 
Економічний часопис-
ХХІ. 2016. №160(7-8). 
C. 71–76. (Scopus).
2. Kravchuk N., 
Tarasovych L., 
Yaremova M. 



Development of the 
socially-oriented 
economy in Ukraine: 
prerequisites and 
strategic forecasting. 
Baltic Journal of 
Economic Studies. 
2017. Vol. № 3. No. 2. 
P. 66–72. (WоS).
3. Kravchuk N., 
Kilnitska O., 
Khodakivskyi V., 
Misevych M. European 
strategy for the 
development of 
alternative energy. 
Eastern journal of 
European studies. 10 
(1). 2019. 271-297. 
(Scopus, WоS).
4. Кравчук Н.І. 
Регіональні 
особливості 
сільськогоспо-
дарського 
виробництва / Н. І. 
Кравчук, А. Ю. 
Любчик // Економіка: 
реалії часу. Науковий 
журнал. – 2020. – № 3 
(49). – С. 14-22. 
(EBSCO).
30.2.
1. Кравчук Н.І. 
Теоретико-методичні 
аспекти формування 
конкурентних переваг 
в контексті 
регіонального 
розвитку. Глобальні та 
національні проблеми 
економіки. 2016. № 11. 
С. 580–583. 
2. Кравчук Н.І., 
Яремова М.І. Оцінка 
конкурентоспроможн
ості регіонів України. 
Вісник 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету. 2016. № 
1 (54). Т. 2. С. 88–95.
3. Кравчук Н.І., 
Кільніцька О.С., 
Тарасович Л.В. 
Біоекономіка : генезис 
і сучасні імперативи. 
Бізнес інформ. 2018 р. 
№2. С. 8–18.
4. Кравчук Н.І., 
Кільніцька О.С., 
Ходаківський В.М. 
Детермінанти 
розвитку сільської 
економіки. Наукові 
горизонти. 2018. № 6 
(69). С. 17–28.
5. Ткачук В.І., Кравчук 
Н.І., Кільніцька О.С. 
Соціально-економічні 
детермінанти 
продовольчої 
незахищеності 
населення України. 
Проблеми економіки. 
№ 3(41). 2019. С. 263-
274.
6. Кравчук Н.І., 
Остапчук А.В. 
Сучасний та 



перспективний рівень 
виробництва 
сільськогосподарської 
продукції 
підприємствами 
Житомирської області 
[Електронний ресурс]. 
Інфраструктура 
ринку. 2019. № 35. 
Режим доступу до 
ресурсу: 
http://www.market-
infr.od.ua/uk/35-2019
7. Кравчук Н.І., 
Данилюк Я.О. 
Ретроспективний 
аналіз та сучасні 
тренди світового 
ринку м’яса в 
контексті формування 
продовольчої безпеки. 
Східна Європа: 
економіка, бізнес та 
управління. 6 (23) 
2019. [Електронний 
ресурс]. Режим 
доступу до ресурсу: 
http://www.easterneur
ope-
ebm.in.ua/journal/23_
2019/23_2019.pdf
30.8.
Співвиконавець НДР 
на тему: «Стратегічні 
напрями 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості суб’єктів 
аграрного 
підприємництва» 
(номер державної 
реєстрації 
0116U004208, (2016–
2021 рр.).
30.13. 
1. Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
переддипломної 
практики для 
студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» 
освітнього ступеня 
«Магістр» денної та 
заочної форм 
навчання у вищих 
навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівнів 
акредитації / Ткачук 
В. І., Яремова М. І., 
Кравчук Н. І., 
Кільніцька О. С., 
Ходаківський В. М. 
Житомир: ЖНАЕУ. 
2016 р. 31 с.
2. Програма фахового 
вступного 
випробування третій 
(освітньо-науковий) 
рівень вищої освіти 
здобувач ступеня 
доктора філософії 
(PhD) галузь знань 05 
«Соціальні та 
поведінкові науки» 
спеціальності 051 
«Економіка» / Ткачук 
В.І., Кравчук Н.І. 
Житомир: ЖНАЕУ. 
2020 р. 14 с. 



3. Програма 
додаткового вступного 
випробування третій 
(освітньо-науковий) 
рівень вищої освіти 
здобувач ступеня 
доктора філософії 
(PhD) галузь знань 05 
«Соціальні та 
поведінкові науки» 
спеціальності 051 
«Економіка» / Ткачук 
В.І., Кравчук Н.І. 
Житомир: ЖНАЕУ. 
2020 р. 13 с. 
4. Методичні вказівки 
для практичних 
занять та самостійної 
роботи з дисципліни 
«Економічна 
демографія» для 
підготовки фахівців за 
освітньо-професійною 
програмою 051 
«Економіка» першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти/ 
укл. Н.І. Кравчук, М.І. 
Яремова. Житомир: 
ПНУ, 2020. 24 с. 
5. Інструктивно-
методичні матеріали 
до практичних занять 
та самостійної роботи 
з дисципліни 
«Економіка і фінанси 
підприємства» для 
студентів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
економічних 
спеціальностей / укл. 
М.І. Яремова, Н.І. 
Кравчук.  Житомир: 
ПНУ, 2020. 35 с. 
30.14.
- член організаційного 
комітету конференції І 
туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
«Актуальні питання 
аграрної економіки: 
погляд молоді» (з 2011 
року);
- керівництво 
науковими роботами 
студентів: 
1. Мельник В.О., 
Кравчук Н.І. 
Перспективи 
виробництва 
біопалива як 
альтернативного 
джерела енергії в 
Україні. Innovative 
Potential of Socio-
Economic Systems: the 
Challenges on the 
Global World : 
International Scientific 
Conference. Lisbon, 
Portugal : Baltija 
Publishing. 2017. Part I. 
P. 44–48.
2. Онофрійчук А., 
Кравчук Н.І. Роль та 
значення цифровізації 
економіки у розвитку 
суспільства. 
Perspectives of world 
science and education. 



Abstracts of the 6th 
International scientific 
and practical 
conference. CPN 
Publishing Group. 
Osaka, Japan. 2020. 
Pp. 621-631. 
3. Кравчук Н.І., 
Данилюк Я.О. 
Ретроспективний 
аналіз та сучасні 
тренди світового 
ринку м’яса в 
контексті формування 
продовольчої безпеки. 
Східна Європа: 
економіка, бізнес та 
управління. 6 (23) 
2019. [Електронний 
ресурс]. / Режим 
доступу до ресурсу: 
http://www.easterneur
ope-
ebm.in.ua/journal/23_
2019/23_2019.pdf.
30.15. 
1. Кравчук Н. І. 
Оптимізація 
прибутковості 
зерновиробництва. 
Соціально-
економічний розвиток 
України: загрози та 
виклики в умовах 
трансформаційних 
змін: матер. Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Одеса, 29-30 квітня 
2016 р.) Одеса: ОНУ 
ім. І.І. Мечникова, 
2016. С. 129–132.
2. Kravchuk N. I., 
Yaremova M.I. Сurrent 
level of regional 
competitiveness. 
Economic development 
strategy in terms of 
European integration: 
International scientific 
conference. Kaunas, 
Lithuania. 2017. P. 
208–212.
3. Тарасович Л. В., 
Кравчук Н. І., 
Яремова М. І. Сільська 
економіка у 
формуванні 
продовольчої безпеки 
країни. Innovative 
Economy : Processes, 
Strategies, 
Technologies: 
International Scientific 
Conference, Part I. 
Kielce, Poland: Baltija 
Publishing. P. 127–128.
4. Кільніцька О. С., 
Кравчук Н. І. Оцінка 
витрат на продовольчі 
товари та споживча 
поведінка українських 
домогосподарств. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
зб. доп. учасн. VI 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. Житомир : О. О. 
Євенок, 2018. С. 163–
167. 5. Кільніцька О.С., 
Кравчук Н.І. Ціновий 



моніторинг на 
органічну 
продовольчу 
продукцію. Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали VIІ Міжн. 
наук.-практ. конф. – 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ. 2019. С. 227–
232. 
6. Кравчук Н.І. 
Соціальні аспекти 
органічного 
підприємництва. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали VIІІ Міжн. 
наук.-практ. конф. – 
Житомир: Вид.-во 
ПНУ, 2020. – С. 155-
160. 
7. Кравчук Н.І. 
Конюнктуроутворююч
і чинники сільського 
ринку праці. 
Пріоритетні напрями 
економіки: наукові 
дискусії : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. – Житомир: 
Вид.-во ПНУ, 2020. – 
С. 55-60. 

99157 Куцмус 
Наталія 
Миколаївна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
050206 

Менеджмент 
зовнішньоекон

омічної 
діяльності, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 008903, 

виданий 
15.10.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 049342, 
виданий 

12.11.2008, 
Атестат 

доцента AД 
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виданий 

16.05.2018
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торгівля

Кваліфікація:
Державний 
агроекологічний 
університет,
2004 р.

Спеціальність: 
«Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності»

Кваліфікація: 
«Менеджер 
зовнішньоекономічної 
діяльності»
Диплом спеціаліста
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Кандидат 
економічних наук, 
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національним 
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Тема дисертації:
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2008 р.
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економічних
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ДЦ №000785
2018 р.

Доктор економічних 
наук,
спеціальність
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством

Тема дисертації:
«Розвиток сільської 
економіки в умовах 
глобалізації: теорія, 
методологія, 
гендерний вимір»

Диплом
ДД №008903
2019 р.

Сертифікат, що 
посвідчує визначення 
рівня володіння 
англійською мовою В2
Cambridge English 
Level 2 Certificate in 
ESOL International 
(First)
17BUA0070005 
2017 p.

наказ на посаду 
професора
№415к від 
28.08.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 30 
Ліцензійних умов:
30.1. 
1. Zinchuk T., Kutsmus 
N., Prokopchuk O., 
Lagodienko V., Nych T., 
Naumko Y. (2021) 
Multifunctionality of 
Agriculture in the 
Reality of Globalization 
Crisis. Ecological 
Engineering & 
Environmental 
Technology. Vol. 22. Iss. 
1. P. 51-59. (Scopus).
2. Challenges of 
sustainable 
development of rural 
economy / T. Zinchuk, 
O. Kovalchuk, N. 
Kutsmus, O. Charutska. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development. 2018. 
Vol. 40, No. 4. P. 609–
619. (WоS). 
3. Institutional 
Transformation of 
Ukraine's Agricultural 
Sector / T. Zinchuk, N. 
Kutsmus, V. Dankevych 
et al. Review of 
Economic Perspectives. 
2017. Vol. 17, iss. 1. P. 
57–80. (Scopus).
4. Disproportionality of 
Ukraine's participation 
in international 



business: rethinking 
under conditions of new 
stage of global 
development / T. 
Zinchuk, N. Kutsmus, 
O. Prokopchuk, O. 
Kovalchuk, T. Usiuk // 
Solid State Technology. 
Vol. 63. No.6. 2020. P. 
1460–1476. (Scopus).
30.2. 
1. Зінчук Т.О., Куцмус 
Н.М. Політика 
згуртування ЄС: 
задум, еволюція, 
критика. Науковий 
вісник Чернівецького 
національного 
університету: 
Економіка : зб. наук. 
праць. Вип. 825. 
Чернівці : 
Чернівецький 
національний 
університет, 2020. С. 
3-11.
2. Прокопчук О.А., 
Куцмус Н.М. 
Ефективність 
інвестиційного 
забезпечення 
багатофункціо-
нальності сільського 
господарства в умовах 
глобальної економіки. 
Проблеми економіки. 
2020. №1. C. 98–105.
3. Inclusive 
development of rural 
economy under global 
challenges / N. 
Kutsmus, T. Zinchuk, 
O. Kovalchuk. Studia i 
Materiały Wydziału 
Zarządzania i 
Administracji Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej 
im. Jana 
Kochanowskiego w 
Kielcach. 2017. Nr 2, т. 
I. S. 67–78.
4. Зінчук Т. О., Куцмус 
Н. М. Диверсифікація 
бізнесу на сільських 
територіях: досвід 
країн світу. Економіка 
АПК. 2018. № 4. С. 
19–27. 
5. Соціально-
економічні 
особливості ринкового 
обігу 
сільськогосподарських 
земель: вітчизняний 
та європейський 
досвід / Т. О. Зінчук, 
В. Є. Данкевич, Н. М. 
Куцмус, О. Д. 
Ковальчук. Економіка. 
Фінанси. 
Менеджмент: 
актуальні питання 
науки і практики. 
2017. № 7. С. 49–62. 
6. Ринок 
кондитерської 
продукції в Україні: 
тенденції та 
перспективи розвитку. 
Кільніцька О.С., 
Кравчук Н.І., Куцмус 



Н.М. Економіка АПК. 
2018. № 11. С. 29-43. 
7. Україна в системі 
глобальної економіки: 
торговельний  аспект 
/ Куцмус Н.Н., 
Прокопчук О.А., Усюк 
Т.В. // Економіка 
АПК. – 2020. – № 4. – 
С. 94.
30.3. 
1. Міжнародні 
економічні відносини 
та зовнішньо-
економічна 
діяльність: навч. 
посібник / Т. О. 
Зінчук, О. Д. 
Ковальчук, Н. М. 
Куцмус [та ін.] ; за 
ред. Т. О. Зінчук. – К.: 
Центр учбової 
літератури, 2017. – 513 
с. 
2. Інклюзивний 
розвиток сільської 
економіки в умовах 
глобалізаційних 
викликів : монографія 
/ [Т. О. Зінчук, Т. В. 
Усюк, В. Є. Данкевич 
та ін.] ; за ред. д. е. н., 
проф. Т. О. Зінчук, к. 
е. н. Н. М. Куцмус. 
Київ : Центр учбової 
літератури, 2017. П. 
1.5. Інституційні зміни 
та сільський розвиток. 
С. 42–50; П. 2.2. 
Руралізм та 
неоруралізм як 
альтернативні 
парадигми сільської 
економіки. С.  1–76 ; 
П. 3.4. Гендерні 
асиметрії в системі 
сільської економіки. С. 
177–190. 
3. Куцмус Н. М. 
Гендерні імперативи 
розвитку сільської 
економіки в умовах 
глобалізації : 
монографія. Київ : 
Центр учбової 
літератури, 2018. 291 
с. 
4. Куцмус Н. М. Case-
study диверсифікації 
сільського 
підприємництва в 
країнах-членах ЄС. 
Практичний посібник 
з організації та 
ведення бізнесу на 
сільських територіях / 
[Т. О. Зінчук, Т. В. 
Усюк, Л. М. 
Левківська та ін.] ; за 
ред. д.е.н., проф. Т. О. 
Зінчук, к.е.н. Т. В. 
Усюк. Київ : Центр 
учбової літератури, 
2018. С. 148–158.
5. Куцмус Н.М. 
Гендерна нерівність та 
добробут сільського 
населення: 
моделювання 
причинно-
наслідкових звʼязків. 



Сталий розвиток 
економіки: світовий 
досвід та перспективи 
України: монографія / 
за ред. проф. В.І. 
Ткачука. – Житомир: 
«Поліський 
національний 
університет», 2021. – 
С. 40-51. 
30.5. 
– освітній модуль 
програми ERASMUS+ 
Jane Monnet “Аграрна 
політика ЄС” 
(№574608-ЕРР-1-
2016-UA-EPPJMO-
MODULE), (2017–2019 
рр.); 
– проекти наукового 
стажування в 
Лейбніц-Інституті 
аграрного розвитку в 
країнах з перехідною 
економікою (ІАМО), 
м. Халлє (Саалє), 
Німеччина (2016, 2019 
р.); 
– проект LaScalA – 
Міжнародний центр 
компетенцій з 
великомасштабного 
сільського 
господарства (2017-
2020 рр.).
30.8. 
� керівник проекту 
“Розвиток жіночого 
підприємництва в 
умовах прогресуючих 
змін на сільських 
територіях” за 
підтримки 
Управління 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
Житомирської 
обласної державної 
адміністрації, 2019 р.; 
� відповідальний 
виконавець проекту 
«Інклюзивна модель 
сталого розвитку 
сільських громад в 
умовах 
євроінтеграційної 
перспективи», (номер 
державної реєстрації 
011U7002519), 2016-
2019 рр.
� співвиконавець 
ініціативної теми 
НДР“Інноваційна 
модель зовнішньо-
економічної політики 
в умовах кризи 
глобалізації”, (номер 
державної реєстрації 
0120U101915), 2020-
2024 рр.
30.11.
офіційний опонент 
дисертаційних робіт: 
1. Руда Л.П. Сільські 
території у моделі 
розвитку аграрного 
сектору (2015  р.);
2. Вакар Т.В. Брендинг 
сільських територій 



(2017 р.).
30.13. 
1. Методичні 
матеріали для 
вивчення курсу 
«Міжнародна біржова 
діяльність» для 
здобувачів ОС 
«Бакалавр» за 
освітньою програмою 
292 «Міжнародні 
економічні 
відносини» / Н.М. 
Куцмус / Житомир, 
ЖНАЕУ, 2020 – 41 с. 
2. Методичні 
рекомендації з 
вивчення курсу 
"Міжнародна 
торгівля" для 
здобувачів ОС 
«Бакалавр» за 
освітньою програмою 
292 «Міжнародні 
економічні 
відносини» / Н.М. 
Куцмус, Т.В. Усюк // 
Поліський 
національний 
університет, 2020. 63 
с.
3. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Міжнародна 
торгівля» для 
студентів 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» / Н.М. 
Куцмус / Житомир, 
ЖНАЕУ, 2018 – 71 с. 
4. Методичні 
рекомендації і вимоги 
до підготовки та 
захисту курсової 
роботи з дисципліни 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
«бакалавр» 
спеціальності 292 
“Міжнародні 
економічні відносини” 
/ Т. О. Зінчук, Н. М. 
Куцмус, Т. В. Усюк, О. 
А. Прокопчук, О. Д. 
Ковальчук– Житомир: 
ЖНАЕУ, 2020. – 30 с.
30.14. 
2016 р. – студентка 
факультету економіки 
та менеджменту І.В. 
Калініченко, III місце 
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О., Плотнікова М., 
Іванюк О. 
Формування 
європейської системи 
Q-менеджменту в 
децентралізованих 
громадах // Наукові 
Горизонти. 2019, No 
3(76).
15. Якобчук В. П. 
Формування системи 
публічного 
управління відходами 
/ В. П. Якобчук, Л. І. 
Симоненко, Ю. В. 
Баланович // 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток. – 2019. – № 
10. – Режим доступу 
до журналу: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/pdf/10_2019/47
.pdf. 
30.3.
1. Економічна теорія: 
[навч. посіб.] / В. 
Якобчук, Є. 
Ходаківський, В. 
Довженко та ін. / за 
заг. ред. В.П. Якобчук. 
– Житомир: В. Б. 
Котвицький, 2015. – 
456 с. 
2. Якобчук В. П. 
Економічна теорія: 
навч. посіб. / В. П. 
Якобчук. – 4-те вид., 
перероблене / В. П. 
Якобчук. – Житомир. : 
Вид-во «ЖНАЕУ», 



2016. – 348 с. 
3. Економічна теорія: 
[підручник] / В. П. 
Якобчук, Є. І. 
Ходаківський та ін. // 
Житомир, ЖНАЕУ, 
2020. – 450 с. 
30.8.
Науковий керівник 
НДР на тему: 
«Інституційні 
імперативи 
інтелектуалізації 
аграрної економіки в 
євроінтеграційному 
вимірі», 2015-2020 рр. 
(номер державної 
реєстрації 
0115U006602).
30.10. 
завідувач кафедри 
економічної теорії, 
інтелектуальної 
власності та 
публічного 
управління (2001 р. – 
до тепер).
30.11. 
Офіційний опонент: 
1. Клевчік Л. 
Формування ринку 
економічної 
інформації в умовах 
глобалізації, спец. 
08.00.01. – 
економічна теорія та 
економічна думка, 
2015 р. 
30.13.
1. Методичні 
рекомендації з 
вивчення курсу 
«Економікс» для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
галузі знань 29 
«Міжнародні 
відносини» 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» / Якобчук 
В.П., Симоненко Л.І., 
Довженко В.А., 
Захаріна О.В., Кравець 
І.В. – Житомир: 
Поліський 
національний 
університет, 2020. – 
79 с.
2. Методичні 
рекомендації з 
вивчення курсу 
«Міжнародна макро- 
та мікроекономіка» 
для здобувачів 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
галузі знань 29 
«Міжнародні 
відносини» 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» / Якобчук 
В.П., Симоненко Л.І., 
Довженко В.А., 
Захаріна О.В., Кравець 
І.В. – Житомир: 



Поліський 
національний 
університет, 2020. – 
120 с.
30.14. 
Наумчук В.В. (студент 
1 курсу, спец. 
«Менеджмент») 
нагороджений 
дипломом ІІІ ступеня 
за перемогу в ІІ-му 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
інтелектуальної 
власності (керівник 
Якобчук В. П.) (2016 
р.).
30.15.
1. Якобчук В. 
Актуальні питання 
публічного 
управління аграрної 
сфери в умовах 
децентралізації / В. 
Якобчук, А. Якобчук 
// Наукові читання – 
2017. – Житомир: 
Вид-во «ЖНАЕУ», 
2017. – Т. 3. – С. 276–
282.
2. Якобчук В. 
Трансформація 
механізму публічного 
управління 
пріоритетами 
агарного розвитку в 
інтелектуальній 
економіці / В. 
Якобчук, С. Тищенко 
// Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій : 
перспективи 
публічно-приватного 
партнерства : Матер. 
ІІІ Міжнар. наук.-
практ. форуму, в 2 ч. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. – Ч. 1. – С. 82–
87.
3. Якобчук В. 
Запровадження 
системи менеджменту 
якості на підприємстві 
перспективи розвитку 
менеджменту 
сільськогосподарських 
підприємств / В. 
Якобчук, С. Тищенко, 
С. Ярош // 
Менеджмент в 
аграрному секторі 
економіки: теорія та 
практика ефективного 
розвитку: матер. ІІ 
наук.-практ. конф. 
Студентів, аспірантів, 
молодих вчених, 
присвяченої памяті М. 
П. Поліщука – 
Житомир. Вид-во 
ЖНАЕУ, 2017. – С. 23–
25.
4. Якобчук В. П. 
Інтелектуальна 
економіка як 
компонента розвитку 
територіальних 
громад / В. Якобчук // 



Економіка і 
врядування: проблеми 
соціалізації: науково-
практичний круглий 
стіл – Чернівці: 
Чернівецький нац. ун-
т, 2017. – С. 90–91.
5. Якобчук В. П. 
Парадигма гештальтів 
рефлексивного 
управління 
економічними 
процесами в умовах 
децентралізації / 
В.Якобчук, Є. 
Ходаківський, О. 
Іванюк, М. 
Плотнікова, О. 
Мосієнко // 
Парадигмальні 
зрушення в 
економічній теорії 
ХХІ ст.: матер. ІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. – К.: Київський 
нац. ун-т імені Тараса 
Шевченка, 2017. – С. 
420–425.

189199 Рассадкіна 
Марина 
Валеріївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. 
Математика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 042381, 
виданий 

01.01.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027153, 

виданий 
01.01.2011

16 Математика 
для 
економістів

Кваліфікація: 
Житомирський 
державний 
педагогічний 
університет, 
2002 р. 

Спеціальність: 
«Математика і 
фізика» Кваліфікація: 
вчитель математики і 
фізики, астрономії та 
безпеки 
життєдіяльності

Диплом спеціаліста
ТМ №21223749
2002 р.

Житомирський 
державний 
педагогічний 
університет, 2003 р.
 
Спеціальність: 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Математика». 
Кваліфікація: 
«Магістр педагогічної 
освіти, викладач 
математики»
 
Диплом магістра
ТМ №23441748

Кандидат фізико-
математичних наук,
спеціальність
01.01.06 – алгебра 
та теорія чисел

Тема дисертації: 
«(Min, max) -
еквівалентність 
скінченних частково 
впорядкованих 
множин та додатна 
визначеність 
квадратичної форми 
Тітса»



Диплом кандидата 
наук
ДК №042381
2007 р.

Атестат 
доцента 
 кафедри вищої 
математики та 
загальнотехнічних 
дисциплін
12ДЦ №027153
 2011 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 30 
Ліцензійних умов:
30.1. 
1. Bondarenko V. M. 
The classification of 
serial posets with the 
non-negative quadratic 
Tits form being 
principal / V. M. 
Bondarenko, M. V. 
Styopochkina // 
Algebra and Discrete 
Mathematics. – 2019. – 
27, N2. – pp. 202–211. 
(Scopus).
30.2. 
1. Стьопочкiна М. В. 
Кількість частково 
впорядкованих 
множин, (min, max)-
еквівалентних 1-
надсуперкритичній 
частково 
впорядкованій 
множині (1, 3, 5) / М. 
В. Стьопочкіна, І. В. 
Черв’яков // Прикл. 
проблеми мех. і мат. – 
2016. – Вип. 14 – С. 12-
15.
2. Bondarenko V. M. 
On properties of the 
Hasse diagram of 
nonserial  posets with 
positive quadratic Tits 
form / V. M. 
Bondarenko, M. V. 
Styopochkina // Наук. 
вiсн. Ужгород. ун-ту. – 
2016. –  Вип. № 2 (29). 
– С. 31–34.
3. Bondarenko V. M. 
Minimax equivalence 
and self-duality of 
posets with positive 
quadratic Tits form / V. 
Bondarenko, M. 
Styopochkina //  
Groups and Actions: 
Geometry and 
Dynamics, December 
19-22, 2016. –  Kyiv, 
2016. – Р. 16. 
4. Bondarenko V. M. 
Coefficients of 
transitiveness of P-
critical posets / V. 
Bondarenko, M. 
Styopochkina // Зб. 
праць Iн-ту 
математики НАН 
України. – 2017. – 
Т.14, N1. – P. 46–51.



5. Bondarenko V. 
Combinatorial 
properties of P-posets 
of width 2 / V. 
Bondarenko, M. 
Styopochkina // 
Прикладні проблеми 
механіки і математики 
– 2017. – Вип. 15 – С. 
21–23.
6. Styopochkina M. On 
coefficients of 
transitiveness of posets 
of special type / M. V. 
Styopochkina // 11th 
International Algebraic 
Conference in Ukraine 
dedicated to the 75th 
anniversary of V. V. 
Kirichenko, July 3-7, 
2017. –  Kyiv, 2017. – Р. 
131.
7. Bondarenko V. M. 
On properties  of posets 
of MM-type (1,3,5) / V. 
M. Bondarenko, M. V. 
Styopochkina // 
Науковий вiсник 
Ужгородського 
університету. – 2018. –  
Вип. №1(32). – С. 50-
53. 
8. Bondarenko V. On 
Hasse diagrams 
connected with the 1-
oversupercritical poset 
(1, 3, 5) / V. 
Bondarenko, Yu. 
Orlovskaja, M. 
Styopochkina // 
Прикладні проблеми 
механіки і 
математики. – 2018. – 
Вип. 16 – С. 30-32. 
9. Bondarenko V. On 
coefficients of 
transitiveness of posets 
critical with respect to 
the positivity of the 
quadratic Tits form / V. 
Bondarenko, M. 
Styopochkina // 
Сучасні проблеми 
механіки та 
математики: збірник 
наукових праць у 3-х 
т. / за заг. ред. А. 
Самойленка та Р. 
Кушніра // Інститут 
прикладних проблем 
механіки і математики 
ім. Я.С. Підстригача 
НАН України. 2018. – 
Т. 3. – С. 246-247.
10. Рассадкіна М. 
Перевірка 
арифметичних 
властивостей 
узагальнено 
напівнеперервних 
функціоналів / M. 
Рассадкіна //  
«Наукові читання – 
2018»: збірник 
доповідей 
конференції 
факультету інженерії 
та енергетики ЖНАЕУ 
(Житомир: 19 березня, 
2018). –  Житомир: 
Вид-во ЖНАЕУ, 2018. 



– С. 68-70. 
11. Рассадкіна М. В. 
Теореми Веєрштраса 
для узагальнено 
напівнеперервних 
функціоналів / M. В. 
Рассадкіна //  ІІ 
міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Біоенергетичні 
системи в 
агропромисловому 
виробництві»: збірник 
доповідей – Житомир: 
Вид-во ЖНАЕУ, 2018. 
– С. 79-81.
12. Bondarenko V. 
Strengthening of a 
theorem on Coxeter-
Euclidean type of 
principal partyally 
ordered sets / V. 
Bondarenko, M. 
Styopochkina // Вісник 
Київського 
університету. Серія: 
фізико-математичні 
науки. – 2018. – №4. – 
pp. 8-15. 
13. Bondarenko V. On 
properties of posets of 
MM-type (1; 2; 7) / V. 
Bondarenko, M. 
Styopochkina // 
Прикладні проблеми 
механіки і 
математики. – 2019. – 
Вип. 17 – С. 7-10.
14. Bondarenko V. On 
the classification of the 
serial principal posets / 
V. Bondarenko, M. 
Styopochkina // ХІІ 
міжнародна 
алгебраїчна 
конференція в 
Україні: тези 
доповідей – Вінниця, 
2019. – С. 19-20. 
15. Рассадкіна М. 
Теорема про 
рівномірну збіжність 
узагальнено 
напівнеперервних 
функціоналів / M. 
Рассадкіна //  
«Наукові читання – 
2020»: збірник 
доповідей 
конференції 
факультету інженерії 
та енергетики ЖНАЕУ 
– Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2020. – С. 34-
35. 
16. Рассадкіна М. Про 
рівномірно 
узагальнено 
напівнеперервні 
функціонали / M. 
Рассадкіна // ІV 
міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Біоенергетичні 
системи в 
агропромисловому 
виробництві»: збірник 
доповідей (28-29 
травня, 2020). –  



Житомир: Вид-во 
Поліського 
університету, 2020. – 
С. 152–154.
17. Bondarenko V. On 
CoxeterEuclidean type 
of principal posets and 
generalizations to other 
posets / V. Bondarenko, 
M. Styopochkina // 
International 
mathematical 
conference dedicated to 
the 60th anniversary of 
department of algebra 
and mathematical logic 
of Taras Shevchenko 
National University of 
Kyiv – Kyiv, 2020. – С. 
24-28.
30.11.
1. Гайдук В. Реберно-
локальні деформації 
додатних 
квадратичних форм 
Тітса, 2016 р.
2. Подолян І. 
Матричні зображення 
постійного 
жорданового типу 
абелевих та 
діедральних груп, 
2019 р.
30.13. 
1. Рассадкіна М. 
Методичні вказівки та 
завдання для 
контрольної роботи з 
дисципліни «Вища 
математика» для 
студентів заочної 
форми навчання 
технологічного 
факультету / М. В. 
Рассадкіна. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. – 51 с.
2. Рассадкіна М. 
Методичні вказівки 
для самостійного 
вивчення теми 
«Застосування 
диференціального 
числення в економіці» 
для студентів 
економічних 
спеціальностей. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. – 20 с.
3. Рассадкіна М. 
Методичні вказівки 
для самостійного 
вивчення теми 
«Застосування 
інтегрального 
числення в економіці» 
для студентів 
економічних 
спеціальностей. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. – 17 с.
30.14. 
Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Цікаві історичні 
факти про математику 
і математиків».

310205 Маєвський 
Олександр 

доцент, 
Основне 

Обліку та 
фінансів

Диплом 
спеціаліста, 

6 Інформаційні 
системи та 

Кваліфікація:
Державний 



Володимиро
вич

місце 
роботи

Державний 
аерокосмічний 

університет 
імені 

М.Є.Жуковсько
го 

"Харківський 
авіаційний 

інститут", рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

100102 
Двигуни 
ракетно-

космічних 
літальних 
апаратів

технології в 
МЕВ

аерокосмічний 
університет
імені М.Є. 
Жуковського 
«Харківський 
авіаційний інститут», 
1999 р.

Спеціальність:
«Двигуни ракетно-
космічних літальних 
апаратів»
Кваліфікація:
«Інженер-механік»

Диплом спеціаліста 
ХА № 10677707

Кандидат технічних 
наук,
спеціальність 01.05.02 
– «Математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи»,
2017 р.

Тема дисертації: 
«Моделювання 
природних систем 
типу «хижак-жертва в 
умовах екологічного 
забруднення 
територій»
2016 р.

Диплом кандидата 
технічних наук
ДК № 041173
2017 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 30 
Ліцензійних умов:
30.1. 
1. Maevsky O. Modeling 
of the process of 
optimization of 
decision-making at 
control of parameters of 
energy and technical 
systems on the example 
of remote Earth's 
sensing tools / O. 
Maevsky, V. 
Artemchuk, Y. Brodsky, 
I. Pilkevych, P. 
Topolnitsky // Systems, 
Decision and Control in 
Energy I. – Springer – 
2020. (Scopus).
30.2. 
1. Маєвський О. В. 
Математична модель 
взаємодії хижак-
жертва з врахуванням 
просторових факторів 
та фактору впливу 
середовища існування 
популяцій / І. А. 
Пилькевич, Ю. Б. 
Бродський, О. В. 
Маєвський // 
ScienceRise. – 2015. – 
№ 4/2 (9). – С. 23–27.
2. Маевский А. В. 
Решение задачи 



идентификации 
рабочих параметров 
математической 
модели процесса 
динамики 
экологических систем 
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державний 

педагогічний 
університет 

імені Михайла 
Коцюбинськог

о, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Історія, 
Диплом 

спеціаліста, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Вищий 
навчальний 

18 Демократія: 
від теорії до 
практики

Кваліфікація:
Вінницький 
державний 
педагогічний 
університет ім. 
Михайла 
Коцюбинського,
2002 р.

Спеціальність: 
«Педагогіка і 
методика освіти. 
Історія»
Кваліфікація: 
«Вчитель історії і 
правознавства», 
спеціалізація 
«Правознавство»

Диплом
спеціаліста 
ВН №21195726
2002 р.



заклад 
"Міжрегіональ

на Академія 
управління 

персоналом", 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

081 Право, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 002845, 

виданий 
22.12.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

037832, 
виданий 

14.02.2014

Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом, 
2018 р. 
Спеціальність: 
«Право», 
спеціалізація: 
«Комерційне право»
Диплом спеціаліста
 С18 № 037398.
2018 р.

Кандидат юридичних 
наук, спеціальність 
12.00.01  ̶
 «Теорія та історія 
держави і права; 
історія політичних і 
правових учень» 

Тема дисертації: 
«Презумпції у праві: 
питання теорії та 
практики»

Диплом кандидата 
наук
ДК № 002845
2011 р.

Атестат
доцента
кафедри 
правознавства 
12 ДЦ № 037832 
2014 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 30 
Ліцензійних умов:
30.1. 
Iasechko, S., Bratsuk, I., 
Petrechenko, S., 
Kazanchuk, I., 
Liashenko, R. 2020. 
Development of the 
Doctrine on Certain 
Personal Incorporeal 
Rights in European 
Countries. Journal of 
Advanced Research in 
Law and Economics, 
Volume XI, Summer, 
4(50): 1169–1174. 
(Scopus).
30.2. 
1. Ляшенко Р.Д. 
Антикорупційна 
експертиза НПА: 
поняття та важливість 
застосування. 
Держава і право. 
Юридичні науки. 
Випуск 86. Частина 1. 
К.: Ін-т держави і 
права ім. В.М. 
Корецького НАН 
України, 2019. С. 177–
187.
2. Ляшенко Р.Д., 
Мамчур С.М. 
Адвокатська 
монополія в Україні: 
плюси та мінуси 
реформування. Право 
і суспільство. 2018. № 
1. Ч. 2. С. 21–25.
3.  Ляшенко Р.Д. 
Конформне 



тлумачення: до 
визначення сутності 
та змісту. Правова 
держава. Випуск 29. 
К.: Ін-т держави і 
права ім. В.М. 
Корецького НАН 
України, 2018. С. 389–
395.
4. Ляшенко Р.Д. 
Казуальне судове 
тлумачення: поняття 
та принципи. Правова 
держава. Випуск 30. 
К.: Ін-т держави і 
права ім. В.М. 
Корецького НАН 
України, 2019. С. 492–
498.
5. Ляшенко Р.Д. 
Солідаризм: сутність 
та перспективи 
реалізації. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
2019. № 4. С.187–190.
30.3. 
1. Юридична 
відповідальність за 
порушення 
природоресурсного 
законодавства 
України: монографія. 
О. Б. Німко, Н. В. 
Бондарчук, Р. Д. 
Ляшенко [та ін.] ; під 
заг. ред. О. Б. Німко. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. 208 с. 
2. Ляшенко Р.Д. 
Правові основи 
управління 
ресурсами: навч. 
посіб. для студентів 
ВНЗ Житомир. нац. 
агроекол. ун-т. 
Житомир : Євенок О. 
О., 2014.  ̶  207 с.
30.8. 
1. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідного проекту 
«Сучасні тенденції 
розбудови правової 
держави в Україні та 
світі», 2017-2022 рр. 
(державний 
реєстраційний номер 
0117U 000807). 
2. Відповідальний 
виконавець  науково-
дослідного проекту 
«Юридична 
відповідальність за 
порушення  
природоресурсного 
законодавства 
України», 2013-2016 
рр. (державний 
реєстраційний номер 
01/3U000813).
30.9. 
Заступник Голови 
журі IV етапу XXV 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
правознавства (2017 
р.).
Експерт-консультант, 
член журі ІІІ етапу 
Всеукраїнської 



учнівської олімпіади з 
правознавства 
(Житомирська 
область) (2018, 2019 
рр.).
30.10. 
Завідувач кафедри 
правознавства з 
23.09.2015 р. (наказ 
№ 313 к від 23.09.2015 
р.)
30.11. 
Офіційний опонент 
дисертаційних  
досліджень: 
1. Кузьменко Я.П. 
«Теоретико-правові 
засади права людини 
на життя», спец. 
12.00.01 – теорія та 
історія держави і 
права; історія 
політичних і правових 
учень (2015 р.).;
2. Черновол О. П. 
«Юридичні обов’язки 
людини і 
громадянина: 
теоретичні моделі 
правового 
забезпечення та 
реалізації», спец. 
12.00.01 – теорія та 
історія держави і 
права; історія 
політичних і правових 
учень (2019 р.);
3. Шевченко О.С. 
«Концепція 
солідаризму: історія, 
теорія та практика 
впровадження в 
Україні»,  спец. 
12.00.01 – теорія та 
історія держави і 
права; історія 
політичних і правових 
учень (2019 р.).
4. Левенець Б. Б. 
«Моделі судового 
правозастосування : 
концептуальні засади 
сутності та змісту», 
спец. 12.00.01 – теорія 
та історія держави і 
права; історія 
політичних і правових 
учень (2020 р.).
30.13. 
1. Ляшенко, Р. Д. 
Конституційне право 
[Електронний ресурс] 
: курс лекцій (1 файл : 
1.79 МБ).  Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 206 с.
2. Ляшенко Р.Д., 
Пархоменко Н.М. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Актуальні проблеми 
теорії права» для 
підготовки фахівців 
другого 
(магістерського) рівня 
спеціальності 081 
«Право» / Укладачі: 
к.ю.н., доц. Р.Д. 
Ляшенко, д.ю.н., 



проф. Н.М. 
Пархоменко. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 22 с. 
3. Ляшенко Р.Д., 
Пархоменко Н.М. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Юридичне 
тлумачення» для 
підготовки фахівців 
другого 
(магістерського) рівня 
спеціальності 081 
«Право» / Укладачі: 
к.ю.н., доц. Ляшенко 
Р.Д.; д.ю.н., проф. 
Пархоменко Н.М. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 35 с. 
30.14.
Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Актуальні проблеми 
теорії права».

202921 Усюк Тетяна 
Вікторівна

керівник, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 

центр

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2009, 

спеціальність: 
050206 

Менеджмент 
зовнішньоекон

омічної 
діяльності, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024083, 
виданий 

23.09.2014, 
Атестат 

доцента AД 
005068, 
виданий 

24.09.2020

6 Зовнішньоекон
омічна 
політика 
України

Посада: доцент 
кафедри міжнародних 
економічних відносин 
та європейської 
інтеграції за 
внутрішнім 
сумісництвом

Кваліфікація:
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет,
2009 р.

Спеціальність: 
«Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності»

Кваліфікація:
«магістр з 
менеджменту 
зовнішньоеконо-
мічної діяльності»

Диплом
ТМ № 37242296
2009 р.

Кандидат 
економічних наук,
спеціальність
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)

Тема дисертації: 
«Інституційні засади 
розвитку сільського 
підприємництва»
Диплом кандидата 
наук
ДК № 024083
2014 р.



Атестат
доцента кафедри 
міжнародних 
економічних відносин 
та європейської 
інтеграції

АД № 005068
2020 р.

Сертифікат, 
що посвідчує 
визначення рівня 
володіння 
англійською мовою, 
B2
The first regional 
testing center for 
foreing languages
2020 p.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 30 
Ліцензійних умов:
30.1. 
1. Zinchuk T. Kutsmus 
N., Kovalchuk O., 
Dankevych V., Usiuk T. 
Institutional 
Transformation of 
Ukraine’s Agricultural 
Sector. Review of 
Economic Perspectives.  
2017. № 3 (1). P. 57-80 
(Scopus).
2. Zinchuk T., 
Poplavskyi P., Usiuk T. 
Development of export 
potential of agrarian 
sector in the process of 
transformational 
change. Kwartalnir 
naukowy uczelni 
Vistula. 2018. № 1(55). 
Р. – 70-81 (EBSCO).
3. Zinchuk T., Kutsmus 
N.,  Prokopchuk O., 
Kovalchuk O., Usiuk T. 
Disproportionality of 
Ukraine's participation 
in international 
business: rethinking 
under conditions of new 
stage of global 
development Solid State 
Technology. Vol. 63. 
No.6. 2020. P. 1460–
1476. (Scopus).
30.2.
1. Прокопчук О., Усюк 
Т. Європейська модель 
інвестиційного 
забезпечення 
політики сільського 
розвитку 
[Електронний ресурс] 
Agricultural and 
Resource Economics : 
International Scientific 
E-Journal. 2016. Vol. 2, 
№ 4. P. 149–160. 
2. Усюк Т. В. Напрями 
удосконалення 
механізму 
інституційного 
забезпечення 
розвитку сільського 
підприємництва. 
Інноваційна 



економіка. 2017. № 3–
4. С. 149–156.
3. Зінчук Т. О., Усюк Т. 
В. Зелений туризм в 
умовах сталого 
розвитку та викликів 
світової економічної 
кризи. Проблеми 
економіки. № 3 (45). 
2020. С. 11–17.
4. Усюк Т. В. 
Методичні підходи до 
оцінки ефективності 
розвитку сільських 
територій за умов 
сталості. Економіка 
АПК. 2018. № 2. С. 
64–71.
5. Куцмус Н.М., 
Прокопчук О.А., Усюк 
Т. В. Україна в системі 
глобальної економіки: 
торговельний аспект. 
Економіка АПК. 2020. 
№ 4. С. 97–103.
6. Chaikin O., Usiuk T. 
The imperatives of 
inclusive economic 
growth theory. Наукові 
горизонти. 2019. № 11 
(84). С. 3–12.
30.3. 
1. Інклюзивний 
розвиток сільської 
економіки в умовах 
глобалізаційних 
викликів: монографія 
/ [Т.О. Зінчук, Т.В. 
Усюк, В.Є. Данкевич]; 
за ред.. д.е.н., проф. Т. 
О. Зінчук, к.е.н., Н.М. 
Куцмус. К.: «Центр 
учбової літератури», 
2017. 352 с. (особистий 
внесок – пп. 1.1., 4.1, 
4.2). 
3. Усюк Т. В., Фаріон 
Л. В. Institutional 
Support for Sustainable 
Development of Rural 
Areas. Сталий 
розвиток сільських 
територій : 
монографія: / за ред. 
проф. Т. Зінчук, проф. 
Ю. Романаускаса. 
Клайпеда : вид-во 
Клайпедського 
університету; Київ : 
«Центр учбової 
літератури», 2019. С. 
120-129. 
4. Усюк Т. В. 
Інституційне 
регулювання торгівлі 
аграрною продукцією 
між Україною та ЄС. 
Аграрна політика 
Європейського Союзу: 
виклики та 
перспективи: 
монографія // за ред. 
проф. Т. О. Зінчук. 
Київ: «Центр учбової 
літератури», 2019. С. 
78–89.
5. Зінчук Т.О., Усюк 
Т.В., Ковальчук Т.О. 
Конʼюнктура світових 
аграрних ринків у 
фокусі сталого 



розвитку: уроки ХХІ-
го століття. Сталий 
розвиток економіки: 
світовий досвід та 
перспективи України: 
монографія / за ред. 
проф. В.І. Ткачука. – 
Житомир: «Поліський 
національний 
університет», 2021. – 
С. 158-165. 
30.5. 
1. З 04.08.2018 р. до 
13.12.2018 р. – учасник 
науково-навчального 
стажування в 
Університеті штату 
Огайо, США, за 
програмою обміну 
викладачів аграрних 
вищих навчальних 
закладів Faculty 
Exchange Program, що 
фінансується 
Міністерством 
сільського 
господарства США 
(частина стажування 
була зорієнтована на 
удосконалення 
методів викладання 
дисциплін 
міжнародного 
профілю (Розвиток 
міжнародних 
економічних відносин, 
Міжнародна 
економіка та політика, 
Міжнародний бізнес);
2. Підвищення 
кваліфікації НУБІП 
України ННІ 
неперервної освіти і 
туризму № 12418 від 
09.10.2020 р.;
атестат доцента 
кафедри міжнародних 
економічних відносин 
та європейської 
інтеграції 
АД № 005068 від 
24.09.2020 р.
30.7.
Експерт НАЗЯВО за 
спеціальністю 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини».
30.8.
1. співвиконавець 
Державної бюджетної 
теми Міністерства 
освіти та науки 
України: “Інклюзивна 
модель сталого 
розвитку сільських 
громад в умовах 
євроінтеграційної 
перспективи” (номер 
3/2017; 2017–2019 
рр); 
2. співвиконавець 
науково-дослідної 
роботи кафедри 
менеджменту ЗЕД за 
темою: “Соціально-
економічні пріоритети 
сільського розвитку в 
умовах глобальної 
економіки та 
євроінтеграційних 



перспектив України” 
на 2015-2019 рр. 
(номер державної 
реєстрації 
0115U007080).
30.10. 
- 2015–2019 р. – 
заступник декана з 
навчальної роботи 
факультету економіки 
та менеджменту 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету (наказ № 
309-К від 15.09.2015 
р.; № 35 к від 
08.09.2016 р., № 19 к 
від 16.06.2018 р.).
- 2017 р. – в.о. декана 
факультету економіки 
та менеджменту (на 
період 
довгострокового 
відрядження 
основного 
працівника) (№ 98 від 
20.07.2017 р.);
- 2019 р. – по 
теперішній час – 
керівник навчально-
наукового центру 
організації освітнього 
процесу (наказ № 420 
к від 29.08.2019 р.)
30.11. 
офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
Білянського Ю. А. на 
тему: “Інституційне 
забезпечення 
розвитку 
зовнішньоекономічної 
діяльності аграрних 
підприємств в умовах 
євроінтеграції”, м. 
Кам’янець-
Подільський 
Подільський 
державний аграрно-
технічний університет, 
18.12.2020 р.
30.13. 
1. Міжнародні 
економічні відносини 
та 
зовнішньоекономічна 
діяльність : навч. 
посібник / Т. О. 
Зінчук, О. Д. 
Ковальчук, Н.М. 
Куцмус [та ін.] ; за 
ред. Т. О. Зінчук. – К.: 
Центр учбової 
літератури, 2017. – 513 
с. (особистий внесок: 
розділ 2, пп. 2.1, 2.8, 
2.9) 
2. Усюк Т. В. 
Інституційні засади 
розвитку 
підприємницької 
діяльності: 
практичний посібник 
з організації та 
ведення бізнесу на 
сільських територіях / 
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«Внесок вчених 
України в теорію та 
практику 
ракетобудування і 
освоєння космосу».

Диплом кандидата 
наук
 ДК № 042951 
1995 р.

Атестат 
доцента
кафедри
філософії,
політології та історії
12ДЦ № 031745
2012 р.

Доктор історичних 
наук,
спеціальність
07.00.01 – Історія 
України

Тема дисертації: 
«Витоки і становлення 
української політичної 
еліти (ІХ - середина 
ХУІІ ст.): історичний 
дискурс».

Диплом доктора наук
ДД № 004951
2015 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 30 
Ліцензійних умов:
30.2.
1. Мельничук І. А. 
Визначальна роль 
військового аспекту у 
ґенезі політичної 
еліти давніх слов’ян І. 
А. Мельничук // 
Воєнно-історичний 
вісник. – № 4 (18). – 
К.: Вид. Академії ЗСУ 
ім. Івана 
Черняхівського, 2016. 
– С. 5-10.
2. Мельничук І. А. 
Порівняльний аналіз 
формування 
політичної еліти 
середньовічних Англії 
та Русі. / EMINAK. 
Науковий 
щоквартальник. – № 
2 (14). – Т. 3. – К. – 
Миколаїв.: Вид. НДЦ 
«Лукомор’є» Ін-ту 
археології НАН 



України, МНУ ім. В. 
Сухомлинського, 2016. 
– С. 5-10.
3. Мельничук І.А. 
Історичний досвід 
«першої хвилі» 
вітчизняної 
сільськогосподарської 
кооперації у контексті 
сучасних проблем 
сільського виробника 
І.А. Мельничук // 
Наукові праці 
історичного 
факультету Запорізь-
кого національного 
університету. – Вип. 
47. – Запоріжжя: ЗНУ, 
2017. – С. 127-131.
4. Melnichuk I. Birth of 
«Old Europe»: princely 
conventions, 
Regulations, regulation 
deeds and codes, as 
political instruments of 
crises settlement // 
EMINAK. Науковий 
щоквартальник. – № 1 
(17). – Т. 1. – К. – 
Миколаїв.: Вид. НДЦ 
«Лукомор’є» Ін-ту 
археології НАН 
України, МНУ ім. В. 
Сухомлинського, 2017. 
– С. 11-15.
5. Melnichuk I. 
Medicine of Old 
Russian monasteries 
from the perspective of 
a modern medical 
practice // Грані. 
Науково-теоретичний 
і громадсько-
політичний альманах. 
– № 2 (142). – Лютий 
2017 р. – 
Дніпропетровський 
національний 
університет імені 
Олеся Гончара; Центр 
соціально-політичних 
досліджень: Грані, 
2017. – С. 6–12.
6. Мельничук І. А. 
Оперативний наказ 
НКВС № 00439 1937 
р. та його наслідки 
для німецького 
населення 
Житомирщини / І.А. 
Мельничук // Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць / Гол. ред. В. М. 
Вашкевич. – К.: 
Національний 
педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова; ТОВ 
НВП «ВІР» 2018. – 
Вип. 129. – С. 32-36.
7. Мельничук І. А. 
Практичні проблеми 
лідерства та 
професіоналізму в 
публічному 
управлінні // Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць / Гол. ред. В. М. 
Вашкевич. – К.: 



Національний 
педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова; ТОВ 
НВП «ВІР», 2019. – 
Вип. 142. – Т.3. – С.71-
74.
8. Мельничук І. А. 
Релігійні вірування 
німців-колоністів 
Волинської губернії в 
ХІХ – на початку ХХ 
ст. // О. Г. Суліменко, 
І. А. Мельничук / 
Етнічна історія 
народів Європи. 
Збірник наукових 
праць. – Вип. 57. КНУ 
ім. Т. Шевченка. – К. 
2019. – С. 44-48. 
9. Мельничук І. А. 
Господарське та 
культурне життя 
чехів-переселенців 
Волинської губернії в 
кінці XIX – на поч. XX 
ст. // І.А. Мельничук, 
О. Г. Суліменко, / 
Етнічна історія 
народів Європи. 
Збірник наукових 
праць. Вип. 60. КНУ 
ім. Т. Г. Шевченка. – 
К. – 2020.  ̶  С. 35-43. 
30.3.
1. Мельничук І.А., 
Сініцький А.Ц., 
Суліменко О.Г. Історія 
України: Навчально-
методичний посібник 
з варіантами тестових 
завдань // Навчально-
методичне видання. – 
Житомир: Вид-во 
«Рута», 2014. – 418 с.
2. Мельничук І. А. 
Влада і правляча еліта 
у літописній та 
літературній традиції 
Княжої доби / І.А. 
Мельничук // 
Науково-методичне 
видання. – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2016. – 110 с.
3. Мельничук І. А. 
Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи. 
наукова монографія / 
І. А. Мельничук / О. В. 
Скидан, , В. П. 
Капелюшний, Н. Й. 
Романюк, В. П. 
Шевчук та ін. / За ред. 
І. А. Мельничука. – 
Житомир: Вид-во 
«Рута», 2018. – С. 8-
29; 65-88; 112-119; 158-
169.
4. Мельничук І. А. 
Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи: 
наук. монографія / О. 
В. Скидан, І. А. 



Мельничук, В.П. 
Капелюшний та ін. ; за 
ред. І. А. Мельничука. 
Житомир : Рута, 2019. 
Т. ІІ. 200 с.
5. Мельничук І.А., 
Суліменко О. Г., 
Михайлова Т. І. 
Політологія. 
Підручник. – 
Житомир: Вид. ПП 
«Рута», 2019. – 112 с.
30.8. 
Керівник науково-
дослідного проєкту 
кафедри суспільних 
наук «Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи» 
(номер державної 
реєстрації 
0116U006609).
30.9. 
Завідувач кафедри 
суспільних наук 
Поліського 
національного 
університету.
30.15. 
Член Спілки 
краєзнавців України.
1. Мельничук І. А. 
Господарські та 
культурно–релігійні 
взаємовпливи 
української та 
німецької громад 
Волині (кінець XIX – 
початок XX століть) // 
Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць / Гол. 
ред. В.М. Вашкевич. – 
К.: «Видавництво 
«Гілея», 2016. – Вип. 
115 (12). – С. 24-27. 
2. Мельничук І. А. 
Аграрно-економічні 
відносини в німецьких 
колоніях Волинської 
губернії (1906-1914 
рр.) / І.А. Мельничук 
// Зб. наукових праць 
ЖНАЕУ.– Житомир.: 
Вид-во ЖНАЕУ, 2017. 
– С. 207-213. 

373880 Журавльова 
Лариса 
Петрівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
доктора наук 
ДД 007190, 

виданий 
28.04.2009, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 044738, 
виданий 

02.10.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005530, 
виданий 

28.03.1994, 
Атестат 

професора 
12ПP 006412, 

виданий 
20.01.2011

20 Філософія та 
психологія (ч. 
2)

Кваліфікація: 
Житомирський 
державний 
педагогічний інститут
 імені Івана Франка
1980 р.

Спеціальність: 
«Математика і 
фізика»

Кваліфікація: 
Вчитель математики і 
фізики

Диплом спеціаліста
Г-ІІ № 049135 
1980 р.

Кандидат 



психологічних наук
19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія

Тема дисертації:
«Емпатійні ставлення 
молодших школярів, 
що виховуються поза 
родиною»

Диплом
кандидата наук
КД № 044738 1991 р.

Атестат
доцента кафедри 
психології 
ДЦ № 005530 1994 р.

Доктор психологічних 
наук, 
19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія

Тема дисертації: 
«Психологічні основи 
розвитку емпатії 
людини»

Диплом доктора наук
ДД № 007190 
2009 р.
Атестат 
професора кафедри 
психології і 
культурології
12ПР № 006412 
2011 р.

Академік 
національної академії 
наук вищої освіти 
України 

Диплом 
№ 34–2014 
2014 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 30 
Ліцензійних умов:
30.1. 
1. Zhuravlova L. Work 
Pollution in Health 
Care and Education 
Sector From Spain and 
Poland. Наука і освіта : 
наук.-практ. журн. 
Південноукраїнського 
нац. Пед. Ун-ту ім.. 
КД.Ушинського. 
Одеса : 2018. №3. С. 
76-84. (WoS). 
2. Zhuravlova L. 
Significant attachment 
relationships and 
psychosocial adaptation 
during adolescence. 
Наука і освіта: наук.-
практ. журн. 
Південноукраїнського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
К.Д. Ушинського. 
Одеса: 2016. №5. С. 7-
30. (WoS). 
3. Журавльова Л.П., 
Лучків В.З. 



Дослідження 
асертивних стратегій 
поведінки в умовах 
рекреації. Наука і 
освіта : наук.-практ. 
урн. 
Південноукраїнського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
К.Д. Ушинського 
Одеса: 2016. №9. С. 
59–64. (WoS).
30.2. 
1. Журавльова Л.П., 
Коломієць Т.В., 
Шмиглюк О.Г. 
Psychological 
peculiarities of the 
interpersonal 
interaction in 
Adolescence. Науковий 
часопис 
національного 
педагогічного 
університету імені 
М.П. Драгоманова. 
Серія 12. Психологічні 
науки. Т. 12 № 9(54). 
(2020). С. 58–68. 
2. Zhuravlova L., 
Pietrulewicz B. 
Structural Comparison 
of Intelligence of Polish 
and American 
Childrens of // 
Науковий часопис 
Національного 
педагогічного ун-ту 
імені М.П. 
Драгоманова. Серія 
12: Психологічні 
науки : зб. наук. 
праць. – Київ : Вид-во 
НПУ імені М. П. 
Драгоманова, 2020. 
Вип. 10 (55). – С. 79–
86. 
3. Журавльова Л. 
Особливості 
емоційного інтелекту 
особистості, яка 
схильна до ризику / 
Вісник Харківського 
національного 
педагогічного 
університету імені Г.С. 
Сковороди 
«Психологія». – 2019.  
– Вип. 60. – С. 112–
125. 
4. Журавльова Л.П., 
Романова М.К. 
Психологія 
екологічної свідомості 
в акмеогенезі. 
Соціальна адаптація 
людей літнього віку в 
сучасному суспільстві, 
ортобіоз та паліативна 
допомога із циклу : 
Психологічні складові 
сталого розвитку 
суспільства: пошук 
психологічного 
обґрунтування на 
виклики сучасності // 
Матеріали VІ науково-
практичної 
конференції та 
форуму університетів 



третього віку / За заг. 
наук. ред. Ж.П. Вірної. 
Луцьк : СНУ імені Лесі 
Українки, 2019. 290 с. 
C. 27-38 
5. Zhuravlova, L., 
Shpak, M. Development 
of emotional 
intelligence of primary 
school pupils. 
Socialization & Human 
Development: 
International Scientific 
Journal. Vol. 1. №1. 
2019. P. 94–101. 
6. Журавльова Л.П. 
Динаміка ціннісно-
смислової сфери 
учасників субкультур 
/ Л.П. Журавльова, 
Н.В. Мужанова // 
Збірник наукових 
праць Рівненського 
державного 
гуманітарного 
університету 
«Психологія: 
реальність і 
перспектива». – Рівне, 
2019. – Вип. 12. – С. 
66–71. 
7. Журавлева Л.П. 
Теоретико-
методологические 
основы развития 
трансгумманистическ
ого мировоззрения / 
Л.П. Журавлева, Ф.А. 
Дончев // Теоретичні і 
прикладні проблеми 
психології. –  2018. – 
№ 1 (45). – С. 117–126. 
8. Журавльова Л.П. 
Психологічне 
сприяння розвитку 
екологічної свідомості 
особистості 
підліткового віку / 
Л.П. Журавльова, Т.В. 
Можаровська // 
Теоретичні і 
прикладні проблеми 
психології. –  2018. – 
№ 1 (45). – С. 117–126. 
9. Журавльова Л.П. 
Особливості ціннісно-
смислової сфери осіб, 
які належать до 
неформальних 
субкультур / Л.П. 
Журавльова, Н.В. 
Мужанова // 
Український 
психологічний 
журнал. – 2018. – № 4 
(10). –   С. 53-68. 
10. Журавльова Л. 
Саморегуляція в 
структурі емоційного 
інтелекту молодших 
школярів / Л. 
Журавльова, М. Шпак 
// Педагогічний 
процес: теорія і 
практика. – 2016. – № 
3 (54). – С. 52-57.  
30.3. 
1. Особистісне 
зростання в умовах 
трансформації 
сучасного суспільства: 



монографія / Ред. 
колегія: Т.В. 
Коломієць, Т.Ю. 
Кулаковський, Г.В. 
Пирог; за наук. ред. 
проф. Л.П. 
Журавльової. – 
Житомир: Вид.О. О. 
Євенок, 2020. – С. 34-
47. 
2. Формирование и 
развитие 
экологического 
сознания личности: 
Монография / Л.П. 
Журавлева, Т.Н. 
Архипова, Н.И. 
Басманова, Ю.С. 
Блинова и др. – М.: 
Издательство 
«Научный 
консультант», 2019. – 
208 с. 
3. Zhuravliova L.P., 
Shapran T.M. Empathy 
and internal conflicts of 
personality in juvenile 
age / European vector 
of contemporary 
psychology, pedagogy 
and social sciences: the 
experience of Ukraine 
and the Republic of 
Poland: Collective 
monograph. Vol. 2. 
Sandomierz: 
Izdevnieciba “Baltija 
Publishing”, 2018. – Рp. 
104–123. 
30.4. 
Наукове керівництво 
здобувачами:
1. Коломієць Т. В. 
(диплом кандидата 
психологічних наук 
ДК № 034263 від 25 
лютого 2016 р.). 
2. Романова М. К. 
(диплом кандидата 
психологічних наук 
ДК № 034264 від 25 
лютого 2016 р.). 
3. Камінська О.В. 
(диплом доктора 
психологічних наук 
ДД №006117 від 13 
лютого 2016 р.). 
4. Лучків В. З. 
(диплом кандидата 
психологічних наук 
ДК № 046723 від 20 
березня 2018 р.).
5. Можаровська Т. В. 
(диплом кандидата 
психологічних наук 
ДК №050999 від 05 
березня 2019 р.).
6. Литвинчук А. І. 
(диплом кандидата 
психологічних наук 
ДК № 052864 від 20 
червня 2019 р.)
7. Шпак М. М. 
(диплом доктора 
психологічних наук 
ДД №008307 від 5 
березня 2019 р.).
30.7. 
1. Робота у складі 
експертної комісії під 
час проведення 



акредитаційної 
експертизи ОПП 
“Психологія” зі 
спеціальності 053 
“Психологія” за 
другим 
(магістерським) 
рівнем вищої освіти у 
Східноєвропейському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки (наказ МОН 
України № 3100-Л від 
28.12.2018.р., «Про 
проведення 
акредитаційної 
експертизи»).
2. Робота у складі 
експертної комісії під 
час проведення 
акредитаційної 
експертизи ОПП 
“Практична 
психологія” зі 
спеціальності 053 
“Психологія” за 
другим 
(магістерським) 
рівнем вищої освіти в 
Комунальному 
закладі Сумський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
(наказ МОН України 
№2947-л від 07.12.18., 
«Про проведення 
акредитаційної 
експертизи»).
3. Робота у складі 
експертної комісії під 
час проведення 
акредитаційної 
експертизи ОПП 
“Психологія” зі 
спеціальності 053 
“Психологія” за 
другим 
(магістерським) 
рівнем вищої освіти у 
Національному 
технічному 
університеті 
“Харківський 
політехнічний 
інститут”(наказ МОН 
України  №2571-л від 
06.12.18., «Про 
проведення 
акредитаційної 
експертизи»).
30.8. 
1. Керівник теми НДР 
«Психологічна 
безпека в умовах 
трансформацій 
сучасного 
суспільства» (номер 
державної реєстрації 
0120U104254, 2020– 
2025 рр.).
2. Керівництво теми 
НДР «Особистісне 
зростання в умовах 
трансформації 
сучасного 
суспільства» (номер 
державної реєстрації 
0114U003867, 2014–
2019);
3. Член редакційної 



колегії рецензованого 
наукового видання 
«Polskie Forum 
Psychologiczne» 
(Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego w 
Bydgoszczy) (ISSN 
1642-1043); 
(https://pfp.ukw.edu.pl
/), CEJSH; Index 
Copernicus, SCOPUS. 
4. Член редакційної 
колегії наукових 
видань, включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України: 
- теоретико-
методологічного 
соціогуманітарного 
часопису «Психологія 
і суспільство». 
http://library.tneu.edu.
ua/index.php/uk/resur
sy-biblioteky/naukovi-
vydannia-tneu?id=242, 
Google Scholar.
- науковий часопис 
НПУ імені М. П. 
Драгоманова. Серія 12. 
Психологічні науки – 
фахове періодичне 
наукове видання 
https://sj.npu.edu.ua/i
ndex.php/pn/about/edi
torialTeam,
- Вісник Київського 
інституту бізнесу та 
технологій, секція 
«Психологічні науки» 
https://herald.kibit.edu
.ua/index.php/visnyk/a
bout/editorialTeam.
30.9. 
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
(наказ № 25 
Управління освіти і 
науки Житомирської 
ОДА від 01.02.2017 р.).
30.10. 
1. Декан соціально-
психологічного 
факультету з 
22.08.2013 р. (наказ 
ЖДУ №354-к від 
23.08.2013 р.)
2. Декан соціально-
психологічного 
факультету з 
31.10.2013 р. (наказ 
ЖДУ №463-к від 
31.10.2013 р.)
3. В.о. завідувача 
кафедри соціальної та 
практичної психології 
з 01.07.2016 р. (наказ 
ЖДУ №328-к від 
01.07.2016 р.)
4. В.о. завідувача 
кафедри теоретичної 
психології та 
психології розвитку з 
03.10.2016 р. (наказ 
ЖДУ №497-к від 
03.10.2016 р.)



5. Завідувач кафедри 
теоретичної 
психології та 
психології розвитку з 
03.01.2017 р. (наказ 
ЖДУ №2-к від 
03.01.2017 р.)
6. В.о. завідувача 
кафедри психології 
розвитку та 
консультування з 
03.09.2018 р. (наказ 
ЖДУ №410-к від 
30.08.2018 р.)
7. Завідувач кафедри 
психології розвитку та 
консультування з 
01.12.2018 р. (наказ 
ЖДУ №586-к від 
30.11.2018 р.)
8. Завідувач кафедри 
психології Поліського 
національного 
університету з 
02.09.2020 р. (наказ 
№428 к від 01.19.2020 
р.)
30.11. 
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.001.26 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка.з 
06.03.2015 р. (Наказ 
МОН України № 261 
від 06.03.2015 р., 
Наказ МОН України 
№ 693 від 10.05.2017 
р.).
2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 41.053.03 
Південноукраїнського 
національного 
педагогічного 
університету ім. К.Д. 
Ушинського з 
15.04.2014 р. (наказ 
МОН України № 455 
від 15.04.2014 р., 
Наказ МОН України 
№ 996 від 11.07.2017 
р.).
30.13. 
1. Юридична 
психологія : метод. 
рек. / Уклад. Л. П. 
Журавльова, Т. Ю. 
Кулаковський, О. Г. 
Кулаковська, О.Г. 
Шмиглюк. – 
Житомир: Вид-во 
ЖДУ імені Івані 
Франка, 2019. – 60 с. 
2. Методичні 
рекомендації до 
написання 
магістерських робіт з 
психології / Л. П. 
Журавльова, Л. О. 
Котлова, Г. В. Пирог. – 
2-е вид., перероб. і 
допов. Житомир : 
Вид-во ЖДУ імені 
Івана Франка, 2019. – 
48 с. 
3. Методичні 
рекомендації до 
написання 



магістерських робіт з 
психології / Л. П. 
Журавльова, Л. О. 
Котлова, Г. В. Пирог. – 
Житомир : Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2017. – 45 с. 
4. Психологія емпатії : 
метод. рек. / Л. П. 
Журавльова, Т. В. 
Коломієць, А. І. 
Литвинчук, Т. В. 
Можаров-ська. – 
Житомир : Вид-во 
ЖДУ імені Івана 
Франка, 2017. – 39 с. 
5. Психологія емпатії : 
метод. рек. для студ. / 
Л. П. Журавльова, Т. 
В. Коломієць, А.І. 
Литвинчук, Т. В. 
Можаровська. – 
Житомир : Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2017. – 42 с. 
6. Методика 
викладання психології 
: метод. рек. для студ. 
спец. «Практична 
психологія» / Л.П. 
Журавльова, Т. В. 
Коломієць, А. І. 
Литвинчук, Т. В. 
Можаровська. – 
Житомир : Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2017. – 57 с. 
7. Методика 
викладання психології 
: метод. рек. для студ. 
спец. «Психологія» / 
Л. П. Журавльова, Т. 
В. Коломієць, 
Т.В.Можаровська, Т. 
М. Шапран. – 
Житомир : Вид-во 
ЖДУ імені Івана 
Франка, 2017. – 47 с. 
30.14. 
1. Робота у складі 
організаційного 
комітету / журі II 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
(наказ МОНУ від 
07.11.2016р. № 243).
2. Робота у складі 
організаційного 
комітету / журі II 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
«Вікової та 
педагогічної 
психології» (наказ 
МОНУ від 11.12.2017р. 
№ 352).
3. Робота у складі 
організаційного 
комітету / журі II 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт (наказ 
МОНУ від 
03.12.2018р. № 338).
4. Голова журі І етапу 
Всеукраїнського 



конкурсу студентських 
наукових робіт за 
спеціальністю 
«Педагогічна та вікова 
психологія» (наказ 
ЖДУ від 15.01.2019р. 
№ 17-АГ);
5. Керівництво 
постійно діючою 
проблемною групою 
«Психологія 
особистості»: 
� наказ ЖДУ № 61 
від 01.11.16, протокол 
вченої ради № 4 від 
01.11.2016 (2016-2017 
н. р.);
� наказ ЖДУ № 108 
від 24.11.17, протокол 
вченої ради №5 від 
24.11.2017 (2017-2018 
н. р.);
� наказ ЖДУ № 144-
АГ від 28.09.18, 
протокол вченої ради 
№2 від 28.09.2018 
(2018-2019 н. р.);
� наказ ЖДУ № 297-
АГ від 20.09.19, 
протокол вченої ради 
№8 від 20.09.2019 
(2019-2020 н. р.).
30.15. 
1. Liberska H., 
Zhuravlova L. Zmiany 
rozwojowe rodziców 
dziecka z zespołem 
Downa. I Ogólnopolska 
Konferencja 
Parentologiczna. 
Польща, м. Познань, 
15-16 травня 2019р. 
2. Zhuravlova, L., 
Liberska H., 
Mozharovska T. The 
key features of the 
ecological 
consciousness 
development among 
teenagers from 
destructive families. 5th 
Іnternational congress 
of clinical and health 
psychology on children 
and adolescents (Spain, 
Oviedo, november 14-
16, 2019). С.168-168.
3. Журавльова Л.П., 
Громницька О.П. 
Прив’язаність до 
батьків як чинник 
професійної 
ідентичності у 
старшокласників // 
Сучасний рух науки: 
тези доп. IX 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 2-3 
грудня 2019 р. – 
Дніпро, 2019. – Т.1. – 
C. 555–561.
4. Журавльова Л.П., 
Тверська А.К. 
Соціально-
психологічні чинники 
здорового способу 
життя молоді // 
Сучасний рух науки: 
тези доп. IX 
міжнародної науково-



практичної інтернет-
конференції, 2-3 
грудня 2019 р. – 
Дніпро, 2019. – Т.1. – 
751 с. – C. 561-565. 
5. Журавльова Л.П., 
Романова М.К. 
Психологія 
екологічної свідомості 
в акмеогенезі // 
Соціальна адаптація 
людей літнього віку в 
сучасному суспільстві, 
ортобіоз та паліативна 
допомога із циклу : 
Психологічні складові 
сталого розвитку 
суспільства: пошук 
психологічного 
обґрунтування на 
виклики сучасності // 
Матеріали VІ науково-
практичної 
конференції та 
форуму університетів 
третього віку (21-22 
листопада 2019 р., м. 
Луцьк) / За заг. наук. 
ред. Ж. П. Вірної. – 
Луцьк :СНУ імені Лесі 
Українки, 2019. – C. 
27–38 
6. Журавльова Л.П. 
Асертивні стратегії 
сучасної молоді. 
Особистісне 
зростання: теорія і 
практика. Зб.наук. 
праць за матер. ІІІ-ї 
Всеукр. (з 
міжнародною участю) 
науково-
практ.інтернет-конф. 
/ Ред. колегія: Л.П. 
Журавльова, Л. О. 
Котлова, К. А. Марчук 
/ – Житомир, Вид-во 
ЖДУ ім.. І. Франка, 
2018. – С.45–47. 
7. Журавльова Л.П. 
Емпатійна 
суб'єктність як умова 
психічного здоров'я 
особистості. Психічне 
здоров’я особистості у 
кризовому суспільстві. 
збірник тез ІІІ 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція. упоряд. 
Н.М. Бамбурак. Львів: 
ЛьвДУВС, 2018. 
С.150–152. 
8. Zhuravlova L., 
Kolomiiets Т., 
Shmygliuk О. The 
family as a factor of the 
ethnic self-
consciousness 
formation of the 
personality (cross-
cultural study). 
Іnternational academy 
journal Web of Scholar. 
8(26), Vol.2. August, 
2018. С. 16–24. 
9. Журавльова Л.П., 
Гречуха І.А. 
Дослідження 
особливостей 
розвитку емпатії в 



літературно 
обдарованих 
старшокласників// 
Science and Education 
a New Dimension. 
Pedagogy and 
Psychology, VI (73), Iss. 
175, 2018. – С. 64–69. 
10. Zhuravleva L. 
Features of 
development of 
ecological 
consciousness in 
adulthood. 
Psychological science 
and practice: State of 
the Art. Collected 
papers. Ed. Kostrigin A. 
A.. Chicago., 2017. С. 
142–147. 
11. Журавльова Л. П., 
Кущик В. В. 
Особливості 
взаємозв’язків емпатії 
та асертивності в 
юнацькому віці. 
Прикладні аспекти 
психології 
особистісного 
зростання. Збірник 
наукових праць 
студентів та 
викладачів. Випуск 2. 
За ред. Л.П. 
Журавльової, В.О. 
Климчука, Ю.Ю. 
Дем`янчук. Житомир: 
Вид-во ЖДУ імені 
Івана Франка, 2017. C. 
26 – 30. 
12. Журавльова Л., 
Черняєва В. 
Теоретичний аналіз 
психологічних 
особливостей 
взаємозв’язку емпатії 
та емоційного 
інтелекту в юнацькому 
віці. Прикладні 
аспекти психології 
особистісного 
зростання. Збірник 
наукових праць 
студентів та 
викладачів. Випуск 2. 
За ред. Л.П. 
Журавльової, 
В.О.Климчука, Ю.Ю. 
Дем`янчук. Житомир: 
Вид-во ЖДУ імені 
Івана Франка, 2017. С. 
8–13. 
13. Zhuravlova L. 
Family as a Cultural 
Factor of Personality’s 
Actualization and 
Empathy Development. 
Polskie Forum 
Psychologiczne. 2016, 
Т. 21, № 1, Рр. 34–42. 
30.16. 
1. Академік 
Національної академії 
наук вищої освіти 
України (Диплом № 
34-2014 від 29 
листопада 2014 р.).
2. Голова правління 
Житомирського 
обласного відділення 
Всеукраїнської 



громадської 
організації 
«Товариство 
Психологів України» з 
2011 р.
3. Член Асоціації 
політичних 
психологів України 
(членський квиток № 
207 від 2 березня 2009 
р.).
4. Член Української 
асоціації сімейних 
психологів 
(сертифікат № КМ-
02).
30.17. 
1. Завідувач кафедри 
психології Поліського 
національного 
університету з 
02.09.2020 р. (наказ 
№428 к від 01.09.2020 
р.)
30.18. 
1. Угода про 
співпрацю № 90 від 
21.10.2019 (м. 
Житомир) з обласною 
громадською 
організацією 
«Польський 
студентський клуб».
2. Угода про 
співпрацю №87 від 
31.05.2019 (м. 
Житомир) з 
Міжнародною 
громадською 
організацією «Молодь 
на роздоріжжі» в 
Україні.

372026 Соловйова 
Лариса 
Федорівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
кандидата наук 

ДK 011429, 
виданий 

04.07.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
015723, 

виданий 
15.12.2005

34 Іноземна мова 
за 
професійним 
спрямуванням 
(англійська), 2 
курс

Кваліфікація:
Житомирський 
державний 
педагогічний інститут 
ім. І. Франка
1986 р.

Спеціальність:
«Англійська та 
німецька мови»

Кваліфікація:
«Вчитель англійської 
та німецької мов 
середньої школи»
Диплом спеціаліста:
ИВ-І 
№ 207931.
1986 р.

Кандидат 
філологічних наук,
шифр 10.02.04
спеціальність  ̶
«Германські мови»

Тема дисертації:
«Вираження 
аксіологічних 
категорій у сучасній 
англійській мові 
(атрибути, 
предикативи і 
релятиви оцінки)»

Диплом кандидата 
наук
ДК № 011429



2001 р.

Атестат 
доцента кафедри 
англійської філології
02 ДЦ № 015723 
2005 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 30 
Ліцензійних умов:
30.3.
1. Соловйова Л.Ф. 
Англомовний світ: 
лінгвокраїнознавчий 
вимір. Навчальний 
посібник (англійською 
та українською 
мовами) / Н.Д. 
Борисенко, Л.Ф. 
Соловйова. – 
Житомир: Вид-во 
ЖДУ, 2015. – 340 с.
2. Соловйова Л.Ф. 
Категорія оцінки у 
сучасній лінгвістиці / 
Л.Ф. Соловйова // 
Сучасні лінгвістичні 
студії: Навчальний 
посібник / О.В. Гирин, 
Н.О. Гудзь, 
В.В.Жуковська та ін.; 
[за заг. ред. 
А.В.Сингаївської.] – 
Житомир : Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2015. – С. 30–60. 
30.13.
1. Соловйова Л.Ф. 
Теоретичні аспекти 
сучасної англійської 
мови : методичні 
рекомендації / І.Е. 
Сніховська, Л.Ф. 
Соловйова. – 
Житомир: ТОВ 
“Графіум”, 2019. – 66 
с. 
2. Соловйова Л.Ф. 
Навчання 
етнографічних  реалій 
та особливостей 
національного 
характеру 
представників 
англомовних країн (на 
матеріалі телесеріалу 
“Дівчата Гілмор”) / 
Л.Ф. Соловйова // 
Формування 
компетентності 
«навчання впродовж 
життя» як ключової 
вимоги професійної 
підготовки вчителя 
ХХ століття: 
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професійній 
підготовці 
спеціалістів: 
проблеми та 
стратегії». 
Кропивницький: РВВ 
КДПУ ім. В. 
Винниченка, 2017. C. 
22-24. 
7. Соловйова Л.Ф. 
Семантичні 
характеристики 
атрибутів оцінки у 
сучасній англійській 
мові / Л.Ф. Соловйова 
// Актуальні 
проблеми сучасної 
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наукової конференції 
пам’яті доктора 
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лінгвістики та 
методики викладання 
мови і літератури (за 
матеріалами онлайн 
конференції, 
проведеної кафедрою 
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І.А. Мельничук // 
Наукові праці 
історичного 
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1996 р.

Доктор економічних 
наук,
спеціальність 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством

Тема дисертації: 
«Євроінтеграційні 
перспективи 
аграрного сектора 
економіки України»

Диплом доктора наук
ДД №007817
2009 р.

Атестат професора 
кафедри 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
підприємств 12ПР № 
006885



2011 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 30 
Ліцензійних умов:
30.1.
1. Zinchuk T., Kutsmus 
N., Prokopchuk O., 
Lagodienko V., Nych T., 
Naumko Y. (2021). 
Multifunctionality of 
Agriculture in the 
Reality of Globalization 
Crisis. Ecological 
Engineering & 
Environmental 
Technology. Vol. 22. Iss. 
1. P. 51-59. (Scopus).
2. Zinchuk T., Kutsmus 
N.,  Prokopchuk O., 
Kovalchuk O., Usiuk T. 
Disproportionality of 
Ukraine's participation 
in international 
business: rethinking 
under conditions of new 
stage of global 
development. Solid 
State Technology. Vol. 
63. No. 6. 2020. P. 
1460–1476. (Scopus). 
3. Zinchuk T., 
Kovalchuk O., Kutsmus 
N., Charutska O. 
Challenges of 
sustainable 
development of rural 
economy Management 
Theory and Studies for 
Rural Business and 
Infrastructure 
Development. 2018. 
Vol. 40, No. 4. P. 609–
619. (WоS).
4. Zinchuk T., Kutsmus 
N., Dankevych V. et al. 
Institutional 
Transformation of 
Ukraine's Agricultural 
Sector Review of 
Economic Perspectives. 
2017. Vol. 17, iss. 1. P. 
57-80. (Scopus).
30.2. 
1. Зінчук Т.О., 
Левкіський Є.В. 
Конвергенція агро-
бізнес-структур в 
новій моделі 
глобалізаційної 
економіки. 
Інноваційна 
економіка.2020. № 7-
8 [85]. C. 5-13.
2. Зінчук Т.О., Усюк 
Т.В. Зелений туризм в 
умовах сталого 
розвитку та викликів 
світової економічної 
кризи. Проблеми 
економіки. 2020. №3 
(45). С. 11–17.
3. Зінчук Т.О., Куцмус 
Н.М. Політика 
згуртування ЄС: 
задум, еволюція, 
критика. Науковий 
вісник Чернівецького 
національного 



університету: 
Економіка : зб. наук. 
праць. Вип. 825. 
Чернівці : 
Чернівецький 
національний 
університет, 2020. С. 
3-11.
3. Зінчук Т.О., 
Левківський Є.В. 
Корпоративна 
соціальна 
відповідальність 
вертикально 
інтегрованих структур 
аграрного бізнесу як 
умова сталого 
розвитку. Економіка 
АПК. 2019. №1. С. 39–
49.
4. Зінчук Т.О., Куцмус 
Н.М. Диверсифікація 
бізнесу на сільських 
територіях: досвід 
країн світу. Економіка 
АПК. 2018. №4. С. 19-
27.
5. Зінчук Т. О. Сучасна 
парадигма Спільної 
аграрної політики ЄС 
як протидія 
глобальним викликам 
та фактам 
дезінтеграції 
Економіка АПК. 2017. 
№ 10. С. 78-85.
30.3. 
1. Зінчук Т.О., Усюк 
Т.В., Ковальчук Т.О. 
Конʼюнктура світових 
аграрних ринків у 
фокусі сталого 
розвитку: уроки ХХІ-
го століття. Сталий 
розвиток економіки: 
світовий досвід та 
перспективи України: 
монографія / за ред. 
проф. В.І. Ткачука. – 
Житомир: «Поліський 
національний 
університет», 2021. – 
С. 158-165. 
2. Зінчук Т.О. ОТГ як 
соціально-
інноваційний проект 
сільського розвитку у 
євроінтеграційній 
перспективі / 
Стратегія 
інклюзивного 
сільського розвитку на 
базі громад: проекти, 
реалії та європейські 
перспективи для 
України: монографія / 
за ред. проф. Зінчук 
Т.О. – Київ: “Центр 
учбової літератури”, 
2019. –  С. 55-65. 
3. Зінчук Т.О. Сталий 
розвиток сільських 
громад: українські 
реалії та 
європейський 
приклад / Сталий 
розвиток сільських 
територій : 
монографія / за ред. 
проф. Т.Зінчук, проф. 
Ю. Романаускаса. – 



Клайпеда : вид-во 
Клайпедського 
університету; Київ : 
«Центр учбової 
літератури», 2019. – С. 
370-380.
4. Зінчук Т.О. Скидан 
О.В. Структурна 
модернізація САП ЄС 
як відповідь на 
виклики глобалізації / 
Аграрна політика 
Європейського Союзу: 
монографія // за ред. 
проф. Т.О.Зінчук. – 
Київ: «Центр учбової 
літератури», 2019. – С. 
113-125.
5. Зінчук Т.О. Жіноче 
підприємництво – 
сучасний тренд 
аграрної політики ЄС 
/ Т.О.Зінчук, Т.В. 
Усюк / Розвиток 
сільського жіночого 
підприємництва : 
практичний посібник 
/ О.М. Буднік, О.П. 
Власенко, В.Є. 
Данкевич, Т.О. Зінчук 
та ін.. ; за ред. д.е.н., 
доц.. Н.М. Куцмус, 
Київ : Центр учбової 
літератури, 2019. – С. 
100-110.
6. Zinchuk T. Ukraine 
agricultural land 
market formation: 
domestic and European 
experience / T. 
Zinchuk, V. Dankevych 
// Formation of 
modern social, 
economic and 
organizational 
mechanisms of entities 
agrarian business : 
collective monograph / 
edited by M. 
Bezpartochnyi ; ISMA 
University. – Riga: 
Landmark SIA, 2017. – 
P. 78–86.
7. Міжнародні 
економічні відносини 
та 
зовнішньоекономічна 
діяльність / Навч. 
посібник. / 
Т.О.Зінчук, О.Д. 
Ковальчук, Н.М. 
Куцмус [та ін]; за ред.. 
Зінчук Т.О. – К.: 
«Центр учбової 
літератури», 2017. – 
512 с. 
8. Зінчук Т.О. 
Механізм 
стимулювання 
розвитку 
несільськогосподарськ
ого бізнесу в окремих 
країнах світу / 
Практичний посібник 
з організації та 
ведення бізнесу на 
сільських територіях / 
[Т.О.Зінчук, Т.В. Усюк, 
Л.М. Левківська та 
ін.]; за ред.. д.е.н., 
проф. Т.О. Зінчук, 



к.е.н. Т.В. Усюк. – К.: 
«Центр учбової 
літератури», 2018. – С. 
133-148.
30.4. 
Керівництво 
аспірантами з 
наступним захистом 
кандидатських 
дисертацій – 5: 
Куцмус Н. (2008 р.), 
Усюк Т. (2014 р.), 
Яцьківська О. (2014 
р.)., Бакуліна О. (2015 
р.), Котенко Н. (2016 
р.). (спец. 08.00.03 – 
економіка та 
управління 
національним 
господарством);
Докторських 
дисертацій – 2: 1. 
Куцмус Н.М. (Тема: 
Розвиток сільської 
економіки в умовах 
глобалізації: теорія, 
методологія, 
гендерний вимір, 
31.05. 2019) (спец. 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством);
2. Данкевич В.Є. 
(Тема: Розвиток 
земельних відносин у 
сільському 
господарстві: теорія, 
методологія, 
практика, 30.03.2018) 
(спец. 08.00.03 – 
економіка та 
управління 
національним 
господарством).
30.5.
� науковий керівник 
проекту Освітній 
модуль програми 
ERASMUS+ Jane 
Monnet “Аграрна 
політика ЄС” 
(№574608-ЕРР-1-
2016-UA-EPPJMO-
MODULE), 2017–2019 
рр.; 
� наукове стажування 
в Лейбніц-Інституті 
аграрного розвитку в 
країнах з перехідною 
економікою (ІАМО), 
м. Халлє (Саалє), 
Німеччина, 2019 р.
30.7. 
Експерт НАЗЯВО за 
спеціальністю 051 
«Економіка».
30.8.
Науковий керівник 
фундаментального 
наукового 
дослідження 
«Інклюзивна модель 
сталого розвитку 
сільських громад в 
умовах 
євроінтеграційної 
перспективи», (№ ДР 
011U7002519), 2016-
2019 рр.
Науковий керівник 



ініціативної НДР: 
“Соціально-
економічні пріоритети 
сільського розвитку в 
умовах глобальної 
економіки та 
євроінтеграційних 
перспектив України” 
(№ ДР 0115U007080), 
2015-2019 рр.
Науковий керівник 
ініціативної НДР: 
“Інноваційна модель 
зовнішньоекономічної 
політики в умовах 
кризи глобалізації” 
(№ДР 02120U101915), 
2020-2023 рр.
30.11.
Член спеціалізованих 
Вчених рад:
ЖНАЕУ Д 14.083.02 
БНАУ Д 27.821.03
Офіційний опонент 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня 
кандидата/доктора 
наук.
30.10. 
Завідувач кафедри 
міжнародних 
економічних відносин 
та європейської 
інтеграції ЖНАЕУ
30.13.
1.  Методичні вказівки 
до виконання 
практичних 
(семінарських) 
завдань з дисципліни 
“Вступ до 
спеціальності” для 
студентів 
спеціальності 292 
“Міжнародні 
економічні відносини” 
/ Т.О. Зінчук, О.А. 
Прокопчук // 
Житомир,  ЖНАЕУ, 
2020. – 20 с.
2.  Методичні 
рекомендації з 
вивчення курсу 
“Міжнародні 
економічні відносини” 
для здобувачів 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спец. 292 “Міжнародні 
економічні відносини” 
/ Т.О. Зінчук, М.А. 
Дудченко, Т.В. Усюк, 
І.В. Горбачова // 
Житомир. Поліський 
національний 
університет. 2020. – 71 
с. 
3. Методичні 
рекомендації і вимоги 
до підготовки та 
захисту курсової 
роботи з дисципліни 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
«бакалавр» 
спеціальності 292 



“Міжнародні 
економічні відносини” 
/ Т. О. Зінчук, Н. М. 
Куцмус, Т. В. Усюк, О. 
А. Прокопчук, О. Д. 
Ковальчук– Житомир: 
ЖНАЕУ, 2020. – 30 с.
30.15.
1.Зінчук Т.О. 
Капіталізація малих та 
середніх аграрних 
підприємств як 
перспектива розвитку 
зовнішньоекономічної 
діяльності / Фінансова 
політика 
регіонального 
розвитку : 
вітчизняний та 
зарубіжний досвід : 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. з 
нагоди 25-річчя 
заснування кафедри 
фінансів і кредиту 
Житомир, ЖНАЕУ, 
2019. С. 155-159. 
2. Зінчук Т.О. 
Інноваційні засади 
лідерства в епоху 
глобалізації / 
Становлення 
механізму публічного 
управління розвитком 
територій як 
пріоритет державної 
політики 
децентралізації : зб. 
наук. праць. Житомир. 
ЖНАЕУ, 2019. С. 132-
135.
3. Зінчук Т.О. 
Впровадження ОВД та 
СЕО в Україні: 
європейські практики 
прийняття 
екологічних рішень/ 
Т.О.Зінчук // 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека. 
– Житомир : Вид-во 
ЖНАЕУ, 2019. – С. 82-
87.
4. Зінчук Т.О. Роль 
громадянського 
суспільства у політиці 
сталого розвитку в 
умовах реалізації 
угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС / 
Інструменти і 
практика публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації : [зб. 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції за 
міжнародною участю]. 
– Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. – С. 51-56.
5. Зінчук Т.О. 
Трансформаційні 
зміни в політиці 
сталого розвитку на 
прикладі Німеччини / 
Т.О.Зінчук // 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 



суспільних 
трансформацій : [зб. 
матеріалів IV 
Міжнародного 
науково-практичного 
форуму]. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. – С. 29-
35.
30.16.
Голова ГО «Наукові 
горизонти».

310240 Климова 
Катерина 
Яківна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
доктора наук 
ДД 000424, 

виданий 
22.12.2011, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008095, 
виданий 

11.10.2000, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005598, 
виданий 

17.10.2002, 
Атестат 

професора 
12ПP 007950, 

виданий 
26.09.2012

25 Ділова 
українська 
мова

Кваліфікація:
Житомирський 
державний 
педагогічний інститут 
ім. І. Франка
1986 р.

Спеціальність:
«Англійська та 
німецька мови»

Кваліфікація:
«Вчитель англійської 
та німецької мов 
середньої школи»
Диплом спеціаліста:
ИВ-І 
№ 207931.
1986 р.

Кандидат 
філологічних наук,
шифр 10.02.04
спеціальність  ̶
«Германські мови»

Тема дисертації:
«Вираження 
аксіологічних 
категорій у сучасній 
англійській мові 
(атрибути, 
предикативи і 
релятиви оцінки)»

Диплом кандидата 
наук
ДК № 011429
2001 р.

Атестат 
доцента кафедри 
англійської філології
02 ДЦ № 015723 
2005 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 30 
Ліцензійних умов:
30.3.
1. Соловйова Л.Ф. 
Англомовний світ: 
лінгвокраїнознавчий 
вимір. Навчальний 
посібник (англійською 
та українською 
мовами) / Н.Д. 
Борисенко, Л.Ф. 
Соловйова. – 
Житомир: Вид-во 
ЖДУ, 2015. – 340 с.
2. Соловйова Л.Ф. 
Категорія оцінки у 
сучасній лінгвістиці / 
Л.Ф. Соловйова // 
Сучасні лінгвістичні 
студії: Навчальний 
посібник / О.В. Гирин, 



Н.О. Гудзь, 
В.В.Жуковська та ін.; 
[за заг. ред. 
А.В.Сингаївської.] – 
Житомир : Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2015. – С. 30–60. 
30.13.
1. Соловйова Л.Ф. 
Теоретичні аспекти 
сучасної англійської 
мови : методичні 
рекомендації / І.Е. 
Сніховська, Л.Ф. 
Соловйова. – 
Житомир: ТОВ 
“Графіум”, 2019. – 66 
с. 
2. Соловйова Л.Ф. 
Навчання 
етнографічних  реалій 
та особливостей 
національного 
характеру 
представників 
англомовних країн (на 
матеріалі телесеріалу 
“Дівчата Гілмор”) / 
Л.Ф. Соловйова // 
Формування 
компетентності 
«навчання впродовж 
життя» як ключової 
вимоги професійної 
підготовки вчителя 
ХХ століття: 
навчально-
методичний посібник 
– Житомир, 
«Полісся», 2018. – С. 
98-101. 
3. Соловйова Л.Ф. 
Методичні 
рекомендації до 
організації 
самостійної та 
індивідуальної роботи 
студентів V курсу з 
дисципліни 
"Практичний курс 
основної іноземної 
мови"/ Л.Ф. 
Соловйова. – 
Житомир: Рута, 2015. 
– 100 с. 
4. Соловйова Л.Ф. 
Теоретичний курс 
англійської мови як 
другої іноземної. 
Навчально-
методичний посібник 
/ Л.Ф. Соловйова, І.Е. 
Сніховська. – 
Житомир: "Графіум", 
2015. – 200 с. 
30.15 
1. Соловйова Л. Ф. 
Обов’язковість / 
факультативність 
аксіологічних 
атрибутів сучасної 
англійської мови // 
Сучасний стан і 
перспективи 
лінгвістичних 
досліджень та 
проблеми перекладу : 
Збірник наукових 
праць / За заг. ред. 
М.В. Полховської, Н. 
Д. Борисенко, С. К. 



Топачевського. 
Житомир, 2020. – С. 
80-82.
2. Соловйова Л.Ф. 
Місце англійських 
аксіологічних 
атрибутів у лінійному 
ряді висловлювання / 
Л.Ф. Соловйова // 
Актуальні проблеми 
сучасної лінгвістики 
та методики 
викладання мови і 
літератури (за 
матеріалами 
конференції 
навчально-наукового 
інституту іноземної 
філології ЖДУ імені 
Івана Франка 6-10 
лютого 2019 р. / За 
ред. доц. В.В. 
Жуковської). 
Житомир: 
Видавництво ЖДУ 
імені Івана Франка, 
2019. – С. 157-160. 
3. Соловйова Л.Ф. 
Інформативна 
структура і характер 
номінації 
аксіологічних моделей 
N + N, A + N, Participle 
+ N у сучасній 
англійській мові / 
Л.Ф. Соловйова // 
Збірник тез доповідей 
[Електронний ресурс] 
IІI Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Іноземна мова у 
професійній 
підготовці 
спеціалістів: 
проблеми та 
стратегії». 
Кропивницький: РВВ 
ЦДПУ ім. В. 
Винниченка, 2019. С. 
65–67. 
4. Соловйова Л.Ф. 
Зміна модусу оцінки 
оказіональних 
атрибутів у сучасній 
англійській мові / 
Л.Ф. Соловйова // 
Актуальні проблеми 
сучасної лінгвістики 
та методики 
викладання мови і 
літератури (за 
матеріалами онлайн 
конференції, 
проведеної кафедрою 
міжкультурної 
комунікації та 
прикладної 
лінгвістики 
Навчально-наукового 
інституту іноземної 
філології ЖДУ імені 
Івана Франка 7-11 
лютого 2018 р. / За 
ред. доц. В. В. 
Жуковської). 
Житомир: Вид-во 
ЖДУ ім. Івана Франка, 
2018. С. 161-165. 
5. Соловйова Л.Ф. 
Англійські 



аксіологічні 
прикметники у 
функції епітета / Л.Ф. 
Соловйова // Тези 
доповідей 
Всеукраїнської 
наукової конференції 
пам’яті д. філол. н., 
проф. Д. І. 
Квеселевича (1935-
2003) “Сучасний стан і 
перспективи 
лінгвістичних 
досліджень та 
проблеми перекладу” 
– ЖДУ імені Івана 
Франка, 12 травня 
2017 р. C. 85-88. 
6. Соловйова Л.Ф. 
Надслівні форми 
вираження 
предикативів оцінки у 
сучасній англійській 
мові / Л.Ф. Соловйова 
// Збірник тез 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної інтернет 
конференції 
«Іноземна мова у 
професійній 
підготовці 
спеціалістів: 
проблеми та 
стратегії». 
Кропивницький: РВВ 
КДПУ ім. В. 
Винниченка, 2017. C. 
22-24. 
7. Соловйова Л.Ф. 
Семантичні 
характеристики 
атрибутів оцінки у 
сучасній англійській 
мові / Л.Ф. Соловйова 
// Актуальні 
проблеми сучасної 
лінгвістики та 
методики викладання 
мови і літератури (за 
матеріалами онлайн 
конференції, 
проведеної кафедрою 
міжкультурної 
комунікації та 
прикладної 
лінгвістики 
Навчально-наукового 
інституту іноземної 
філології ЖДУ імені 
Івана Франка 8-12 
лютого 2017 р. / За 
ред. доц. В. В. 
Жуковської.) 
Житомир: 
Видавництво ЖДУ ім. 
Івана Франка, 2017. С. 
154-159. 
8. Соловйова Л.Ф. 
Метафора і метонімія 
в семантиці 
предикативів оцінки у 
сучасній англійській 
мові / Л.Ф. Соловйова 
// Тези доповідей 
Всеукраїнської 
наукової конференції 
пам’яті доктора 
філологічних наук, 
професора Д.І. 
Квеселевича (1935-



2003) «Сучасний стан 
і перспективи 
лінгвістичних 
досліджень та 
проблеми перекладу» 
ЖДУ імені Івана 
Франка, 2016 р. C. 89–
91. 
9. Соловйова Л.Ф. 
Предикативи оцінки 
як одиниці вторинної 
номінації у сучасній 
англійській розмовній 
мові / Л.Ф. Соловйова 
// Актуальні 
проблеми сучасної 
лінгвістики та 
методики викладання 
мови і літератури (за 
матеріалами онлайн 
конференції, 
проведеної кафедрою 
міжкультурної 
комунікації та 
прикладної 
лінгвістики 
Навчально-наукового 
інституту іноземної 
філології 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка 9-15 
лютого 2016 р. / За 
ред. доц. В. В. 
Жуковської). 
Житомир,  
Видавництво ЖДУ ім. 
Івана Франка, 2016.  – 
С. 126-129. 
3.16.
Громадська 
організація 
«Асоціація викладачів 
англійської мови 
«ТІСОЛ-Україна» 
(Свідоцтво № 1 від 31 
січня 2020 р.).
3.17. 
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю – 34 
роки, з них у ВНЗ – 27 
років.

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

РН 16 (ОП 2017). 
Здатність до 
здійснення 
комунікації з 
вітчизняними та 

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 
(німецька), 4 курс

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 



зарубіжними 
партнерами.

аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і аудіо-
візуальний методи, геймінг), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

контрольна робота, 
залік/екзамен.

Комплексний екзамен 
з іноземної мови

Вербальні методи (дискусія, 
співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і аудіо-
візуальний методи), 
відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань).

Екзамен

РН 10 (ОП 2019). 
Уміння 
організовувати і 
координувати 
роботи з 
підготовки, 
укладання та 
виконання 
міжнародних 
контрактів.

Міжнародна торгівля 
та ЗЕД: пр.тренінг

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, бесіда, навчальні 
кейси тощо), пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, геймінг), 
дослідницький метод, 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні завдання 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, захист 
звіту.

РН 11 (ОП 2019). 
Уміння 
застосовувати 
міжнародно-
уніфіковані 
методики аналізу 
кон'юнктури 
міжнародних 
ринків, обробляти 
та адаптувати 
отриману 
інформацію до 
реальних умов 
господарювання і 
практичних 
потреб 
підприємства 
(організації).

Статистика та 
міжнародна бізнес-
аналітика

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(дискусія, мозковий штурм, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Міжнародна торгівля 
та ЗЕД: пр.тренінг

Метод проблемного 
викладу, частково-
пошуковий (евристичний) 
метод, дослідницький 
метод, практичний метод 
(практичні завдання, 
розрахункові завдання 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, захист 
звіту.

РН 13 (ОП 2019). 
Уміння приймати 
участь у процесі 
ділового 
спілкування 
державною та 
іноземними мовами 
із застосуванням 
письмових, усних 
та електронних 
комунікацій.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 
(англійська), 2 курс

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і аудіо-
візуальний методи, геймінг), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.

РН 14 (ОП 2019). 
Здатність до 
використання 
набутих нових 
знань та інновацій 
у практичній 
діяльності, 
засвоєння нових 
знань і 
самовдосконалення.

Міжнародні 
економічні відносини

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, дискусія, 
ситуаційний аналіз, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, курсова 
робота, екзамен.



(розв’язання програмних 
завдань).

Філософія та 
психологія (ч. 2)

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань), 
практичний метод 
(практичні заняття, тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен

Філософія та 
психологія (ч. 1)

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань), 
практичний метод 
(практичні заняття, тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

РН 16 (ОП 2019). 
Здатність до 
здійснення 
комунікації з 
вітчизняними та 
зарубіжними 
партнерами.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 
(англійська), 2 курс

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і аудіо-
візуальний методи, геймінг), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.

РН 2 (ОП 2018). 
Базові знання з 
фундаментальних, 
природничих наук, 
іноземних мов, 
вищої математики 
та економічної 
теорії в обсязі, 
необхідному для 
засвоєння 
професійних 
дисциплін.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 
(німецька), 3 курс

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і аудіо-
візуальний методи, геймінг), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.



та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 
(англійська), 3 курс

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і аудіо-
візуальний методи, геймінг), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.

РН 3 (ОП 2018). 
Базові знання в 
галузі сучасних 
інформаційних 
технологій; базові 
знання з економіки 
підприємства, 
міжнародного  
економічного 
права, 
міжнародного 
маркетингу, 
бухгалтерського 
обліку, фінансів, 
міжнародних 
фінансів.

Міжнародне та 
господарське право

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
метод проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
реферування), практичний 
метод (практичні завдання 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

РН 4 (ОП 2018). 
Сучасні знання з 
державного 
управління і 
регулювання 
економіки, 
міжнародної 
економічної 
діяльності України.

Менеджмент ЗЕД Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, 
ситуаційний аналіз, дерево 
рішень), робота з 
навчально-методичною 
літературою практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
курсовий проєкт, екзамен.



мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 10 (оп 2018). 
Уміння 
організовувати і 
координувати 
роботи з 
підготовки, 
укладання та 
виконання 
міжнародних 
контрактів.

Менеджмент ЗЕД Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, 
ситуаційний аналіз, дерево 
рішень), робота з 
навчально-методичною 
літературою практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
курсовий проєкт, екзамен.

РН 12 (ОП 2018). 
Уміння визначати 
цільові зарубіжні 
ринки, розробляти 
стратегії виходу 
фірми на 
зарубіжний ринок.

Менеджмент ЗЕД Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, 
ситуаційний аналіз, дерево 
рішень), робота з 
навчально-методичною 
літературою практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
курсовий проєкт, екзамен.

РН 15 (ОП 2018). 
Здатність до 
ефективного 
забезпечення 
правової 
легітимності 
прийняття 
управлінських 
рішень у сфері 
зовнішньоекономіч
ної діяльності на 
основі знань у 
галузі 
господарського та 
міжнародного 
права.

Міжнародне та 
господарське право

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
метод проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
реферування), практичний 
метод (практичні завдання 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.



самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 16 (ОП 2018). 
Здатність до 
здійснення 
комунікації з 
вітчизняними та 
зарубіжними 
партнерами.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 
(німецька), 3 курс

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і аудіо-
візуальний методи, геймінг), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 
(англійська), 3 курс

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і аудіо-
візуальний методи, геймінг), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.

РН 3 (ОП 2017). 
Базові знання в 
галузі сучасних 
інформаційних 
технологій; базові 
знання з економіки 
підприємства, 
міжнародного  
економічного 
права, 
міжнародного 
маркетингу, 
бухгалтерського 
обліку, фінансів, 
міжнародних 
фінансів.

Міжнародні стратегії 
економічного 
розвитку

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(дискусія, кейс-аналіз, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні завдання), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
курсовий проєкт, екзамен.



Міжнародний 
маркетинг

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи (дерево 
рішень, дискусії, case-
метод), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

РН 4 (ОП 2017). 
Сучасні знання з 
державного 
управління і 
регулювання 
економіки, 
міжнародної 
економічної 
діяльності України

Комплексний екзамен 
за спеціальністю

Вербальні методи (лекція, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(дискусія, кейс-аналіз), 
дослідницький метод, 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування), 
практичний метод 
(практичні завдання), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Тестування, екзамен.

Міжнародні стратегії 
економічного 
розвитку

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(дискусія, кейс-аналіз, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні завдання), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
курсовий проєкт, екзамен.



РН 5 (ОП 2017). 
Знання та 
розуміння 
особливостей 
розвитку 
світового ринку 
товарів і послуг та 
економіки 
зарубіжних країн, 
міжнародної 
валютної 
політики, 
валютних 
операцій, 
міжнародної 
торгівлі, 
міжнародних 
перевезень, 
міжнародної 
виробничої 
кооперації і 
координації 
виробництва, 
міжнародного 
страхового і 
банківського 
бізнесу, 
міжнародних 
інвестицій.

Комплексний екзамен 
за спеціальністю

Вербальні методи (лекція, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(дискусія, кейс-аналіз), 
дослідницький метод, 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування), 
практичний метод 
(практичні завдання), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Тестування, екзамен.

Міжнародні стратегії 
економічного 
розвитку

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(дискусія, кейс-аналіз, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні завдання), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
курсовий проєкт, екзамен.

РН 6 (ОП 2017). 
Знання та 
розуміння 
соціальних 
аспектів 
міжнародної 
взаємодії, 
міжнародних 
переговорів, 
управління 
міжнародним 
бізнесом.

Комплексний екзамен 
за спеціальністю

Вербальні методи (лекція, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(дискусія, кейс-аналіз), 
дослідницький метод, 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування), 
практичний метод 
(практичні завдання), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Тестування, екзамен.

РН 7 (ОП 2017). 
Володіння 
загальнонауковими
, статистичними, 
економіко-
математичними 
методами 
дослідження, 
прийомами 

Комплексний екзамен 
за спеціальністю

Вербальні методи (лекція, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 

Тестування, екзамен.



економічного 
аналізу.

інтерактивні методи 
(дискусія, кейс-аналіз), 
дослідницький метод, 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування), 
практичний метод 
(практичні завдання), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 9 (ОП 2019). 
Уміння 
використовувати 
найбільш 
прогресивні 
методики 
міжнародного 
контрактного і 
проектного 
аналізу, приймати 
обґрунтовані 
управлінські 
рішення у процесі 
здійснення 
зовнішньоекономіч
ної діяльності.

Статистика та 
міжнародна бізнес-
аналітика

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(дискусія, мозковий штурм, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Економіко-
математичне 
моделювання 
світогосподарських 
процесів

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(дискусія, мозковий штурм, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

РН 12 (ОП 2017). 
Уміння визначати 
цільові зарубіжні 
ринки, розробляти 
стратегії виходу 
фірми на 
зарубіжний ринок.

Міжнародний 
маркетинг

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



(евристичний) метод, 
інтерактивні методи (дерево 
рішень, дискусії, case-
метод), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 13 (ОП 2017). 
Уміння приймати 
участь у процесі 
ділового 
спілкування 
державною та 
іноземними мовами 
із застосуванням 
письмових, усних 
та електронних 
комунікацій.

Комплексний екзамен 
з іноземної мови

Вербальні методи (дискусія, 
співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і аудіо-
візуальний методи), 
відеометод, робота з 
навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань).

Екзамен

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 
(німецька), 4 курс

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і аудіо-
візуальний методи, геймінг), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.

РН 14 (ОП 2017). 
Здатність до 
використання 
набутих нових 
знань та інновацій 
у практичній 
діяльності, 
засвоєння нових 
знань і 
самовдосконалення.

Міжнародні стратегії 
економічного 
розвитку

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(дискусія, кейс-аналіз, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні завдання), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
курсовий проєкт, екзамен.



навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 13 (ОП 2018). 
Уміння приймати 
участь у процесі 
ділового 
спілкування 
державною та 
іноземними мовами 
із застосуванням 
письмових, усних 
та електронних 
комунікацій.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 
(англійська), 3 курс

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і аудіо-
візуальний методи, геймінг), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 
(німецька), 3 курс

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і аудіо-
візуальний методи, геймінг), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.

РН 2 (ОП 2017). 
Базові знання з 
фундаментальних, 
природничих наук, 
іноземних мов, 
вищої математики 
та економічної 
теорії в обсязі, 
необхідному для 
засвоєння 
професійних 
дисциплін.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 
(німецька), 4 курс

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і аудіо-
візуальний методи, геймінг), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.

РН 8 (ОП 2019). 
Уміння 
використовувати 

Економіко-
математичне 
моделювання 

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 



сучасні 
інформаційні 
технології в 
дослідженні 
міжнародних 
економічних 
процесів і 
зовнішньоекономіч
ної діяльності 
підприємств, 
використовувати 
інтернет-ресурси.

світогосподарських 
процесів

пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(дискусія, мозковий штурм, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

РН 6 (ОП 2019). 
Знання та 
розуміння 
соціальних 
аспектів 
міжнародної 
взаємодії, 
міжнародних 
переговорів, 
управління 
міжнародним 
бізнесом.

Міжнародний бізнес Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, дискусія, 
ситуаційний аналіз, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

РН 7 (ОП 2019). 
Володіння 
загальнонауковими
, статистичними, 
економіко-
математичними 
методами 
дослідження, 
прийомами 
економічного 
аналізу.

Міжнародна торгівля 
та ЗЕД: пр.тренінг

Метод проблемного 
викладу, частково-
пошуковий (евристичний) 
метод, дослідницький 
метод, практичний метод 
(практичні завдання, 
розрахункові завдання 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, захист 
звіту.

Економіка та фінанси 
підприємств

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 



метод проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Економіко-
математичне 
моделювання 
світогосподарських 
процесів

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(дискусія, мозковий штурм, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

Статистика та 
міжнародна бізнес-
аналітика

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(дискусія, мозковий штурм, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



РН 1 (ОП 2020). 
Відповідально 
ставитися до 
професійного 
самовдосконалення, 
усвідомлюючи 
необхідність 
навчання впродовж 
усього життя, 
проявляти 
толерантність та 
готовність до 
інноваційних змін. 

Вступ до 
спеціальності: навч. 
пр.

Вербальні методи (дискусія 
тощо), пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Вступ до спеціальності Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

Фізичне виховання Словесний метод (лекція, 
співбесіда), практичний 
метод (практичні заняття), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і демонстрацій), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування 
(загальнорозвиваючі, 
професійно-прикладні та 
спеціально-підготовчі 
вправи з силових видів 
спорту та єдиноборств) 
модульна контрольна 
робота, залік.

Демократія: від теорії 
до практики

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

Історія та культура 
України

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 
практичний метод 
(практичні заняття), 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 3 (ОП 2020). 
Використовувати 
сучасні 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології, 
програмні пакети 
загального і 
спеціального 
призначення.

Інформаційні системи 
та технології в МЕВ

Вербальні методи (лекція, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, 
тезування), – практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

РН 4 (ОП 2020). 
Систематизовува
ти й 
упорядковувати 
отриману 
інформацію щодо 
процесів і явищ у 
світовому 
господарстві; 
оцінювати та 
пояснювати вплив 
ендогенних і 
екзогенних 
факторів на них; 
формулювати 
висновки і 
розробляти 
рекомендації з 
урахуванням 
особливостей 
національного і 
міжнародного 
середовища.

Вступ до 
спеціальності: навч. 
пр.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Вступ до спеціальності Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

РН 8 (ОП 2020). 
Розуміти, 
виділяти й 
описувати нові 
явища, процеси й 
тенденції 
глобального 
розвитку, 
механізми й 
інструменти 
реалізації 
економічної 
політики та 
світових 
інтеграційних / 
дезінтеграційних 

Вступ до 
спеціальності: навч. 
пр.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 
робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування, анотування, 
рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.



процесів, у тому 
числі та 
євроатлантичної 
інтеграції

Зовнішньоекономічна 
політика України

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

РН 9 (ОП 2020). 
Розуміти і вміти 
застосовувати, 
відповідно до інших 
вимог освітньої 
програми, сучасні 
теорії та методи 
розв’язання 
спеціалізованих 
складних задач і 
практичних 
проблем у сфері 
міжнародної 
торгівлі товарами 
та послугами, 
міжнародного руху 
капіталу, 
міжнародних 
валютно-
фінансових та 
кредитних 
відносин, 
мобільності 
людських ресурсів, 
міжнародного 
трансферу 
технологій.

Історія та теорія МЕВ Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 
практичний метод 
(практичні заняття), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Економікс Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

РН 11 (ОП 2020). 
Обґрунтовувати 
власну думку щодо 
конкретних умов 
реалізації форм 
міжнародних 
економічних 
відносин на мега-, 
макро-, мезо- і 
мікрорівнях.

Вступ до спеціальності Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.



Історія та теорія МЕВ Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 
практичний метод 
(практичні заняття), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

РН 12 (ОП 2020). 
Здійснювати 
комплексний аналіз 
складних 
економічних 
систем, 
зіставляти та 
порівнювати їх 
складові, 
оцінювати й 
аргументувати 
оцінки 
результативності 
їх функціонування.

Математика для 
економістів

Вербальні методи (лекція, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, 
тезування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Інформаційні системи 
та технології в МЕВ

Вербальні методи (лекція, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, 
тезування), – практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

Міжнародна макро- та 
мікроекономіка

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



завдань).

РН 16 (ОП 2020). 
Демонструвати 
знання про стан 
досліджень 
міжнародних 
економічних 
відносин та 
світового 
господарства у 
міждисциплінарно
му поєднанні із 
політичними, 
юридичними, 
природничими 
науками.

Історія та теорія МЕВ Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 
практичний метод 
(практичні заняття), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Вступ до 
спеціальності: навч. 
пр.

Вербальні методи (дискусія), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і демонстрацій), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота.

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

РН 18 (ОП 2020). 
Досліджувати 
економічні явища 
та процеси у 
міжнародній сфері 
на основі розуміння 
категорій, законів; 
виділяючи й 
узагальнюючи 
тенденції, 
закономірності 
функціонування та 
розвитку 
світового 
господарства з 
урахуванням 
причинно-
наслідкових та 
просторово-
часових зв’язків.

Міжнародна макро- та 
мікроекономіка

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Економікс Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

РН 2 (ОП 2020). 
Вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань державною 
та іноземними 
мовами усно і 

Ділова українська 
мова

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і аудіо-

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.



письмово, фахово 
використовувати 
економічну 
термінологію.

візуальний методи, геймінг), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань).

Ділова іноземна мова 
(англійська)

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і аудіо-
візуальний методи, геймінг), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.

РН 21 (ОП 2020). 
Розуміти і мати 
навички з ведення 
ділового протоколу 
та ділового 
етикету у сфері 
міжнародних 
економічних 
відносин, 
враховуючи 
особливості 
міжкультурного 
спілкування на 
професійному та 
соціальному рівнях, 
як державною так і 
іноземними 
мовами.

Ділова українська 
мова

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і аудіо-
візуальний методи, геймінг), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

Ділова іноземна мова 
(англійська)

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і аудіо-
візуальний методи, геймінг), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), робота з 
навчально-методичною 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.



літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань).

РН 5 (ОП 2019). 
Знання та 
розуміння 
особливостей 
розвитку 
світового ринку 
товарів і послуг та 
економіки 
зарубіжних країн, 
міжнародної 
валютної 
політики, 
валютних 
операцій, 
міжнародної 
торгівлі, 
міжнародних 
перевезень, 
міжнародної 
виробничої 
кооперації і 
координації 
виробництва, 
міжнародного 
страхового і 
банківського 
бізнесу, 
міжнародних 
інвестицій.

Економіка та фінанси 
підприємств

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
метод проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Міжнародна торгівля Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи (брейн-
штормінг, геймінг, 
ситуативний аналіз, 
“круглий стіл”, дискусія), 
дослідницький метод, 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

Міжнародні 
економічні відносини

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, дискусія, 
ситуаційний аналіз, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, курсова 
робота, екзамен.



реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Міжнародна торгівля 
та ЗЕД: пр.тренінг

Вербальні методи (дискусія, 
співбесіда, навчальні кейси 
тощо), метод проблемного 
викладу, частково-
пошуковий (евристичний) 
метод, дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(реферування), практичний 
метод (практичні завдання, 
розрахункові завдання 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, захист 
звіту.

РН 4 (ОП 2019). 
Сучасні знання з 
державного 
управління і 
регулювання 
економіки, 
міжнародної 
економічної 
діяльності України.

Міжнародна торгівля Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи (брейн-
штормінг, геймінг, 
ситуативний аналіз, 
“круглий стіл”, дискусія), 
дослідницький метод, 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

Зовнішньоекономічна 
діяльність 
підприємств

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, 
ситуаційний аналіз), робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
завдання тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 3 (ОП 2019). 
Базові знання в 
галузі сучасних 
інформаційних 
технологій; базові 
знання з економіки 
підприємства, 
міжнародного  
економічного 
права, 
міжнародного 
маркетингу, 
бухгалтерського 
обліку, фінансів, 
міжнародних 
фінансів.

Міжнародний бізнес Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
інтерактивні методи 
(мозковий штурм, дискусія, 
ситуаційний аналіз, 
геймінг), дослідницький 
метод, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

Економіка та фінанси 
підприємств

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
метод проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття, 
розрахункові завдання 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

РН 2 (ОП 2019). 
Базові знання з 

Іноземна мова за 
професійним 

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 



фундаментальних, 
природничих наук, 
іноземних мов, 
вищої математики 
та економічної 
теорії в обсязі, 
необхідному для 
засвоєння 
професійних 
дисциплін.

спрямуванням 
(англійська), 2 курс

інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і аудіо-
візуальний методи, геймінг), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань).

заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.

РН 19 (ОП 2020). 
Розуміти та 
застосовувати 
чинне 
законодавство, 
міжнародні 
нормативні 
документи і угоди, 
довідкові 
матеріали, чинні 
стандарти і 
технічні умови 
тощо у сфері 
міжнародних 
економічних 
відносин.

Зовнішньоекономічна 
політика України

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

РН 25 (ОП 2020). 
Презентувати 
результати 
дослідження на базі 
яких, 
розробляються 
рекомендації та 
заходи з адаптації 
до змін 
міжнародного 
середовища.

Інформаційні системи 
та технології в МЕВ

Вербальні методи (лекція, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, 
тезування), – практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

РН 22 (ОП 2020). 
Застосовувати 
відповідні методи, 
правила і принципи 
функціонування 
міжнародних 
економічних 
відносин для 
розвитку 
зовнішньоекономіч
ної діяльності 
України.

Зовнішньоекономічна 
політика України

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 
робота з навчально-

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 23 (ОП 2020). 
Усвідомлювати 
необхідність 
навчання впродовж 
життя з метою 
підтримки 
професійної 
компетентності 
на високому рівні.

Вступ до 
спеціальності: навч. 
пр.

Словесний метод (дискусія), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і демонстрацій), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо), 
самостійна робота.

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

РН 1 (ОП 2019). 
Базові уявлення про 
основи філософії, 
психології, 
політології, етики і 
естетики, 
вітчизняної і 
світової історії і 
культури, що 
сприяють 
формуванню 
стійкого 
світогляду, 
політичної 
культури, 
активної 
життєвої та 
громадянської 
позиції.

Політологія Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
навчальні кейси тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
реферування), практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), самостійна робота.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

Філософія та 
психологія (ч. 2)

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань), 
практичний метод 
(практичні заняття, тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Філософія та 
психологія (ч. 1)

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань), 
практичний метод 
(практичні заняття, тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



 


