
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 37253 Економіка

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 051 Економіка

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Поліський національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 37253

Назва ОП Економіка

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Cпеціальність 051 Економіка

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Павлова Олена Миколаївна, Миненко Сергій Володимирович, Кобець
Віталій Миколайович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 08.06.2021 р. – 10.06.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://znau.edu.ua/litsenzuvannya-ta-akreditatsiya

Програма візиту експертної групи http://znau.edu.ua/litsenzuvannya-ta-akreditatsiya

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Цілі ОНП є конкретизованими відносно стратегії розвитку ПНУ до 2025 року та стратегії розвитку Житомирської
області. Унікальність ОНП полягає в поєднання економічного, екологічного та аграрного спрямування наукових
шкіл ПНУ, спрямованих на розробку економічної політики регіону. Відбувається активне залучення роботодавців та
стейкхолдерів до перегляду ОНП і щорічне оновлення ОНП з урахуванням вимог ринку праці. На постійній основі
науково-педагогічні працівники оновлюють зміст освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у
відповідній галузі, в тому числі за рахунок міжнародного стажування. Разом із цим, існує низький рівень долучення
аспірантів до інтернаціоналізації ОНП. Академічна та професійна кваліфікація викладачів характеризує достатній
рівень забезпеченості ОНП Економіка. Матеріально-технічна база забезпечення освітньо-наукової програми є
достатня. Ресурси бібліотеки забезпечують можливість проведення самостійних наукових досліджень. Система
врегулювання конфліктів фактично не діє. Наявність багаторівневої внутрішньої системи забезпечення якості
освіти ПНУ. Відсутність інституційних Положень про рейтингування НПП, опитування учасників освітнього
процесу і статус гарантів освітніх програм. Інформація, розміщена на веб-сайті ПНУ, є неструктурована, та не
містить інформації стосовно відділів ПНУ. Навчання через дослідження формується на належному рівні завдяки
тому, що аспіранти мають реальні можливості для вибору напрямку наукового дослідження і наукового керівника
серед науковців з різними науковими інтересами в економіці і активній науково-дослідницькій діяльності. Низька
залученість аспірантів до міжнародних економічних або міждисциплінарних проєктів і програм, відсутність
академічної мобільності аспірантів суттєво знижує рівень інтернаціоналізації ОНП.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Цілі ОНП є конкретизованими відносно стратегії розвитку ПНУ до 2025 року та стратегії розвитку Житомирської
області. Унікальність ОНП полягає в поєднання економічного, екологічного та аграрного спрямування наукових
шкіл ПНУ, спрямованих на розробку економічної політики регіону. Активне залучення роботодавців, академічної
спільноти та стейкхолдерів до щорічного перегляду і оновлення ОНП з урахуванням вимог ринку праці і сучасних
наукових досягнень у відповідній галузі. Наявність навчально-методичних матеріалів з обов'язкових і вибіркових
дисциплін на платформі Moodle ПНУ та в бібліотеці в репозитарії в оцифрованому вигляді, доступні 24/7.
Функціонуюча багаторівнева система дотримання академічної доброчесності (технічна перевірка бібліотекою,
академічна перевірка фаховою комісією експертів, апеляційна комісія з етики та академічної доброчесності,
відповідальна особа за атестацію аспірантів ОНП Економіка). Аспіранти мають реальні можливості для вибору
напрямку і проведення наукового дослідження завдяки залученню науковців (професорів, докторів економічних
наук) з різними науковими інтересами і активній науково-дослідницькій діяльності. Потужний науково-
педагогічний персонал, який активно займається дослідженнями і мають досвід практичної практичної діяльності і
стажування в міжнародних організаціях.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Відсутність підтверджених практик оновлення ОНП з урахуванням досвіду аналогічних програм іноземних ЗВО, що
потребує запровадження такої практики. Недосконала процедура ознайомлення аспірантів зі змістом ДВВ фахового
спрямування, що потребує розширення змісту ДВВ перед вибором здобувачами. Програма вступних випробувань
містить питання з інвестування та маркетингу, які доцільно розширити фундаментальними питаннями з
мікроекономіки, макроекономіки, економіки природокористування. У процес інтернаціоналізації ОНП не задіяні
аспіранти, що потребує створення заохочень для участі аспірантів в програмах міжнародної мобільності,
міжнародних грантах і стажуваннях. Критерії оцінювання навчальних дисциплін сформульовані за формами
занять, що ускладнює чіткість і прозорість виставлення оцінок і потребує запровадження критеріїв за видами
завдань, а не за формами занять. Відсутність рейтингової системи оцінювання НПП та прозорих критеріїв
конкурсного відбору НПП, що необхідно вирішити прийняттям Положення про рейтингування НПП. Незручність
навігації по офіційному сайту ПНУ і відсутність інформації про профільні відділи, що необхідно врахувати при
проектуванні нового сайті ПНУ, який формується. Зворотній зв'язок між учасниками освітнього процесу і
адміністрацією через анонімну онлайн/матеріальну скриньку відсутній через формальний характер, що потребує
введення розгляду анонімних звернень учасників освітнього процесу, а не лише особистих заяв. Відсутність
інституційних Положень про рейтингування НПП, опитувань учасників освітнього процесу і гарантів освітніх
програм, що потребує розробки відповідних інституційних Положень.

III. Аналіз

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

Сторінка 3



Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Цілі ОНП Економіка орієнтовано на формування професійних науково-педагогічних кадрів, які можуть займатися
науково-дослідницькою діяльністю. Особливістю ОНП Економіка є диверсифікація напрямів дослідження
здобувачів ОНП Економіка у контексті розвитку трьох наукових економічних течій Поліського національного
університету (ПНУ): Економіка та стратегічне управління національною безпекою в контексті глобальних цілей
сталого розвитку, сільськогосподарська кооперація та вертикальна інтеграція в агробізнесі, Сільська економіка в
умовах європейської інтеграції та глобалізації http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/naukovi-shkoly#, фундаторами
яких є наукові керівники аспірантів. Цілі освітньої програми також відображено у стратегії розвитку ПНУ
(https://bit.ly/3cYQDx7 в контексті напряму підприємництво та залучення інвестицій, у формуванні реалізації
проєкту “зелена економіка”, що передбачає запровадження новацій дослідження аграрних ринків України в рамках
міжнародного консорціуму AGMEMOD (Університети країн-членів ЄС, Боснії, Герцеговини, Сербії, Казахстану,
Бразилії).Також в стратегії анонсовано проєкт з екологічної та аграрної проблематики в рамках співпраці з
університетами Індонезії (Institut Pertanian Bogor, National University UNAS) та озвучено подальшу реалізацію
стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату. Однак формулювання стратегії ПНУ обмежується
поточними проєктами за кожним напрямом без розширеного обґрунтування, що саме передбачає лідерство в галузі
за освітніми, науковими, інвестиційними та соціальними напрямами. Поліський національний університет (ПНУ)
змінив свою назву з Житомирського національного агроекологічного університету з 2020 року, що зумовлено
розширенням галузей його освітньої і наукової діяльності для Житомирської, Рівненської, Волинської областей.
Третина спеціальностей пов’язана з екологічним напрямом, а 2/3 з економікою, екологією, електроенергетикою,
правом тощо. Разом із цим, в стратегії ПНУ не визначені ключові показники діяльності, які б допомагали визначати
рівень досягнення поставлених цілей і відповідальних осіб за напрямками в стратегії ПНУ. и, інвестиційними та
соціальними напрямами.

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

В Стратегії розвитку ПНУ роль стейкхолдерів ОНП «Економіка» є значною. Це проявляється їх участю в науково-
практичних конференціях, круглих столах, вебінарах, диспутах, розширених засіданнях кафедри, різноманітних
проєктах та інших заходах, що проводяться в Польському національному університеті (ПНУ). До розробки та
моніторингу ОНП запрошуються здобувачі, потенційні роботодавці (заклади вищої освіти, науково-дослідні
організації, державні установи) та випускники аспірантури факультету економіки та менеджменту, зокрема і ті, що
викладають в університеті. Пропозиції щодо вдосконалення ОНП надаються під час опитувань
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ9Ws6Og-bGys5uzo5JY8TAj-IraZ8LLjcXepGEZqcnXplEw/viewform),
участі у відкритих засідань кафедри, вченої ради факультету та інших заходах. Відповідно наданих під час перегляду
ОНП пропозицій та побажань, скориговано назви дисциплін. На зустрічі 6 з потенційними роботодавцями
заступниця директора ННЦ «Інститут аграрної економіки», д.е.н., професор, член-кореспондент НААН, експерт
ФАО Регіонального офісу Європи та Центральної Азії Ходаківська О.В. повідомила про врахування її пропозиції
стосовно включення дисципліни “Аграрна політика” до фахових дисциплін вільного вибору (щоб були необхідні
знання для професійної роботи в цій галузі), уточнення змісту загальних і спеціальних компетентностей в проєкті
ОНП 2021. Відзначила позитив у збільшенні годин на вивчення іноземної мови з фаху, що дозволить випускниками
працювати у міжнародному контексті. Д.е.н., професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу КНЕУ ім. В.
Гетьмана О. Яценко запропонувала освітню компоненту «Економіка та управління підприємствами (поглиблене
вивчення) замінити на «Актуальні проблеми аграрної економіки», що було враховано в ОНП 2020 і збільшити
перелік загальних компетентностей (враховано в проєкті ОНП 2021). Доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки Львівського національного аграрного
університету Г. Черевко зазначив, що в ОНП 2020 р. був усунутий блочний підхід до вибіркових дисциплін.
Представник Українсько-швейцарської компанії ТОВ «Органік Стандарт» Василь Шукалович повідомив про
важливість математично спрямованих дисципліни ОНП Економіка, що допомагає здобувачам формувати системне
мислення, необхідного для підготовки експортних процедур і сертифікації органічної продукції.

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

Підготовка докторів філософії за даною ОНП здійснюється, насамперед, для забезпечення власних потреб
університету кваліфікованими кадрами, що володіють дослідницькими навичками високого рівня та потрібними
інноваційними методами наукової і педагогічної діяльності, але не обмежується цим. Потреба у випускниках ОНП
Економіка існує в закладах вищої освіти, профільних міністерствах, ОДА, районних радах, секторах профільних
департаментів, бізнесі. Наявність фахових дисциплін вільного вибору “Кон’юнктура ринків сільськогосподарської
продукції”, “Глобальні проблеми сучасного світу”, “Аграрна політика”, “Органічне виробництво і продовольча
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безпека” дозволяють готувати не лише науково-педагогічних працівників, але і фахівців з експорту,
зовнішньоекономічного контролю за продукцією, фахівців зі стандартизації і сертифікації якості продукції для
України. Напрями дослідженні аспірантів ОНП враховують стратегічні напрями розвитку Житомирської області,
відповідно розробленої стратегії та визначеної місії «Досягнення високої якості життя та людського капіталу на
основі посилення конкурентоздатності економіки та створення комфортних і безпечних умов для проживання в
територіальних громадах» https://dfrr.minregion.gov.ua/projt_reg_info_norm/2020/01/Strategiya-do-2027-roku.pdf.
ОНП Економіка сприяє реалізації наукових інтересів аспірантів щодо розвитку органічного виробництва та
підтримки регіонального лідера виробництва органічної продукції на прикладі ТОВ «Органік Мілк та Міт». Щороку
аспіранти презентують результати наукових досліджень на щорічній міжнародній науково-практичній конференції
«Органічне виробництво та продовольча безпека». Членкиня групи забезпечення спеціальності Економіка Тетяна
Усюк повідомила, що при визначенні обов'язкових дисциплін ОНП Економіка врахований досвід провідних ЗВО,
таких як Дніпровський державний аграрно-економічний університет, НАУКМА. Ініціатором цих змін при
започаткуванні стала проєктна група ОНП Економіка. На зустрічі 2 з гарантом, групою забезпечення ОНП і
проєктною групою з розробки ОНП стосовно того, що саме було враховано з досвіду іноземних ОНП Економіка була
наведена дисципліна вільного вибору фахової підготовки “Креативна економіка”. На цій зустрічі інших
підтверджень щодо врахування досвіду іноземних ОП, наведених у відомостях самооцінювання, експертна група не
отримала.

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

Згідно Постанови від 25 червня 2020 року № 519 “Про внесення змін у додаток д Постанови КМУ Від 23 листопада
2011 № 1341 ”, одержані програмні результати навчання ОНП «Економіка» відповідають вимогам Національної
рамки кваліфікацій (НРК): рівень освіти – третій (докторський) рівень, Національної рамки кваліфікацій –
восьмий рівень доктор філософії; компетентності особи – Концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі
галузей або знань або професійної діяльності. Навички або методи, необхідні для розв'язання значущих проблем у
сфері професійної діяльності, науки та / або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і практичної
практики започаткування, планування, реалізації та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового
дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності. В ОНП Економіка 2020 існує відповідність
програмних результатів навчання вимогам НРК. Програмні результати навчання досягаються в ОНП за рахунок
вивчення обов’язкових і вибіркових компонент освітньої складової та реалізації наукової (науково-практичної)
складової ОНП. Інтегральна компетентність ОНП 2020 Економіка вимогам 8 рівня НРК. Встановлена відповідність
між НРК і програмними результатами навчання ОНП Економіка 2020: Знання - концептуальні та методологічні
знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності (РН01, РН02) Уміння/навички - спеціалізовані
уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або
інновацій, реалізація процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної
доброчесності (РН01, РН02, РН03, РН04, РН07) Комунікація - вільне спілкування з фахових наукових питань з
широкою науковою спільнотою, використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності
та дослідженнях (РН06) Відповідальність і автономія – демонстрація авторитетності, інноваційність, високий
ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, відданість розвитку нових ідей у передових
контекстах професійної та наукової діяльності, здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення
(РН03, РН05, РН07). Досягнення результатів навчання освітніми компонентами ОНП демонструє Матриця
відповідності компетентностей дескрипторам НРК та Матриця забезпечення програмних результатів навчання (РН)
відповідним компонентам ОНП Економіка, а також робочими програми навчальних дисциплін.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1. Цілі ОНП є конкретизованими відносно стратегії розвитку ПНУ до 2025 року та стратегії розвитку Житомирської
області. 2. Унікальність ОНП полягає в поєднання економічного, екологічного та аграрного спрямування наукових
шкіл ПНУ, спрямованих на розробку економічної політики регіону. 3. Активне залучення роботодавців та
стейкхолдерів до перегляду ОНП і щорічне оновлення ОНП з урахуванням вимог ринку праці.

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

1. Не пояснено гарантом і членами проєктної групи з розробки ОНП, які саме практики для ОНП Економіка були
запроваджені з аналогічних програм інших ЗВО. Рекомендація: враховувати досвід ОНП, з яких були отримані і
адаптовані кращі практики для даної ОНП, а не зазначати всі, з якими ознайомлювалася проєктна група з розробки
ОНП, але не відображений їх вплив на дану ОНП.
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Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Цілі ОНП є конкретизованими відносно стратегії розвитку ПНУ до 2025 року та стратегії розвитку Житомирської
області. Унікальність ОНП полягає в поєднання економічного, екологічного та аграрного спрямування наукових
шкіл ПНУ, спрямованих на розробку економічної політики регіону. Відбувається активне залучення роботодавців та
стейкхолдерів до перегляду ОНП і щорічне оновлення ОНП з урахуванням вимог ринку праці. Програмні
результати навчання відповідають в цілому вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня. Перелічено ОНП інших вітчизняних і закордонних ЗВО, які було взято за основу розробки
ОНП Економіка ПНУ, однак не конкретизовано, що було адаптовано для даної програми. Зазначене обґрунтовує за
критерієм рівень відповідності В.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

ОНП була створена у 2017 (ліцензування відбулося у 2016, тому 1-й набір аспірантів відбувався у 2017) і після цього
переглядалася щороку. Обсяг освітньої складової ОНП 2017 становив 40 кредитів, в тому числі 21 кредит (52,5%) -
обов’язкова компонента, 19 кредитів (47,5%) - вибіркова. При цьому в навчальному плані 2017 у блоці для
вибіркових компонент знаходиться лише 1 дисципліна. На зустрічі зі здобувачами було з'ясовано, що всі вибіркові
компоненти викладаються на другому році навчання, і вибір усіх ВК здійснюється ними на 1-му р.н. Тож НП
включає вже відібрані здобувачами дисципліни на наступний навчальний рік. Не зважаючи на те, що в ОНП 2019
року кількість кредитів з обов'язкових дисциплін збільшилася з 21 до 25 кредитів (62,5%), а відповідно ДВВ
скоротилися з 19 до 15 кредитів (37,5%), вибір здобувачів став більш диверсифікованим: у 2019 кількість ДВВ фахової
підготовки розширена до 3-х дисциплін в кожному блоці. У 2020 обсяг освітньої складової було збільшено до 60
кредитів, в тому числі - 44 кредити (73,3 %) - обов’язкові компоненти, 16 кредитів (26,7%) - вибіркові. Зміни
відбулися за рахунок збільшення кількості кредитів з 36 до 40 кредитів на обов’язкові компоненти «Фахова
іноземна мова» з 4 до 6 кредитів, «Сучасні методики викладання у вищій школі та педагогічна майстерність» з 3 до
4 кредитів. Введена дисципліна «Інформаційні технології та системний аналіз в наукових дослідженнях» (4
кредити), деякі обов’язкові дисципліни перейшли до ДВВ («Моделювання систем»). Збільшена викладацька
практика аспірантів з 2-х до 4-х кредитів для ОНП 2017 і 2020 р.р. відповідно. Головною перевагою ОНП 2020 стало
переведення ДВВ фахової підготовки зі схожим змістом до обов'язкових компонент і справжня диверсифікація ДВВ
фахової підготовки із долученням до цих блоків ДВВ із каталогу ПНУ. Обсяг ОНП і навчального плану (НП) 2020
року складає 60 кредитів ЄКТС і відповідає вимогам статті 5 Закону України «Про вищу освіту», оскільки включає
такі 4 компоненти: 1) Отримання фахових знань зі спеціальності (разом 18 кредитів): ОК 08 Актуальні проблеми
аграрної економіки (5 кредитів), ОК 09 Економіка сталого розвитку (5 кредитів), ДВВ циклу професійної підготовки
(8 кредитів); 2) Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями: ОК 01 Філософія науки та
інновацій (4 кредити для ОНП 2017 і 2020); 3) Набуття універсальних навичок дослідника (разом 8 кредитів): ОК
04. Організація та презентація наукових досліджень (4 кредити для ОНП 2017 і 2020), Інформаційні технології та
системний аналіз в наукових дослідженнях – 4 кредити; 4) Здобуття мовних компетентностей: ОК 02 Фахова
іноземна мова (6 кредитів ОНП 2020 і 4 кредити ОНП 2017). Для всіх ОНП виконуються вимоги стосовно частки
ДВВ 25% від загальної кількості кредитів освітньої компоненти. ОНП відповідає нормативним вимогам щодо
підготовки аспірантів третього (наукового) рівня.

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

ОНП 2020 року містить структурно-логічну схему, яка була відсутня в ОНП 2017, в якій зазначена послідовність
вивчення дисциплін, але не вистачає вказаних логічних зв’язків між освітніми компонентами. Наприклад,
Філософія науки та інновацій має вивчатися перед Організацією та презентацією наукових досліджень (доцільно
зазначити це окремою стрілкою). При цьому ОК05 ІТ та системний аналіз в наукових дослідженнях перед
вивченням Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень (для ІТ засобів складання логіко-
структурної матриці, складання графіку Ганта, бюджету тощо). Міжнародна грантова діяльність після Управління
науковими проектами та фінансуванням досліджень також доцільно конкретизувати окремою стрілкою. В НП 2018 в
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блоках дисциплін вільного вибору (ДВВ) вже відображені 2 дисципліни, більшість з яких зі спорідненим змістом
(Управління і презентація наукових та освітніх проектів / Управління науковими проектами та фінансування
досліджень; Кон'юнктура сільськогосподарських ринків / Сталий розвиток сільської економіки; Управління
інтелектуальною власністю / Інтелектуальна власність та захист авторських прав), серед яких здобувачі обирали
одну дисципліну. Видається необґрунтованим відсутність зв’язку ОК 05 з СК01, СК02 або СК05, хоча ця відповідність
існує в таблиці 2 Матриці відповідності результатів навчання і компетентностей ОНП Економіка 2020 р. (сторінка
14). Підготовка аспірантів до викладацької діяльності визначена в СК 04 і програмному результаті навчання РН07,
що забезпечується освітніми компонентами ОК 06.«Сучасні методики викладання у вищій школі та педагогічна
майстерність» і педагогічною практикою в 4-му семестрі. При цьому в таблиці 2 Матриці відповідності результатів
навчання і компетентностей ОНП Економіка (сторінка 14) відповідність між СК 04 і РН07 відсутня. В ОНП 2020
відсутня Педагогічна практика (є лише в навчальному плані 2020 р.), що не відноситься до наукової складової і має
бути відображена у складі обов’язкових компонент. Видається необґрунтованим відсутність зв’язку ОК 05 з СК01,
СК02 або СК05, хоча ця відповідність існує в таблиці 2 Матриці відповідності результатів навчання і
компетентностей ОНП Економіка 2020 р. (сторінка 14). ОНП Економіка не містить блоку «Загальна інформація»
(Повна назва ЗВО та структурного підрозділу, ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу, офіційна
назва освітньої програми, тип диплому та обсяг освітньої програми, наявність акредитації, цикл/рівень, передумови,
мова(и) викладання, термін дії освітньої програми, інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої
програми), блоку «Викладання та оцінювання», «Академічна мобільність», «Кадрове забезпечення», що може
зменшувати потенційну привабливість ОНП для вступників, особливо з інших ЗВО. В цілому освітні компоненти в
сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання здобувачам третього
(наукового) рівня.

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

ОНП 2020 Економіка містить цикл професійної підготовки у розмірі 26 кредитів з обов’язкових компонент (10
кредитів): Актуальні проблеми аграрної економіки – застосування ринкового механізму, інтеграція та
збалансованого розвитку агропромислового комплексу Економіка сталого розвитку – вивчення та впровадження
сталих стратегій в Україні в моделях сталого розвитку. Силабуси і РП дисциплін для ДВВ відсутні у відкритому
доступі, розміщені на платформі Moodle ПНУ http://beta.znau.edu.ua:3398/. Експертна група отримала приклади
силабусів і робочих програм, відео навчально-методичного комплексу дисциплін на платформі Moodle:
https://drive.google.com/file/d/1gOyFm8cy-2VMHLxAW9sXNVlHRkgXWeO3/view?usp=sharing Зміст дисциплін
відповідає предметній області ОНП Економіка із застосування економічної політики в екології та аграрній галузі.
Чотири блоки вибіркових компонент з фаху по 4 кредити в кожній (16 кредитів): 1) Європейська економічна
інтеграція/Міжнародна грантова діяльність 2) Моделювання соціально-економічних систем/Математична
економіка/Математичне обґрунтування економічних рішень в умовах ризику 3) Кон’юнктура ринків
сільськогосподарської продукції/Глобальні проблеми сучасного світу/Соціально-економічний розвиток
територіальних громад 4) Аграрна політика/Креативна економіка/Органічне виробництво і продовольча безпека
Блоки ДВВ відображають вплив наукових шкіл на ОНП і тематику досліджень аспірантів.

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

У відповідності до Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми (наказ від 21.08.2020 № 161)
аспіранти можуть обирати ДВВ з 2-го року навчання у розмірі не менше 15 кредитів (ОНП 2020 містить 16 кредитів
ДВВ). Кількість кредитів навчальних дисциплін ОНП 2020 становить 16 кредитів із 60 (26,7%), що задовольняє
нормативним вимогам. З 2017 по 2019 роки частка ДВВ була вища, але переважна більшість дисциплін мала схожий
зміст. В ОНП 2020 року перелік ДВВ став більш диференційованим за змістом. Здобувачі вищої освіти на першому
році навчання (коли вивчаються лише обов'язкові компоненти) подають заяву на ім’я ректора ПНУ про перелік
вибіркових навчальних дисциплін, які вони хочуть вивчати в наступному навчальному році. Заяви здобувачів вищої
освіти зберігаються в особовій справі протягом всього терміну навчання. Зразок заяви на вибіркові дисципліни
наведений у відповідях гаранта ОНП на платформі НА. За результатами заяв в ПНУ створюються мобільні групи
(навчальні групи з різних спеціальностей і рівнів освіти) для вивчення ДВВ. Здобувачі вищої освіти ступеня доктора
філософії другого року навчання до 05 квітня мають здійснити вибір навчальних дисциплін представлених у
Каталозі, або дисциплін, які можуть бути дотичними до тематики дисертаційного дослідження з інших рівнів вищої
освіти, за погодження з науковим керівником та завідувачем відділу аспірантури і докторантури ПНУ. Після вибору
здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії навчальних дисциплін та подачі відповідної заяви, гарант ОНП
збирає їх і передає завідувачу аспірантури та докторантури узагальнену службову записку з результатами вибору
навчальних дисциплін за кожною освітньо-науковою програмою. У каталозі аспіранти могли обрати 1 дисципліну із
2-х (плюс дисципліна з загального каталогу) в першому блоці або 1 дисципліну із 3-х (плюс дисципліна з загального
каталогу) в усіх інших блоках. Каталог вибіркових дисциплін ОНП Економіка 2020
(http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-ep) містить лише назви компетентності і результатів
навчання без змісту самої навчальної дисципліни, що, на думку ЕГ, є недостатнім для обґрунтованого вибору
аспірантів. Проте на новому сайті ПНУ, який знаходиться на етапі формування, наявний перелік тем для ДВВ:
https://polissiauniver.edu.ua/освітня-діяльність/. Положення про порядок визначення результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті дозволяє здобувачам до початку нового навчального року подати заяву на
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перезарахування курсів з обов’язкових освітніх компонент в межах 10% від освітньої програми з неформальної
освіти. Так в силабусі дисципліни «Управління науковими проектами та фінансування досліджень» викладачем
запропоновані матеріали, що можуть бути використані здобувачами для неформальної освіти (сторінка 57)»
https://bit.ly/3qqimMA. При спілкуванні з фокус-групою здобувачів ОНП Економіка ЕГ визначила, що такою
практикою перезарахування кредитів аспіранти не користувалися.

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

Практична підготовка аспірантів регулюється Положенням про викладацьку практику здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії (протокол вченої ради ПНУ від 28.12.2016 №6) і Програмою викладацької практики
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (протокол вченої ради ПНУ від 28.08.2019 №1). Згідно з ОНП
2020 та НП, обсяг педагогічної практики становить 4 кредити ЄКТС та проводиться згідно з графіком освітнього
процесу в 4 семестрі. В проєкті ОНП 2021 року передбачено залишити 4 кредити на педагогічну практику без змін. В
ОНП 2020 року кількість кредитів на педагогічну практику збільшився вдвічі (з 2-х до 4-х кредитів). Методичні
рекомендації та критерії оцінювання щодо проходження педагогічної практики аспірантів наведені в силабусах
ОНП (http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-ep, стор. 69-86) затверджені вченою радою
ПНУ від 18.02.2021 № 7. Наукове керівництво практикою здійснюють науково-педагогічні працівники даної ОНП.
Аналіз змісту програми практики підтверджує можливість здобути компетентності, необхідні для подальшої
професійної діяльності в галузі. На зустрічі з аспірантами вони повідомили про те, що задоволені підвищенням
обсягу годин на проходження практики і готові проводити більше, ніж 4 відкриті заняття (2 лекції і 2 практичні
заняття або 3 лекції і 1 практичне заняття). Аспірантам надається можливість обрати, з яких дисциплін вони
проводитимуть заняття і за погодженням з гарантом і консультацій провідного викладача дисципліни готують
презентації та інші матеріали для його проведення.

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

ОНП Економіка дозволяє аспірантам набути таких м’яких навичок (softskills), як здатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу (ЗК01), здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК02),
здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК03), здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК04) та
програмні результати навчання РН06. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати
досліджень, теоретичні та практичні проблеми економіки державною та іноземною мовами, кваліфіковано
відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних наукових виданнях. Освітні компоненти, які
покривають ці компетентності і ПРН, відносяться ОК01 Філософія науки та інновацій, ОК02 Фахова іноземна мова,
ОК03 Інтелектуальна власність та захист авторських прав, ОК04 Організація та презентація наукових досліджень.
Аспіранти отримують також навички роботи в команді, спілкування та уміння вирішувати проблемні ситуації при
проходженні педагогічної практики, участі у організації кафедрою міжнародних наукових конференцій «Органічне
виробництво та продовольча безпека», науково-практичній конференції «Пріоритетні напрями розвитку економіки:
наукові дискусії», підготовці документів на авторські свідоцтва для власних статей в контексті дисципліни
“Інтелектуальна власність та захист авторських прав” на базі ННЦ Інтелектуальної власності, інноватики та
управління проєктами. За результатами опитування аспірантів: «Чи створені можливості для розвитку soft skills
(соціальних навиків) під час навчання в аспірантурі (вміння вести дискусії та публічні виступи, комунікувати з
колегами та керівниками, вести переговори, презентувати свої дослідження на наукових заходах тощо)?» всі
аспіранти дали ствердну відповідь. На зустрічі з аспірантами вони підтвердили, що на ОНП у них сформовані м'які
навички. При цьому перед проведенням анкетування організаторам опитування необхідно переконатися, що саме
вкладають здобувачі в поняття soft skills.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 051 «Економіка» на сьогодні відсутній.

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

Для ОНП 2020 переважна більшість дисциплін має 35% від загальної кількості кредитів. Решта кредитів
відводиться на самостійну роботу аспірантів. Це відповідає Положенню про організацію освітнього процесу (наказ
від 28.03.2019 № 55) навчальний час, відведений для аудиторної роботи 35-40%, а для самостійної роботи здобувача
становить 60-65 % (денна форма навчання). За результатами зустрічі зі здобувачами вони повідомили про певні
відмінності в освітньому процесі при переході від очного до віддаленого режиму навчання. При цьому висловили
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задоволення доступом до електронних освітніх ресурсів і можливістю індивідуальної роботи з викладачами за
фаховими дисциплінами. Незважаючи на те, що на кожному курсі є по 1 аспіранту, всі вони мають можливість
проходити повний курс аудиторних занять ДВВ. Про це повідомив ректор на зустрічі 1 і підтвердили аспіранти на
зустрічі 4. Після уточнення у науково-педагогічних працівників ОНП Економіка і керівниці навчально-наукового
центру інформаційних технологій Молодецької Катерини Валеріївни, чи зберігаються відеозаписи проведених
занять, були отримані відповіді, що такого архіву не ведеться, оскільки це потребує значних додаткових ресурсів від
ПНУ. Проведення лекції лише фіксується на платформі Moodle часом відвідування відповідної дисципліни
учасниками освітнього процесу. Ця інформація не є предметом моніторингу з боку профільних структурних
підрозділів ПНУ.

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

Підготовка здобувачів вищої освіти ОНП за дуальною формою освіти в Поліському національному університеті не
здійснюється. При цьому на базі ПНУ створений навчально-науковий центр дуальної освіти для проведення
пілотних проєктів з дуальної освіти для бакалаврських і магістерського рівнів вищої освіти, у т.ч. з економічних
спеціальностей. З 2019 діє Положення про дуальну освіту
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20дуальну%20освіту.pdf). Керівниця центру
Бугайчук Віта Віталіївна повідомила, що уже укладені угода з понад 60 фірмами для проведення дуального
освітнього процесу, де 2 тижні здобувачі навчаються в ПНУ, а наступні 2 тижні на базі підприємств. В цілому 60%
кредитів для дуальної форми здобуття освіти відводиться на навчання на базі підприємств. На запит ЕГ були
направлені підтверджуючі документи. Діяльність центру дозволяє отримати перші навички роботи і досвід. Дуальна
освіта не є різновидом виробничої практики, оскільки має значно більше годин і спрямована на застосування
теоретичних знань на практиці.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

1. Унікальність змісту ОНП завдяки поєднанню економічної, аграрної та екологічної складової в дослідженнях
аспірантів і наукових керівників, що підтримується щорічними оновлення ОНП з урахуванням потреб вступників. 2.
Методичні, організаційні і навчальні умови проведення педагогічної практики для аспірантів із залученням
консультаційної, інформаційної і методичної допомоги профільної кафедри.

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

1. В структурі ОНП 2020 Економіка відсутній блоки «Загальна інформація», «Викладання та оцінювання»,
«Академічна мобільність», «Кадрове забезпечення». Рекомендація: в проєкт ОНП 2021 додати відсутні блоки для
ознайомлення потенційних здобувачів 2021 року вступу. 2. Недосконала процедура ознайомлення аспірантів зі
змістом ДВВ фахового спрямування. Рекомендація: розширити експлікації ДВВ для здобувачів на новому сайті ПНУ
за рахунок ознайомлення їх як з темами дисципліни, так і з основним їх змістом. 3. Відсутність “цифрових слідів” за
результатами проведення занять у віддаленому (дистанційному) режимі. Рекомендація: забезпечення процедур
контролю за проведенням запланованих аудиторних занять науково-педагогічними працівниками у віддаленому
(дистанційному) режимі.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Унікальність ОНП Економіка створена завдяки поєднанню економічної, аграрної та екологічної складової в змісті
програми. Забезпечення методичних, організаційних і навчальних умов проведення педагогічної практики
аспірантів сприяє високій мотивації аспірантів для підготовки до навчальної діяльності. Разом із цим, відсутність
певних блоків у структурі ОНП 2020 Економіка, недосконала процедура ознайомлення аспірантів зі змістом ДВВ
фахового спрямування і неможливість підтвердити проведення занять у віддаленому (дистанційному) режимі дають
підстави встановити загальну відповідність критерію на рівні В.
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Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

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

Правила прийому на навчання в оприлюднені на сайті ПНУ в рубриці Університет/Публічна
інформація/Приймальна комісія (https://bit.ly/3vqu76C) та Вступнику/Правила прийому (https://bit.ly/3xt8Bj3).
Детальна інформація про вступ в аспірантуру розміщена в рубриці Наука/Аспірантура та докторантура
(https://bit.ly/2U8zjPx) та Умови вступу до аспірантури та докторантури (https://bit.ly/35kFd2r) Правила прийому є
чіткими і зрозумілими, містять усю необхідну інформацію для абітурієнтів: опис вступних випробувань (вступні
іспити зі спеціальності та іноземної мови, презентації дослідницьких пропозицій), строки прийому документів та їх
перелік (п.3 правил), правила проведення вступних випробувань (п.4), правила формування рейтингового списку
вступників (п.5) і порядок зарахування до аспірантури (п.6). У додатках до правил визначені шаблони і вимоги до
документів, необхідних для вступу: https://bit.ly/3pN66Fv. У Правилах прийому не зазначено, які з ОП, на які
оголошується набір, є акредитованими. Інформація про акредитовані програми та поточні акредитаційні
експертизи розміщується на сайті в рубриці Університет/Ліцензування та акредитація (https://bit.ly/3xB6Xfl).
Сертифікати про акредитацію розміщуються на 4-й сторінці зазначеної рубрики (https://bit.ly/3zsoyYr) та на вкладці
Публічна інформація, що ускладнює ознайомлення з ними та заплутує щодо актуальності інформації. Інформація
про ліцензію розміщується на третій сторінці зазначеної рубрики (https://bit.ly/3gDsEnS) та на вкладці Публічна
інформація. Пункт 12 розділу VI Правил прийому (https://bit.ly/3vfa4aV) визначає, що вступник засвідчує своїм
підписом свою поінформованість, що вступ здійснюється на неакредитовану ОП. Відповідно до пункту 3.9 Правил
прийому до аспірантури (https://bit.ly/3pN66Fv), у випадку вступу до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності), ніж та, що зазначена у дипломі, вступники складають додаткове вступне випробування у формі
іспиту із спеціальності. Програми вступних випробувань розміщені на сайті в рубриці Умови вступу до аспірантури
та докторантури (https://bit.ly/3ghtYOs). На вебсайті у рубриці Аспірантура та докторантура (https://bit.ly/2U8zjPx)
розміщується інформація про відповідальних за атестацію докторів філософії, графік вступних іспитів (2020 р.),
обсяги державного замовлення на підготовку аспірантів (2020 р.), вартість навчання в аспірантурі (2020-2021 н.р.),
Положення про відділ аспірантури та докторантури, описи ОНП, каталоги ДВВ, порядки підготовки здобувачів
ступеня PhD, їх звітування і видача академічних довідок. На цій же сторінці розміщується інформація про права та
обов’язки здобувачів. Окрім цього, М.Коценко підтвердила, що відділ аспірантури при вступі надав консультації по
необхідним для вступу документам та власне процедурі вступу. На зустрічі зі здобувачами, А.Осіпчук зазначила, що
структура фахового вступного випробування була зрозуміла, а питання були прийнятні для вступу на ОНП
Економіка.

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

Програма вступного іспиту зі спеціальності (фахове вступне випробування) включає в себе 4 блоки питань з
дисциплін «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Стратегія підприємства», «Інвестування». Вступне
випробування відбувається у формі письмової відповіді на питання та подальшого обговорення з комісією (додаток
до Правил https://bit.ly/31Pbddc). Ліцензійний обсяг ОНП Економіка становить 10 осіб (https://bit.ly/3wkGD8F).
Конкурсний бал здобувача формується як сума результату вступного іспиту зі спеціальності (пункт 3.8
https://bit.ly/3vfa4aV), причому, якщо вступник отримує менше 60 балів, то він не допускається до конкурсного
відбору (с.5 https://bit.ly/3wmCHEH), результату вступного іспиту з іноземної мови та додаткового балу за наукові
здобутки. Додаткові бали надаються за виступи на конференціях та публікації. Розподіл балів здійснено з
урахуванням складності наукового досягнення: 10 за статтю в журналах у Scopus або WoS, 15 балів за монографію, 4
за статтю у фаховому виданні чи за виступ на міжнародній конференції, 2 за опубліковані тези чи виступ на
Всеукраїнській конференції. Максимальна кількість балів - 20, що складає 10% від можливих балів за вступні
випробування. У правилах прийому визначена можливість зарахування сертифікату В2 про володіння іноземною
мовою. Присутня певна плутанина при визначенні передбачуваного наукового керівника. Судячи із заяви (додаток
до Правил https://bit.ly/31Pbddc) та пункту 3.2 Правил – вступник до подачі заяви повинен мати передбачуваного
наукового керівника. Сам зміст поняття «передбачуваний науковий керівник» означає, що вступник розуміє, хто
буде науковим керівником. У Правилах відсутній опис механізму вступу, в разі якщо вступник не має
передбачуваного наукового керівника. Завідувач відділу аспірантури та докторантури під час зустрічі підтвердила,
що у разі звернень вступників, відділ направляє вступника до можливого наукового керівника. На резервній зустрічі
із гарантом і науковими керівниками було з'ясовано, що після звернення до відділу аспірантури та докторантури,
потенційного вступника спрямовують до гаранта ОНП Ткачука В.І., який знайомиться з науковими пріоритетами
вступника, після чого надає йому рекомендації стосовно тих наукових керівників, які дотичні до наукових інтересів
аспірантів. Після зустрічі вступника із потенційним науковим керівником надалі на основі рішення вступника
визначається його науковий керівник. На зустрічі з аспірантами Євгеній Левківський (3-й курс) і Марина Коценко
(2-й курс) підтвердили саме таку процедуру визначення наукового керівника, оскільки вступали на ОНП з інших
ЗВО. На зустрічі з аспіранти повідомили, що програма вступного іспиту враховує підготовку вступників з різних
економічних спеціальностей. Анна Осіпчук, аспірантка 1-го року навчання, сказала, що за умови ретельного
навчання в магістратурі і підготовки за переліком заздалегідь визначених питань є реальним вступити на дану
ОНП.
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3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

У Положенні про порядок перезарахування результатів навчання (https://bit.ly/3wjXokt) в ПНУ визначено, що
можуть бути перезараховані як результати міжнародної мобільності, так і мобільності/стажування на території
України. Здобувач має звернутись із заявою про перезарахування до ректора ПНУ, додавши документ, який
підтверджує навчання (академічна довідка, договір про навчання, стажування, сертифікат про стажування чи інший
підтверджуючий документ). У разі поновлення чи переведення здобувача для перезарахування кредитів з дисциплін
створюється предметна комісія, до якої входять: декан, гарант програми та науково-педагогічні працівники, які
здійснюють порівняння програм спеціальності та академічної довідки. Рішення комісії є письмовим із зазначенням
аргументації відповідного рішення. Частково визнання результатів навчання відображені у Правилах прийому
(пункт 3.4 https://bit.ly/3pN66Fv) в частині визнання диплому, виданого іноземним закладом вищої освіти. На
зустрічі 5 керівник відділу міжнародних зв'язків Поплавський П.Г., зазначив, що наразі ведуться перемовини щодо
програм подвійних дипломів з університетом Вітовта Великого (Литва). В майбутньому планується запровадження
таких освітніх програм для аспірантів. Випадків перезарахування результатів навчання на даній ОНП не було, що
було підтверджено ЕГ на зустрічі зі здобувачами.

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

Положенням про визнання результатів неформальної освіти (https://bit.ly/3zljuVS) визначено можливість такого
визнання (після розгляду комісії). Визнання можливе тільки у обсязі не більше 10% від загального обсягу ОНП
«Економіка» та тільки для блоку обов’язкових освітніх компонентів. Положення є чітким та зрозумілим. Здобувач
має звернутись із заявою до ректора ПНУ, додавши до неї сертифікати, свідоцтва чи інші підтверджуючі документи,
які підтверджують отримання знань чи вмінь у неформальній освіті. Після чого створюється предметна комісія, до
якої входять декан, гарант та науково-педагогічні працівники програми. Комісія визначає метод оцінювання,
знайомить здобувача з критеріями оцінювання та процедурою оскарження результатів, надає перелік питань для
підсумкового оцінювання. Здобувачу надається 10 робочих днів на підготовку до іспиту чи 20 робочих днів на
підготовку письмової роботи (якщо така передбачена). У разі негативного рішення здобувач може звернутись з
апеляцією до ректора ПНУ. Ректор створює апеляційну комісію, до якої не можуть входити члени предметної комісії
та яка розглядає відповідну скаргу. Обмеження у вигляді визнання лише для блоку обов’язкових освітніх
компонентів не є обґрунтованим. Прикладів перезарахування не було підтверджено ні документально, ні на зустрічі
з фокус-групою аспірантів.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

1. У правилах прийому до аспірантури визначено можливість отримання додаткових конкурсних балів при вступі за
попередню наукову діяльність (виступи на конференціях, публікації), що дозволяє визначати найбільш
підготовлених і вмотивованих вступників. 2. Програма вступу підготовлена з урахуванням специфіки різних
економічних спеціальностей, що дозволяє урізноманітнити тематику досліджень і залучати наукових керівників з
різноманітними сферами наукових досліджень.

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

1. Вступ передбачає наявність «передбачуваного наукового керівника», при цьому відсутній опис чіткого механізму
підбору чи рекомендації такого наукового керівника для вступника. Рекомендація: оскільки фактично даний
механізм добору наукового керівника існує, необхідно це визначити у правилах і процедурах прийому 2. Програма
вступних випробувань містить питання з інвестування та маркетингу, які не відображають фундаментальної
підготовки здобувачів з економічних спеціальностей. Рекомендація: з огляду на специфіку та унікальність ОНП у
вступні випробування доцільно додати питання з мікроекономіки, макроекономіки, економічної теорії, економіки
природокористування.

Рівень відповідності Критерію 3.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Діючі нормативні документи забезпечують рівний доступ до освітньої програми та можливості визнання результатів
навчання як у формальній, так і у неформальній освіті. Оскільки існуючі неузгодженості в нормативних правилах і
процедурах прийому нівелюються практичною діяльністю, що було підтверджено під час спілкування з фокус
групами, можна зробити висновок про відповідність критерію В.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Затверджене Положення про організацію освітнього процесу пояснює, яким чином здійснюється підготовка
здобувачів третього рівня вищої освіти ОНП Економіка. Форми та методи оцінювання наведені у табл.3 ВСО ПНУ,
роз’яснюють відповідність ПРН ОП відносно Форм та методів оцінювання. Найбільш поширеними з них є:
письмовий контроль, іспит, залік, розрахункові та розрахунково-графічні роботи, презентації та виступи на
наукових заходах, захист звітів з практики. Електронні курси дисциплін ОНП представлені в системі Moodle
(http://moodle.znau.edu.ua/). Аспіранти 1-го р.н. обирають ДВВ за такою процедурою: до 05 квітня ознайомлюються
з навчальними дисциплінами, які представлені у Каталозі, де аспіранти можуть обрати 1 дисципліну із 2-х (плюс
дисципліна з загального каталогу) в 1-му блоці або 1 дисципліну із 3-х (плюс дисципліна з загального каталогу) в
усіх інших блоках. Також, їм можна обирати інші дисципліни, які можуть бути дотичними до тематики
дисертаційного дослідження інших галузей вищої освіти, за погодженням з науковим керівником та завідувачем
відділу аспірантури і докторантури ПНУ. Після обрання аспірантами навчальних дисциплін пишеться відповідна
заява, потім гарант ОНП збирає їх і передає завідувачу аспірантури та докторантури узагальнену службову записку з
результатами вибору навчальних дисциплін за кожною ОНП. Каталог ДВВ ОНП Економіка 2020
(https://bit.ly/34SOFtv) містить лише назви компетентностей і ПРН без змісту самої навчальної дисципліни, що, на
думку ЕГ, є недостатнім для обґрунтованого вибору аспірантів. Проте на новому сайті ПНУ, який знаходиться на
етапі формування, наявний перелік тем для ДВВ: https://bit.ly/3xnGOjT. Зразок заяви на ДВВ наведений у
відповідях гаранта ОНП на платформі НА. За результатами заяв в ПНУ створюються мобільні групи (навчальні
групи з різних спеціальностей і рівнів освіти) для вивчення ДВВ. Силабуси і РП дисциплін для ДВВ відсутні у
відкритому доступі, розміщені на платформі Moodle ПНУ http://beta.znau.edu.ua:3398/. Експертна група отримала
приклади силабусів і робочих програм, відео навчально-методичного комплексу дисциплін на платформі Moodle:
https://bit.ly/3pVYwse на прикладі дисциплін: інтелектуальна власність та сучасні методики викладання у вищій
школі та педагогічна майстерність, які включають такі електронні освітні ресурси як конспект лекцій, методичні
рекомендації до практичних занять, методичні рекомендації до самостійної роботи, завдання для контролю знань,
силабус, робочу програму. Також дистанційні форми представлені в е-ресурсах бібліотеки (https://bit.ly/3zPtbMl),
Google інструментів дистанційного навчання (Classroom, Google Meet), інших онлайн сервісів (Skype, Zoom), що
дозволяють формувати завдання поточного та підсумкового контролю аспірантів. Аспірантка М.Коценко на зустрічі
4 підтвердила зручність застосування дистанційної форми навчання в університеті для опанування освітніх
компонент.

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

Представлений графік освітнього процесу ОНП Економіка на сайті університету (http://znau.edu.ua/m-
nauka/aspirantura-ta-doktorantura). На сайті кафедри є представленими силабуси навчальних дисциплін. Електронні
курси освітніх компонент представлено на платформі Moodle (http://moodle.znau.edu.ua/. Запрактиковано
викладацьку практику, з змістом якої можна ознайомитися в Положенні про викладацьку практику
(https://bit.ly/3fIpVuI) та з Програми викладацької практики (https://bit.ly/3dwFfba). Силабуси і РП розміщені на
платформі Moodle ПНУ http://beta.znau.edu.ua:3398/. Згідно інтерв'ювання Здобувачів вищої освіти викладачі на
першому занятті ознайомлюють з критеріями оцінювання за кожною освітньою компонентою. Контроль знань та
вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу.
Рейтинг здобувача із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу
виконання навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового контролю -
40 балів.
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3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

Під час забезпечення ОНП «Економіка» відбувається поєднання навчання та науково-дослідної роботу здобувачів
вищої освіти. Зокрема, аспіранти беруть участь у Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Зокрема,
аспірантами кафедральній науково- практичній конференції з тематики «Пріоритетні напрями розвитку економіки:
наукові дискусії», яку щорічно проводить випускова кафедра із запрошенням здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії. Зокрема дисципліна «Інтелектуальна власність та захист авторських прав» дає можливість
формувати проєктні заявки та авторські свідоцтва. Дисципліна «Інформаційні технології та системний аналіз в
наукових дослідженнях» дозволяє використовувати загальноприйняті засоби, нейро імітатор та MEDLAB.
Викладання вибіркової складової “Моделювання систем” передбачає системність дотримання умов Консорціума
“Ахмамоді” в напрямі моделювання аграрної політики. У викладанні зазначеної дисципліни, вона використовує
результати згаданої моделі аграрної політики. Також освітня складова доповнюється мовою програмування R, якою
студенти користуються на безкоштовних засадах. Також, в результаті інтерв’ювання науково-педагогічних
працівників та аспірантів, слід відмітити їх активну ачасть в науково-дослідній кафедральній роботі за темою
«Організаційно-економічні засади забезпечення сталого розвитку Північно-Західного регіону України»,
державний реєстраційний номер 0121U109310 (період виконання 2021-2025 рр.), що відображається у публікаціях
аспірантів як одноосібних, так і спільно з їх науковими керівниками. Свідченням наукових результатів дослідження
є долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю шляхом участі у міжнародних
наукових конференціях, програмах (Еразмус, Горизонт 2020), міжнародних стажуваннях та інших заходах, а також
публікації статей у міжнародних виданнях, зокрема: • Moroz V.V., Nykytiuk Y.A., Nykytiuk P.A., Kliuchevych M.M.,
Komorna O.M. Carbon absorption ability of pine forest plantations in the Ukrainian Polissya // Ukrainian Journal of
Ecology, 2020. No 10 (2), 249-255. (Web Of Science). • Obykhod A., Dorosh Y., Kharchenko T., Stovolos N., Levkivskyi Y.,
Samoilenko T. State Governance Tools for Environmental Management and Agrarian Business in the Digital Age Estudios de
Economia Aplicada. 2021. Vol. 39. No 3. рр. 2-10. • Kotsenko M.S. Competitive advantages of organic products: the essence
and sources of their formation. International Scientific Conference Relevant Trends of Scientific Research in the Countries
of Central and Eastern Europe: Conference Proceedings, 20th November, 2020. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 208 pages.
р.93-95. Аспірантка третього року денної форми навчання Осіпчук Анна Сергіївна має публікації в румунському
журналі Geojournal of Tourism and Geosites (Q2, Scopus), індекс Хірша h=1 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=57218956738), польському журналі Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii.

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

В ПНУ змісту освітніх компонент переглядається, виходячи з власних наукових досліджень, досвіду під час
зарубіжних стажуваннях, участі у проєктах, форумах, круглих столах тощо. Підвищення кваліфікації Литвинчук І.Л.
в Інституті Європейської Політики (м. Берлін, м. Мюнхен, Німеччина) в рамках проєкту «Civic School for Sound EU
Practice». В результаті стажування І.Литвинчук підвищила знання з питань інтелектуальної власності, що
відобразила у викладанні дисциплін “Інтелектуальна власність та захист авторських прав” та “Управління
науковими проєктами та фінансування досліджень”. Також науковець проходила наукове стажування за програмою
«Foundations of Agricultural Economics: Selected Topics» в Лейбніц-Інституті аграрного розвитку (м. Халле,
Німеччина) та науковому інституті Яна-Урбана Сандала (м. Осло, Норвегія), що дозволило розширити сферу та
особливості оформлення патентної діяльності та підготовки авторських свідоцтв. Н.Куцмус під час стажування в
ІАМО (Німеччина) оновила РПНД інноваційними методами та формами роботи. О.Ніколюк під час проходження
стажування в Куявському університеті (Влацлавек) за темою «Перспективи імплементації європейського досвіду
застосування моделювання в освітній процес ЗВО України» (ESRI Ukraine), освоєння курсу «ArcGis Desktop І:
Початок роботи з ГІС» та «ArcGis Pro: Початок роботи» та «Аналіз і візуалізація даних в R» (Київська школа
економіки) зуміла вдосконалити наповненість світовими практикам дисципліну «Моделювання соціально-
економічних систем». В рамках проекту LaSCALA в Інституті аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою
ім. Лейбніца (м. Галле, Німеччина) проходила наукове стажування Зінчук Т.О. На зустрічі 3 НПП Т. Зінчук
повідомила, що забезпечує викладання дисциплін “Методологія та технологія наукових досліджень” та
“Європейська інтеграція”, нею щорічно оновлюється зміст силабуса та РНП з цих дисциплін відносно тенденцій
економічного розвитку. І.Черепанська підкреслила, що активно впроваджує результати свого кандидатського та
докторського дослідження на лекційних та практичних заняттях, працює в галузі штучного інтелекту. Викладає
дисципліну “Інформаційні та технології та аналіз досліджень”, де використовуються загальноприйняті засоби,
нейроімітатор та MEDLAB. І.Литвинчук повідомила, що застосовує результати свого стажування у Берліні в для
курсу “Інтелектуальна власність та захист авторських прав”, “Управління науковими проєктами та фінансування
досліджень”. О.Николюк застосовує досвід роботи в Консорціумі “Ахмамоді” з моделювання аграрної політики і як
заступник керівника центру інформаційних систем оновлює зміст ВК “Моделювання систем” і запровадила в курсі
мову програмування R. О.Скидан підтвердив, що дослідники, які задіяні в ОНП “Економіка” є не лишень
виконавцями Консорціуму “Ахмамоді”, а також охоче інтегрують між науково-навчальними підрозділами. Для
прикладу, його аспірант Левківський задіяний в НД тематиці на кафедрі МЕВ та міжнародної інтеграції.

5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.
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Згідно зі стратегією інтернаціоналізації Поліського національного університету (https://bit.ly/2RoniUT), важливими
спектрами діяльності є розвиток міжнародної проєктної діяльності (проєкт ПМГ ПРООН/ГЕФ «Центр
енергоефективності – платформа розвитку ініціатив громад”, ERASMUS+ Jane Monnet «Аграрна політика ЄС»,
проєкт CURAD щодо поширення сільськогосподарських знань спільно з Консорціумом американських університетів.
Зазначені приклади інтернаціоналізації вплинули на публікативну спільну активність між партнерами, а також
сприяли появі нових дисциплін, таких як «Моделювання соціально-економічних систем”, “Європейська економічна
інтеграція”, “Міжнародна грантова діяльність ”, “Глобальні проблеми сучасного світу” Активну роль в процесі
інтернаціоналізації відіграє відділ міжнародних зв'язків ПНУ. За результатами зустрічі №5 керівник відділу
міжнародних зв'язків Павло Поплавський повідомив про активне сприяння в ПНУ вивченню іноземної мови на
рівні А та В, також проведенні курсів польської мови. Окрім того, очільник відділу повідомив про проведення
піврічного стажування 51 НПП (в тому числі і з числа осіб, які забезпечують викладання на ОНП “Економіка”) з
вересня 2020 року по жовтень 2021 в Польському закладі вищої освіти. Також поінформував про підготовчий етап до
укладання угоди з Литовським університетом Вітовта Великого щодо програми подвійних дипломів. На сайті
університету є напрям міжнародного співробітництва, де в рубриці новин постійно оновлюється інформація про
програми мобільності та міжнародні конкурси для викладачів, студентів та аспірантів різних спеціальностей. За
минулий рік було подано близько 10 заявок на міжнародні програми.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

1. Дистанційні, мультимедійні, веборієнтовані форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню
здобувачами заявлених в ОНП програмних результатів навчання із розробленою системою програмних
інструментів дистанційної форми навчання, що відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам
академічної свободи. 2. На постійній основі науково-педагогічні працівники оновлюють зміст освітніх компонент за
рахунок власних наукових досліджень і закордонних стажувань, що актуалізують контент дисциплін, які ними
викладаються.

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

1. Процес інтернаціоналізації ПНУ не включає участі аспірантів та не презентується конкретними кейсами участі
здобувачів ОНП Економіка в міжнародних проєктах та академічній мобільності. Рекомендації: посилити заохочення
та участь аспірантів в програмах міжнародної мобільності, міжнародних грантах та стажуваннях.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Дистанційні, мультимедійні, веборієнтовані форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню
заявлених в ОНП програмних результатам навчання завдяки розробленій системі програмних інструментів
дистанційної форми навчання, що відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної
свободи. На постійній основі науково-педагогічні працівники оновлюють зміст освіти за рахунок наукових
досягнень і сучасних практик у відповідній галузі, в тому числі за рахунок міжнародного стажування. Разом із цим,
існує низький рівень долучення аспірантів до інтернаціоналізації ОНП. Усе викладене дозволяє обґрунтувати рівень
відповідності В.

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

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

Планування та порядок проведення контрольних заходів і оцінювання результатів навчання викладено в п. 2.4.
Положення про організацію освітнього процесу в ПНУ, Положення про навчально-методичне забезпечення
навчальних дисциплін у Поліському національному університеті (протокол вченої ради від 24.10.2018 №3) система
та критерії оцінювання рівня знань визначаються робочою програмою навчальної дисципліни (РПНД). Силабус
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навчальної дисципліни складається у стислому вигляді на основі робочої програми для здобувачів з урахуванням
критеріїв оцінювання і вимогами у відповідності до Положення про силабус (протокол Вченої ради ПНУ від
19.08.2020 №1). Доступ до Положень: https://bit.ly/3vqu76C На сайті кафедри розміщені силабуси дисциплін, тоді як
робочі програми викладені на платформі Moodle, до яких доступ мають зареєстровані користувачі. Відео з
демонстрацією електронних освітніх ресурсів, у т.ч. робочої програми і силабусу для зареєстрованих користувачів
представлено за лінкою: https://bit.ly/3pVYwse Контрольні заходи та критерії оцінювання для освітніх компонент
наведені в силабусах обов’язкових освітніх компонент, розміщених на офіційній вебсторінці кафедри економіки і
підприємництва ПНУ. У відкритому доступі силабуси ДВВ відсутні, а наявні на платформі Moodle. Силабуси
розробляються лише для тих ДВВ, які обрали здобувачі на основі експлікацій, викладених на сайтах відповідних
кафедр (http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-ep). У каталозі ДВВ, серед яких обираються
здобувачі, інформація про зміст дисциплін і критерії оцінювання відсутня. Силабуси готуються для тих дисциплін,
які були обрані здобувачами на наступний навчальний рік. (https://bit.ly/3zuYH1W). На зустрічі зі здобувачами вони
повідомили, що їм зрозумілі критерії оцінювання з кожної дисципліни і що максимальний бал, який вони можуть
отримати, дорівнює 100. Критерії оцінювання їм повідомляють на першому занятті викладачі. За необхідності
здобувачі можуть звернутися за консультацією до НПП стосовно критеріїв оцінювання. При спілкуванні ЕГ з НПП
на зустрічі №3 на питання ЕГ стосовно того, як зрозуміти здобувачеві, які завдання вони мають виконати за видами
занять (лекціями, практичними, самостійною роботою, для яких визначені критерії оцінювання), професорка
Зінчук Тетяна Олексіївна повідомила, що на сайті Moodle у методичних матеріалах ці бали зазначені за видами
робіт. При перегляді відео https://bit.ly/3pVYwse ЕГ не побачила додаткового розподілу критеріїв у методичних
матеріалах представлених дисциплін. На погляд ЕГ, недостатньо визначати критерії за видами занять, а доцільніше
це здійснювати за видами завдань, кожне з яких може виконуватися упродовж декількох занять, наприклад,
упродовж 2-х пар, а не однієї.

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

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 051 Економіка за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти на сьогодні
не затверджено. Згідно із ОНП 2020 атестація здобувачів здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної
роботи. Дисертація не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації; має бути розміщена на
сайті університету, відповідати вимогам законодавства. Атестації здобувачів даної ОНП на момент роботи ЕГ не
відбувалося. Перший вступ на ОНП аспірантки Семенець Галини Василівни відбувся у 2017. Процедури атестації
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня регламентовані нормативно-правовим забезпеченням відділу
аспірантури і докторантури ПНУ (https://bit.ly/2U8zjPx), зокрема Положенням про атестацію здобувачів ступені
доктора філософії (наказ від 27.11.2020 №256), в якому зазначений Порядок проведення попередньої експертизи
дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, утворення та функціонування разових спеціалізованих вчених
рад, організація процедури розгляду та захисту дисертації у разовій спеціалізованій вченій раді
(https://bit.ly/3j6Uf3I). У Додатку 1 визначена послідовність атестації здобувачів ступеня доктора філософії у
Поліському національному університеті. Форма проведення проміжної атестації здобувачів регламентується
Порядком звітування аспірантів та докторантів у ПНУ (наказ від 27.11.2020 №256). Звіт аспірантів відбувається
щосеместру на засідання випускової кафедри, на засідання науково-технічної ради Науково-інноваційного інституту
ПНУ (представлену 22 членами ради, які уточнюють методологію дослідження, наукову новизну, відсоток
виконання роботи), на засіданні комісії під головуванням проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку з
проведення річного звітування аспірантів та Вченій раді ПНУ у формі презентації з розширеним звітом про
виконану роботу. Спілкування ЕГ зі здобувачами підтвердило, що їх звітування проходить всі зазначені етапи, що
дозволяє вдосконалити і доопрацювати дослідження. Аспіранти IV року навчання за 5-6 місяців до закінчення
терміну навчання в аспірантурі представляють наукову доповідь на фаховому семінарі (засіданні) кафедри за
матеріалами завершеної дисертації, за результатами якої надається рекомендація щодо дати проходження
попередньої експертизи дисертації та структурного підрозділу, де буде проводитись попередня експертиза. За 3-4
місяці до закінчення терміну навчання в аспірантурі аспіранти проходять попередню експертизу дисертації та
отримують висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, копія якого
надається до відділу аспірантури та докторантури. Протягом останнього місяця навчання в аспірантурі аспіранти
проходять атестацію у разовій спеціалізованій вченій раді на підставі публічного захисту наукових досягнень у
формі дисертації. За ОНП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність реалізовані відповідні Положення і
Порядки у дії при захисті здобувачів на доктора філософії: https://bit.ly/3daol2q

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

Оскарження результатів контрольних заходів регламентується Положенням про оскарження результатів
підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти (наказ від 24.02.201 № 31): https://bit.ly/2SMwIdP.
Процедури запобігання і врегулювання конфлікту інтересів унормовані Положенням про порядок запобігання і
врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та
сексуальними домаганнями (протокол від 27.02.2020 №7) https://bit.ly/3xJTDFq, де чітко визначені способи
усунення конфлікту інтересів від зміни повноважень, зміни посади до виконання службових обов’язків під

Сторінка 15



зовнішнім наглядом. Положення про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3zPTSAE) визначає, що
здобувачам, які одержали під час сесії незадовільні оцінки, дозволяється ліквідувати академзаборгованість.
Повторне складання заліків та екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни після проведення
підсумкового контролю за розкладом: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету. У
разі отримання незадовільної оцінки під час захисту практики здобувач направляється на повторну практику в
межах поточного навчального року. Здобувачі освіти та інші особи присутні на атестації, можуть вільно здійснювати
аудіо- та/або відео фіксацію. Застосування процедур перездач, апеляції результатів контрольних заходів і
врегулювання конфлікту інтересів аспірантами даної ОНП не встановлено. Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції, що знаходиться у підпорядкуванні проректора з питань економічного розвитку і
безпеки, відповідає за об’єктивний розгляд питань стосовно конфлікту інтересів учасників освітнього процесу. На
зустрічі 7 із сервісними структурними підрозділами з питань академічної доброчесності уповноважена особа з
питань запобігання та виявлення корупції Тетяна Савчук повідомила, що при виявленні на одній із кафедр
конфлікту інтересів, коли у підпорядкування завідувача кафедри знаходилася його донька, останню було переведено
на іншу кафедру. Також для усунення конфлікту інтересів передбачено: зміна посадових обов'язків, зміна
підпорядкування, переведення на іншу посаду, зовнішній контроль (виконання обов'язків під контролем іншої
особи, якщо неможливо по відношенню до посадової особи застосувати попередні заходи). На зустрічі Т. Савчук
повідомила, що зовнішній контроль для посадових осіб ПНУ не застосовувався. Під час зустрічі з аспірантами, двоє
з яких вступили до аспірантури з інших ЗВО, вони повідомили, що їм не доводилося застосовувати процедури
запобігання конфлікту інтересів на практиці.

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

Порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного
плагіату (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist), Положення про академічну
доброчесність, запобігання та виявлення плагіату (https://bit.ly/3qqq7Cc) визначає політику, стандарти і процедури
перевірки наукових текстів на плагіат в ПНУ. Представники бібліотеки виконують технічну перевірку і готують звіт
про результати перевірки публікацій на текстові збіги, які передають фаховим комісія експертів для визначення
наявності або відсутності плагіату. Роль апеляційної комісії відводиться комісії з питань етики та академічної
доброчесності, що діє відповідно до Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності в ПНУ.
Експертиза академічного тексту фаховими комісіями експертів із відповідної галузі знань передбачає здійснення
перевірки робіт на наявність ознак академічного плагіату на основі аналізу отриманого звіту системи перевірки на
плагіат, та оформлення рішення про результати перевірки за встановленим зразком. Членкиня фахової експертної
комісії для перевірки робіт на наявність академічного плагіату Наталія Кравчук повідомила, що найчастіше роботу
відправляють на доопрацювання з наступних причин: неналежне оформлення цитування, невідповідність тексту і
джерела, на яке вказане покликання (збій у списку використаних джерел), самоцитування без покликання,
формули (затверджені методики для проведення обчислень). Всі ці недоопрацювання згідно до Положення про
академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ПНУ не вважаються ознаками плагіату. Проте в
самому Положенні ЕГ такого змісту не виявила. У разі незгоди з висновками фахової комісії експертів, учасник
освітнього процесу може звернутися з апеляцією до комісії з етики та академічної доброчесності. За словами
керівниці ННЦ забезпечення якості освіти і представниці комісії з етики та академічної доброчесності Наталії
Степаненко таких прецедентів не відбувалося. Наказом ректора призначається відповідальна особа за атестацію PhD
ОНП Економіка – Людмила Тарасович, яка повідомила на зустрічі 8 із сервісними структурними підрозділами із
внутрішнього забезпечення якості освіти, що до її обов'язків відноситься забезпечення якісного процесу попередньої
експертизи дисертацій здобувачів трьох ОНП, у т.ч. ОНП Економіка. На іншій ОНП нею вже виконувалися ці
функції, у т.ч. підготовка документів до разової спеціалізованої ради як технічного секретаря, що завершилося
успішним захистом дисертаційної роботи. На зустрічі з аспірантами ЕГ отримала підтвердження, що здобувачі
знайомі з вимогами стосовно дотримання академічної доброчесності, мають право на одноразове безкоштовну
перевірку матеріалів в бібліотеці на текстові збіги в системі Unicheck або Strike Plagiarism.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

1. Наявність навчально-методичних матеріалів з обов'язкових і вибіркових дисциплін на платформі Moodle ПНУ та в
бібліотеці в репозитарії в оцифрованому вигляді, доступні 24/7 2. Функціонуюча багаторівнева система дотримання
академічної доброчесності (технічна перевірка бібліотекою, академічна перевірка фаховою комісією експертів,
апеляційна комісія з етики та академічної доброчесності, відповідальна особа за атестацію аспірантів ОНП
Економіка)

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.
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1. Критерії оцінювання навчальних дисциплін сформульовані за формами занять, що ускладнює чіткість і
прозорість виставлення оцінок без додаткової інформації в інших навчально-методичних рекомендаціях.
Рекомендація: критерії оцінювання для дисциплін формулювати за видами завдань, а не за формами занять, щоб
посилити об'єктивність і прозорість оцінювання.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Перевагами контрольних заходів є доступність навчально-методичних матеріалів з обов'язкових і вибіркових
дисциплін на платформі Moodle ПНУ та в бібліотеці в репозитарії в оцифрованому вигляді в режимі 24/7 для
зареєстрованих учасників освітнього процесу. Функціонуюча багаторівнева система дотримання академічної
доброчесності для здобувачів мінімізує можливості для її порушення завдяки технічній перевірці робіт бібліотекою,
академічній перевірці фаховою комісією експертів, поданню апеляцій комісії з етики та академічної доброчесності,
консультативній та організаційні роботі відповідальної особи за атестацію аспірантів ОНП Економіка). При цьому
критерії оцінювання навчальних дисциплін сформульовані за формами занять, а не за видами завдань, що
ускладнює чіткість і прозорість виставлення оцінок без додаткової інформації в інших навчально-методичних
рекомендаціях, що обґрунтовує оцінювання критерію на рівні В.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Група забезпечення ОНП складається з 5 докторів наук, професорів та 3 кандидатів наук, доцентів. Світлана Шевчук
забезпечує викладання дисципліни “Філософія науки та інновацій”, виконує 4 позиції Ліцензійних умов (далі
позицій). Базова вища освіта, кандидатська дисертація, підвищення кваліфікації, публікаційна активність
відповідають представленій дисципліні. Марина Яремова, доцент кафедри економіки та менеджменту, забезпечує
викладання дисципліни “Економіка сталого розвитку” (6 позицій) пройшла стажування та підвищення кваліфікації,
публікативна активність відповідає заявленій дисципліні. Василь Ткачук, д.е.н., професор, викладає дисципліну
“Актуальні проблеми аграрної економіки” (7 позицій): диплом про вищу освіту, стажування та публікативна
активність відповідає заявленій дисципліні. Галина Хант, завідувач кафедри, викладає дисципліну “Фахова
іноземна мова” (6 позицій). Базова освіта, підвищення кваліфікації, публікативне спрямування, науково-дослідна
робота, перекладацька діяльність відповідає дисципліні. Ірина Черепанська забезпечує викладання дисципліни
“Інформаційні технології та системний аналіз в наукових дослідженнях” (7 позицій) має відповідну базову освіту,
публікації зазначеного наукового пошуку, що відображено в журналах категорії “Б”. Савелій Кухарець, професор
кафедри інженерії та енергетики, для дисципліни “Організація та презентація наукових досліджень”, має велику
кількість публікацій в журналах категорії “Б” та наукометричних базах Scopus, WoS, має захищених аспірантами(7
позицій). Катерина Климова, професор, для дисципліни “Сучасні методики викладання у вищій школі та
педагогічна майстерність” (7 позицій) має відповідний фах і кваліфікацію, публікативність в журналах категорії “Б”.
Професор І.Литвинчук для дисципліни “Управління науковими проєктами та фінансування досліджень” (8 позицій)
має відповідні базову освіта, наукові ступеня та вчене звання, а також представлені публікації у фахових журналах та
в наукометричних базах Scopus, WoS. Найбільш активними з них за публікативністю в наукометричних базах Scopus,
WoS є професор І.Литвинчук та професор С.Кухарець. Середнє значення індексу впливовості цього колективу
науковців (h-індекс) 5.1. До забезпечення освітньої складової ОНП “Економіка” залучено кафедри: економіки та
підприємництва, економіки та менеджменту, міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, обліку
та фінансів, інженерії та енергетики, права, публічного управління та національної безпеки. Кожен викладач ОНП
Економіка за показниками своєї наукової, науково-методичної діяльності, академічною кваліфікацією відповідає
дисциплінам, які викладаються.

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

Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників на вакантні посади здійснюється у відповідності до кадрової
стратегії університету на основі Статуту університету та законодавства України згідно Порядку проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічний працівників та укладання з ними
контрактів (https://cutt.ly/TkYYOv). Процедура конкурсного відбору формується за наступною схемою. Для оцінки
рівня кваліфікації претендент проводить відкрите (лекційне або семінарське) заняття, де він демонструє свою
педагогічну майстерність. Після цього відбувається засіданні кафедри, де обговорюється результати відкритого
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заняття та оприлюднюється інформація претендента щодо рівня професійної активності, наявності виданих
підручників, посібників, монографій, статей, рівень їх цитування у міжнародних наукометричних базах, участь у
конференціях, програмах стажування. Зокрема, вивчається його профактивність згідно Постанови № 365 від 24
березня 2021 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та її відповідність викладанню конкретних
освітніх компонентів ОНП. Після обговорення на зборах трудового колективу до конкурсної комісії подається витяг
з протоколу щодо оцінки професійної відповідності претендентів та рекомендації або не рекомендації щодо
можливості обіймати вакантну посаду претендентом. Конкурсна комісія рекомендує до розгляду на вченій раді
університету. На засіданні вченої ради здійснюється обрання претендентів на вакантні посади шляхом таємного
голосування. На зустрічі з НПП професор О. Николюк розказала про власний досвід конкурсного відбору, на якому
її показники науково-педагогічної діяльності попереднього періоду порівнювалися з поточними показниками.
Професор К. Климова повідомила, що спочатку працювала за наказом ректора, згодом була обрана за конкурсом, де
основною вимогою було підготувати монографію після захисту докторської дисертації, який відбувся 4 роки тому.
Н.Куцмус повідомила, що брала участь в конкурсі минулого року, який відбувався за новим контрактом, де є
загальні та індивідуальні умови, зокрема прописана кількість років, на які обирається претендент, і вимоги, які він
має виконати під час дії контракту. За умовами контракту їй необхідно опублікувати 2 статті в журналах категорії не
нижче Б, а також здійснити підготовку монографій, навчальних посібників. Також повідомила, що перед конкурсом
кожен здобувач звітується щодо умов минулого контракту. Професор І.Черепанська добавила, що є новою людиною,
була запрошена в ПНУ в 2020 році, зараз працює на кафедрі комп'ютерних технологій. Відмітила що важливим є
врахування Ліцензійних умов та виконання умов попереднього контракту та опублікування протягом року однієї
категорії А. Як повідомила директор ННІ економіки та бізнесу Зінчук Т.О. під час резервної зустрічі про випадок,
коли було 2 претенденти на посаду, одного було обрано шляхом таємного голосування, інший працевлаштувався в
іншому закладі вищої освіти.

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

Роботодавці на постійній основі залучаються до обговорення ОНП Економіка в ПНУ, це відображається в наданих
рецензіях стейкголдерів. Під час моніторингу та оцінювання практичної спрямованості ОНП на зустрічі ЕГ з
роботодавцями В.Шукалович, представник Україно-Швейцарської компанії ТОВ“Органік-Стандарт” пояснив
необхідність підготовки фахівців, обізнаних у стандартизації якості та сертифікації, мають знання з експорту,
відмітив обов'язковість внесення в ОНП дисципліни “екологізація виробництва”. О.Ходаківська, заступник
директора ННЦ "Інститут аграрної економіки", експерт ФАО Регіонального офісу Європи та Центральної Азії,
внесла пропозицію включити до ОНП дисципліну «Аграрна політика», якої, на думку роботодавця не вистачає
фахівцям. Крім того, стейкхолдер запропонував посилити такі компетентностей, як здатність працювати в команді
та керувати проєктами, знання іноземних мов. Соколова А., завідуюча науково-технологічним відділом Волинської
державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства НАН України, запропонувала вибіркову
компоненту «Органічне виробництво і продовольча безпека» та “Інноваційний провайдинг”. Зауважила що
випускники цієї спеціальності є дуже важливими для Житомирської області. Проф. кафедри міжнародної торгівлі та
маркетингу КНЕУ О.Яценко запропонувала ввести до ОНП дисципліну “Актуальні проблеми аграрної економіки”,
виходячи з унікальності регіону. Проф. кафедри економіки та підприємництва Київського національного
університету бізнесу та дизайну О.Чайкін запропонував посилити дисципліни з моделювання, посилити ОНП
дисципліною Міжнародна грантова діяльність. Завідувач кафедри економіки Львівського національного аграрного
університету Г.Черевко відмітив унікальність і оригінальність ОНП, оскільки в ній поєднуються традиції
екологічного та органічного спрямування, запропонував уточнити назву дисципліни “Презентація наукових
досліджень”, що було враховано. Н.Кравчук відмітила, що на її думку слід збільшити кількість годин з іноземної
мови, а також розширювати практику залучення іноземних лекторів і практиків. Наступна випускниця М.І .Яремова
відмітила позитивну динаміку в ПНУ щодо відкритості та доступності ОНП, а також можливості опанувати сучасні
ІТ для аналізу даних. Помічник ректора БДМУ В.Тимча відмітила якісний рівень випускників ПНУ. Випускник
В.М.Ходаківський зазначив спеціалізований підхід до наукових досліджень, що виокремлює цю ОНП. Випускниця
В.Бугайчук виокремила високий рівень наукових керівників, які адаптують наукові пошуки аспірантів до наукових
досліджень, що потребує постійного моніторингу.

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

Випускники, роботодавці та експерти запрошуються до проведення лекційних та семінарських занять задля
підвищення якості наукових досліджень. За умовами програми Еразмус+ Жан Моне модуль «Аграрна політика ЄС»
було проведено проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Європейські уроки аграрної політики для
України» В.Ф. Шукалович, провідний фахівець Українсько-швейцарської компанії ТОВ «Органік Стандарт»,
координатор плодоягідного напрямку сертифікації залучався до перегляду ОНП та надання консультації щодо
сертифікації, що дозволяє запозичити провідний європейський досвід. Випускник факультету економіки та
менеджменту університету д.е.н. професор Данкевич В.Є. виступив з лекцією «Трансформаційні процеси та ринок
землі в Україні».
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5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

«Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Житомирського
національного агроекологічного університету» (від 27 лютого 2020 р., протокол No7) (http://znau.edu.ua/m-
universitet/m-publichna-informatsiya) дозволяє забезпечувати якість освіти університету в межах розроблених
графіків процесу підвищення кваліфікації науково- педагогічними працівниками. Зокрема, доцент кафедри
економіки і підприємництва Бугайчук Віта Віталіївна пройшла наукове стажування «Академічна доброчесність:
виклики сучасності» у Вищому Духовному Семінаріумі UKSW (м. Варшава, Польща) з 12 по 23 березня 2019 р.
загальним обсягом 120 годин. Доцент кафедри економіки і підприємництва Ходаківський Володимир
Миколайович пройшов наукове стажування «Академічна доброчесність: виклики сучасності» у Вищому Духовному
Семінаріумі UKSW (м. Варшава, Польща)з 14 по 25 жовтня 2019 р. загальним обсягом 120 годин. В рамках проекту
LaSCALA в Інституті аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою ім. Лейбніца (м. Галле, Німеччина)
проходили наукове стажування тривалістю 15 календарних днів з 02 листопада 2019 р. по 16 листопада 2019 р.
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції Зінчук Тетяна Олексіївна та
доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції Куцмус Наталію Миколаївну.
Доценти кафедри економіки і підприємництва Кільніцька Олена Сергіївна та Яремова Марина Іванівна пройшли
наукове стажування «Збалансовані економічні та правові процеси в суспільстві і бізнесовому середовищі в контексті
глобалізації» в Університеті економіки (м. Варна, Болгарія) з 15.09.2018 р. по 01.10.2018 р. загальним обсягом 120
год. Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції Зінчук Тетяна Олексіївна в
2018 р. проходила 3-денне наукове стажування в Німеччині по програмі Civic School for Sound EU Practice. Усюк
Тетяна Вікторівна, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції в липні-грудні
2018 р. пройшла 5- місячне наукове стажування в Університеті штату Огайо (США) за програмою Faculty Exchange
Program. http://bit.ly/2RESakk. Зустріч з НПП і резервна зустріч, також фокус-група із відділом міжнародних
зв'язків підтвердили проходження стажувань НПП ОНП Економіка в межах реалізації Міжнародних проєктів,
дистанційного стажування у закордонних ЗВО-партнерах, програмах ЄС, Школі соціального підприємництва з
Норвегією (2019).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Ректоратом ПНУ в межах затвердженої Стратегії ПНУ (https://cutt.ly/4xt5GaC), розроблено Положення про
преміювання (https://cutt.ly/UfM3pEU), Положення про нагороди та почесні звання (http://surl.li/fknb0). За
результатами резервної зустрічі ЕГ визначила, що система преміювання, як повідомила Литвинчук І., передбачена
за наукову публікацію категорії А в наукометричних базах, є премії для підготовки патенту на корисну модель. Т.
Зінчук повідомила, що передбачені премії за підготовку переможців конкурсу наукових робіт як для керівників, так і
для студентів. Також розповіла, що з 30 червня оголошуються конкурси на вакантні посади викладачів університету.
Оголошення публікуються в газетах, викладачі подають заяви та готуються до конкурсу. Ще були випадки, коли
викладача було призначено на посаду до трьох місяців згідно до наказу ректора. Спочатку відбуваються конкурси на
кафедрі, де працюють викладачі, на яких вони звітуються щодо виконання навчального навантаження, згодом
рекомендується кандидатура переможця на Вчену раду ПНУ. Після засідання конкурсної комісії, з урахуванням
звіту викладача за попередній період і виконання пунктів ліцензійних умов, термін контракту НПП визначається і
підписується ректором. Прозорі критерії на основі ключових показників діяльності НПП для встановлення терміну
дії контракту від 1-го до 5-ти років відсутні.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1. Заклад вищої освіти залучає до освітнього процесу і перегляду ОНП роботодавців та викладачів із професійним
досвідом діяльності. 2. Академічна та професійна кваліфікація викладачів характеризує достатній рівень
забезпеченості кадровим складом ОНП Економіка

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

1. Відсутність рейтингової системи оцінювання НПП та прозорих критеріїв конкурсного відбору. НПП. Рекомендація
полягає в розробленні рейтингової системи оцінювання, щоб вдосконалити конкурсний відбір НПП, а також
систему заохочення та преміювання НПП та аспірантів для підвищення рівня викладацької активності, наукової
розвідки та інтернаціоналізації науково-педагогічної діяльності НПП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ПНУ залучає до освітнього процесу і перегляду ОНП роботодавців та інших стейкхолдерів. Академічна та
професійна кваліфікація викладачів характеризує достатній рівень забезпеченості ОНП Економіка. Однак, для
прозорих процедур конкурсного відбору і підвищення рівня професійної активності НПП не вистачає рейтингової
системи оцінювання і заохочення роботи НПП на її основі, що виражає приналежність до рівня В.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Наукова бібліотека є доступною для користування як онлайн так і офлайн. Загальний фонд бібліотеки налічує
462163 примірники, пошук по каталогу за ключовими словами з економіки підтвердив наявність літератури для
забезпечення ОНП Економіка (bit.ly/3w1DISj). Бібліотека забезпечує доступ до текстів онлайн через сервіс
«Електронна доставка документів», але з обмеженням до 15 стор. (bit.ly/2RqHNjQ). Є переліки журналів, де можуть
опублікуватись здобувачі (bit.ly/3z3pthM), рекомендації стосовно написання наукових статей, оформлення списку
літератури (bit.ly/3fTaWxI). Надається допомога у визначення індексів УДК та JEL (bit.ly/2SXHJsl). Здобувачам та
НПП надано доступ до БД Scopus і WoS, відбуваються заходи щодо роз’яснення особливостей роботи з ними
(https://bit.ly/3gpdfaU). Діяльність бібліотеки регламентується Положенням про наукову бібліотеку ЖНАЕУ (2015),
доступне за лінкою https://bit.ly/35nN2V6 та рядом положень про електронний каталог (2016), інституційний
репозитарій (2014), електронну бібліотеку (2016). Вся нормативна документація не оновлювалась мінімум 5 років.
Наявний електронний архів. Відобразити список по фільтру здобувачі\кафедра неможливо, потрібно робити запит
по ключовому слову (https://bit.ly/3pVoxYu). Огляд МТБ показав, що у корпусі доступні навчальні класи з
комп’ютерною технікою. Є спеціалізована аудиторія для конференцій, захистів здобувачів (https://bit.ly/3pYR8MS).
Навчальні комп’ютерні лабораторії мають сучасне обладнання, достатній простір, освітлення. Дистанційне навчання
забезпечено використанням онлайн платформи Moodle (https://bit.ly/3pVYwse). У системі здобувачам доступні
конспект лекцій, методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи, завдань для підсумкового
контролю, робоча програма, силабус, журнал оцінок (на прикладі курсу Інтелектуальна власність та захист
авторських прав). Наповненість онлайн курсу кожен викладач визначає самостійно. Керівник ННЦ інформаційних
технологій К.Молодецька на зустрічі пояснила, що система Moodle є базовою для дистанційного навчання, але
викладачі не обмежуються даним інструментом, а можуть використовувати інші сервіси. Контроль за проведенням
занять відбувається у вигляді перегляду розміщених посилань на конференції (кожен викладач в кінці тижня
розміщує на наступний тиждень посилання). ПНУ розширює МТБ. Відбувається створення Кабінету економічних
досліджень (кабінет 515) на базі кафедри економіки та підприємництва. В кабінеті планується встановлення
мультимедійного обладнання з дистанційним керуванням. За словами гаранта В.Ткачука, ідею створення класу було
взято з досвіду перебування на лекції в Німеччині. В корпусі проходять поточні ремонти.

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

Університет забезпечує безкоштовний доступ до навчальних класів, загальних приміщень, ресурсів бібліотеки
(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/Files/public_inf/Polozhenya_pro_biblioteku.pdf,
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/Files/public_inf/Pravula_korustuvanya.pdf). Здобувачам надається безоплатна
одноразова перевірка роботи на плагіат (зустріч з аспірантами, зазначила Коценко М.С.), повторні перевірки платні
(bit.ly/3coTsHn). Доступ фаховій комісії до технічних звітів забезпечує наукова бібліотека (зазначила на зустрічі
Кравчук Н.І.). Функціонує Центр ГІС технологій та обробки даних дистанційного зондування землі, Центр
агроекологічних інновацій та органічного виробництва, аудиторія якого додатково забезпечена літературою
(https://bit.ly/3xkIB9i). Здобувачі звітують про проведену наукову діяльність у загальному залі
(https://bit.ly/3xtfJvP). МТБ забезпечує необхідну інфраструктуру для комфортного навчання здобувачів. У
Положенні про Інституційний репозитарій
(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/Files/public_inf/Polozhenya_pro_IR.pdf) визначено забезпечення відкритого
доступу до матеріалів що там розміщуються. Є вільний доступ до психологічного хабу Safe space, де всі бажаючі
можуть отримати психологічну підтримку (https://bit.ly/35bQz8H). Розроблено Проект положення про соціально-
психологічну службу (https://bit.ly/3xeMo8b). ПНУ організовує навчання через платформу Moodle. Для покращення
представлення інформації розробляється новий сайт (https://polissiauniver.edu.ua/). Здобувачі забезпечуються
безоплатною перевіркою на плагіат, безкоштовною публікацією у журналі “Наукові горизонти” (що на зустрічі
підтвердила М.Коценко). Здобувачам забезпечується безкоштовний доступ до системи Moodle, за допомогою якої
реалізується дистанційне навчання. М.Коценко зазначила, що вибіркова дисципліна “Соціально-економічний
розвиток сільських територій” викладається лише для неї, що підтверджує виділення фінансових ресурсів ПНУ та
забезпечення інтересів здобувачів. Здобувачам надається доступ до баз даних Scopus та Web of Science, сервіс по
формуванню УДК (про що зазначила А.Осіпчук) Здобувачі мають вільний доступ до бібліотеки за консультацією чи
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для роботи за комп’ютером (наприклад, кабінет 41). Отримана інформація свідчить про достатнє фінансове
забезпечення ОНП та здобувачів. Представник наукового товариства Кочук-Ященко О.А. зазначив, що здобувачам
надається можливість безкоштовної публікації у науковому журналі “Наукові горизонти”.

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

Середовище навчання є достатнім та безпечним для життя та здоров’я. В аудиторіях (наприклад ауд. 86) є
вогнегасники (https://drive.google.com/file/d/1SHrFEY7UIeVgYA5DFyEagyYnH0UdqNdc/view). У коридорах присутні
пожежні крани (відео з огляду матеріально-технічної бази). В корпусі №4 функціонує два ліфти
(https://bit.ly/3gtPWg7). Переглянуті під час огляду матеріально-технічної бази навчальні приміщення є
комфортними та відповідають санітарним нормам. Навчальні приміщення добре освітлені, просторні. Деякі
комп’ютерні лабораторії обладнані кондиціонерами, місцями для розміщення верхнього одягу, кількість робочих
місць у продемонстрованих аудиторіях не перевищує 16
(https://drive.google.com/file/d/1SHrFEY7UIeVgYA5DFyEagyYnH0UdqNdc/view). Є аудиторії різного розміру (для
великих і малих груп, об’єднаних потоків). Описана матеріально-технічна база є загальноуніверситетського
користування, проте, враховуючи контингент ОНП та можливість доступу до лабораторій поза навчальними
заняттями (за словами гаранта Ткачука В.І.) задовольняє потреби та інтереси здобувачів. Психологічну підтримку
здобувачів забезпечує психологічний центр «In Vivo» (https://polissiauniver.edu.ua/1021-2/), який надає змогу як
задати питання психологу через телеграм-бот, так і записатись на консультацію до психолога. Центр надає
психологічну підтримку здобувачам безкоштовно. У психологічному хабі Safe Space є можливість отримати
індивідуальні консультації, психологічну підтримку. Також психологічна служба проводить психологічні майстерні
та тренінги (https://polissiauniver.edu.ua/психологічний-хаб-safe_space/) Підтримка соціальної активності
здобувачів організується за допомогою створення та виконання Комплексного плану організаційно-виховної роботи
ПНУ (http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/02/1-конвертирован.pdf) Організовуються соціально-
значимі проекти, як Школа кліматичних змін (http://znau.edu.ua/tidings/top-news/startuvala-shkola-agenti-
klimatichnikh-zmin) та конкурс “DonorUA art project” (http://znau.edu.ua/tidings/top-news/konkurs-donorua-art-
project) в яких можуть прийняти участь всі бажаючі. Здобувачі мають змогу приймати участь у гуртках (естрадний
спів, ансамбль барабанщиць, ансамбль музичних інструментів (https://polissiauniver.edu.ua/гуртки/). Здобувачам
доступні спортивні секції з баскетболу, волейболу, легкої атлетики, бадмінтону, футболу та ін., розклад
опублікований на сайті (https://polissiauniver.edu.ua/розклад-роботи-спортивних-секцій-каф/). У ПНУ є 3 спортивні
зали, зал для настільного тенсу, два тренажерних зали, спортивний майданчик на вулиці
(https://polissiauniver.edu.ua/спортивні-споруди/) На сайті відсутня інформація про стан гуртожитків.

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

До деканату факультету економіки та менеджменту, якщо брати інформацію із офіційного сайту, можна звернутись
лише за номером телефону, відсутні додаткові номери, електронні скриньки, номери аудиторій де розміщується
деканат (https://bit.ly/3d72klf). Контакти відповідальних за атестацію здобувачів ОНП на сайті відображені
(bit.ly/3cmCf12). Освітня підтримка включає в себе користування платформою Moodle, надання консультацій
гарантом/науковим керівником стосовно дисциплін за вибором (як зазначила Коценко М.С.). На сайті
відображений розклад занять аспірантів (bit.ly/3wamty4), проте у системі електронного розкладу
(https://bit.ly/2UvXrvE) немає можливості знайти розклад групи аспірантів (наприклад група АспЕП-19).
Інформація про освітню програму на сайті відображена повністю, за виключенням силабусів вибіркових дисциплін
(https://bit.ly/34SOFtv). На новому сайті відображені експлікації вибіркових дисциплін (https://bit.ly/2TZce1H)
Заклад інформує студентів та випускників про можливості працевлаштування (https://bit.ly/2TVXK2C).
Забезпечення соціального розвитку базується на проведенні заходів, визначених комплексною програмою
соціально-гуманітарного розвитку (bit.ly/2Sep3Vd) Створений відділ соціально-гуманітарного розвитку
(https://bit.ly/2UnLDeG) За словами Кочук-Ященка О.А., Рада молодих вчених та Наукове товариство здійснює
опитування здобувачів, організацію зустрічей з керівниками центрів та відділів (бібліотеки, інтелектуальної
власності тощо). Координація та поширення заходів відбувається через Viber. У спільнотах у соціальних мережах
здійснюється інформування стосовно конференцій (пост від 20 травня), стажування педагогічного персоналу (пост
від 27 травня), можливості отримання академічних стипендій (пост від 7 травня), міжнародні заходи (пост від 6
травня), створення можливостей для удосконалення англійської мови: курси та Movie Club (пост від 26 лютого)
(https://bit.ly/2SRv62x). У ПНУ діє Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції
(https://bit.ly/3pP7rLR) та Наказом ректора № 140 від 03.08.2020 обов’язки уповноваженої особи з питань
запобігання та виявлення корупції покладено на Савчук Т.В. Діють скриньки довіри у корпусах та онлайн-скринька
довіри (https://bit.ly/3j3tjlv) Забезпечення навчання у дистанційному режимі у ПНУ здійснювалось за допомогою
системи Moodle, що підтвердила здобувачка Коценко М.С. Як зазначила керівниця ННЦ Інформаційних технологій
Молодецька К.В., реєстрація здобувачів здійснюється на початку навчального року працівниками ННЦ
інформаційних технологій. Окрім цього, викладачі не обмежуються у використанні дистанційних технологій
навчання. За словами Молодецької К.В., в кінці тижня викладачі формували перелік посилань на конференції в
Zoom на наступний тиждень і поширювали його керівництву та здобувачам.
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

В ПНУ діє Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
(bit.ly/3cmbGt2). Відповідно до положення забезпечується повне супроводження та співдія маломобільним особам
на території ПНУ. Маломобільна особа може записатись на візит по пошті чи за номером телефону. На зустрічі
проректор з науково-педагогiчної роботи, соцiального та гуманiтарного розвитку Мартинчук І.В. зазначив, що наразі
навчається тільки одна особа, яка відноситься до маломобільних осіб. На сайті опубліковані лише 6 із 9 сторінок
згаданого положення. Про інші категорії осіб з особливими освітніми потребами у нормативній документації не
згадується. На зустрічі проректор з науково-педагогiчної роботи, соцiального та гуманiтарного розвитку Мартинчук
І.В. зазначив, що освітні потреби таких категорій можуть бути забезпечені за допомогою академічних відпусток та
індивідуальних графіків.

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

В ПНУ діє положення про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів
учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальним домаганнями (https://bit.ly/3v0avWu), в якому
визначені чіткі алгоритми дій у таких випадках: формальна та неформальна (мирне врегулювання) процедури
розгляду скарг на дискримінацію та сексуальні домагання. Питаннями протидії корупції в університеті опікується
уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (https://bit.ly/2Se04Bs), яка в межах своїх
повноважень розробляє та проводить заходи щодо протидії корупції, розглядає повідомлення щодо причетності
працівників до вчинення корупційних правопорушень та ін. Під час зустрічі встановлено, що відповідальні особи -
проректор з питань економічного розвитку і безпеки Дем’яненко Ю.В. та уповноважена особа з питань запобігання
та виявлення корупції Савчук Т.В. плутаються у правилах і процедурах вирішення конфліктних ситуацій. Досвіду
врегулювання конфліктних ситуацій не було. Згідно з відповідей зазначених осіб, у разі виникнення конфліктних
ситуацій буде проводитись службове розслідування, але яким чином будуть забезпечуватись інтереси учасників
освітнього процесу - не зрозуміло. Було зазначено, що звернення на онлайн-скриньку довіри розглядаються
студентською профспілковою організацією (а саме головою Лопатюком Олександром), а звернення через скриньки
довіри у корпусах - паном Дем’яненко Ю.В.. Савчук Т.В. зазначила, що на реакцією на звернення є створення комісії,
студентське самоврядування допомагає ідентифікувати особу, яка подала звернення. Савчук Т.В, наголосила, що
звернень через скриньки довіри не було, а протягом занять до карантинних обмежень проводились зустрічі зі
здобувачами з метою донести інформацію про захист їх прав та можливість звернення до уповноважених осіб у
випадку порушення їх прав. Аналіз вищезазначеної інформації свідчить про те що звернення через скриньку довіри
мають формальний характер. Первинна профспілкова організація студентів ПНУ представляє права та інтереси
студентів у відносинах з керівництвом ПНУ, консультує з питань навчання, проживання в гуртожитку, організовує
просвітницьку роботі, дозвілля та відпочинок членів профспілки (http://znau.edu.ua/profkom-studentiv).

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1. Університет забезпечує супровід маломобільних осіб (як студентів, так і сторонніх осіб). 2. Ефективно організована
робота бібліотеки ПНУ, надаються безоплатні послуги бібліотеки у повній мірі навіть у позаробочий час. 3. В
університеті діє служба психологічної підтримки здобувачів, психологічний хаб, в розрізі якого проводяться
дослідження на тему впливу карантинних обмежень на психологічну безпеку осіб, лекції, тренінги.

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

1. Незручність навігації по офіційному сайту ПНУ. Рекомендація: врахувати побажання користувачів сайтом при
проектування нового сайті ПНУ, який формується. 2. Серед усіх категорій осіб з особливими потребами, нормативно
забезпечені потреби лише маломобільних осіб. Рекомендація: розробити Положення про осіб з особливими
освітніми потребами. 3. Зворотній зв'язок між учасниками освітнього процесу і адміністрацією через анонімну
онлайн/матеріальну скриньку відсутній через недовіру до цієї системи або її формальний характер. Рекомендація:
запровадити розгляд і перевірку відповідальними структурними підрозділами анонімних звернень учасників
освітнього процесу, а не лише особистих заяв.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Матеріально-технічна база забезпечення освітньо-наукової програми є достатня. Навчальне середовище комфортне
та зручне. Забезпечуються інтереси осіб з особливими освітніми потребами. Ресурси бібліотеки забезпечують
можливість проведення самостійних наукових досліджень. Система врегулювання конфліктів фактично не діє, що
обумовлює рівень В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

У відповідності до Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду ОП ПНУ (наказ від 27.02.2020 №
18) управління ОНП виконується на 2-х рівнях: адміністративному та академічному. Адміністративне управління
ОНП здійснюється деканатом (забезпечує інституційними складовими: матеріально-технічні, інформаційні,
бібліотечні ресурси). Академічне управління (розробка профілю ОНП, змістове наповнення з урахуванням кращих
практик, пропозицій стейкхолдерів, перегляд освітніх компонент, підготовка до акредитації) здійснюється гарантом
спільно із проєктною групою ОНП і групою забезпечення спеціальності за всіма рівнями вищої освіти. На зустрічі 2
з гарантом, групою забезпечення і проєктною групою з розробки ОНП було з'ясовано, що група забезпечення
відповідальна за відсутність дублювання змісту освітніх компонент на різних рівнях вищої освіти спеціальності.
Перегляд ОНП відбувається щорічно проєктною групою з розробки ОНП на чолі з гарантом цієї програми. Критерії
забезпечення якості ОП включають відповідність Статуту ПНУ, місії ПНУ, потреби ринку праці, методи і форми
навчання, відповідність ПРН нормативним вимогам спеціальності, практична підготовка. Після перегляду ОНП
проєктною групою з розробки ОНП, відбувається розгляд ОНП навчально-науковим центром (ННЦ) організації
освітнього процесу і ННЦ забезпечення якості освіти (створений у 2020). Керівниця ННЦ забезпечення якості
освіти Н.Степаненко на зустрічі із сервісними структурними підрозділами із внутрішнього забезпечення якості
освіти повідомила, що інституційна перевірка ОНП відбувається по кадровому забезпечення (академічна і
професійна кваліфікація), ПРН і компетентностям (стандарт МОН або НРК) Керівниця ННЦ організації освітнього
процесу Т.Усюк повідомила, що рада гарантів ОНП (статус цієї ради не визначений нормативною базою ПНУ)
визначають, які саме дисципліни включати до обов'язкових, щоб врахувати вимоги до ОНП (чотири обов'язкові
блоки) і щоб не було малокомплектних груп. У проєкті ОНП 2021 оновлена мета, додана придатність до
працевлаштування, викладання та навчання, оцінювання, розширений і уточнений зміст загальних
компетентностей з 4 до 6 (залишені дві ЗК, розширена 1 ЗК, видалена 1 ЗК, додані 3 ЗК). Оновлений зміст деяких
фахових компетентностей, зокрема «Здатність працювати в міжнародному середовищі» перенесена із ЗК до СК,
дотримання академічної доброчесності перенесено з переліку СК до ЗК, уточнений зміст фахових компетентностей.
Кількість ПРН розширено на чотири (від РН8 до РН11) з 7 до 11. Розширений перелік ДВВ за рахунок введення для
3-го семестру ВК4 Економетрика, ВК5 Обґрунтування економічних рішень в умовах ризику і для 4-го семестру ВК6
Креативна економіка, ВК8 Економіка та організація проєктної діяльності, ВК9 Державне регулювання економіки.
Щороку ОНП Економіка відображає реальні зміни за результатами її перегляду, що сприяє поліпшенню її змісту
завдяки врахуванню пропозицій стейкхолдерів.

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

4 із 6 здобувачів вищої освіти ОНП Економіка проходили опитування у 2021 році стосовно ОНП Економіка:
https://bit.ly/3gsbsTw Наведене опитування не є достатньо інформативним для того, щоб на його основі здійснювати
обґрунтований перегляд ОНП. Перелік питань для анкетування аспірантів розробляється проєктною групою ОНП і
включає лише закриті варіанти відповідей, що обмежує можливості для їх пропозицій і лише констатує рівень їх
задоволення в більшій або меншій мірі від змісту ОНП. На рис. 3 зазначено, що аспіранти беруть участь у перегляді
ОНП, але яким чином і як враховуються пропозиції здобувачів, незрозуміло. Відсутня експертиза анкет,
підготовлених гарантом спільно з проєктною групою ОНП структурними підрозділами ПНУ (психологічним хабом
або ННЦ забезпечення якості освіти). За результатами спілкування з керівницею ННЦ забезпечення якості освіти
Наталією Степаненко інституційних опитувань аспірантів в ПНУ не відбувається, у т.ч. із залученням Наукового
товариства ПНУ. На зустрічі із аспірантами вони повідомили, що беруть участь у засіданнях кафедр і мають
можливість висловлювати свої пропозиції стосовно оновлення ОНП. Так, за результатами пропозицій аспірантів в
ОНП 2021 до складу дисциплін вільного вибору введена дисципліна “Економетрія” на 2021-20201 н.р. для
підготовки практичного/експериментального розділу власного дослідження. Також здобувачі підкреслили, що в
ОНП є дисципліни, які необхідні їм для підготовки дисертації.
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3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

Потенційні роботодавців внесли наступні пропозиції у 2020 р.: Д.е.н., професор кафедри міжнародної торгівлі і
маркетингу Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана Яценко О.М.: замінити обов’язкову
дисципліну «Економіка та управління підприємствами» на «Актуальні проблеми економіки» проте для розширення
загальних, а не фахових компетентностей (квітень 2020). Пропозиція була врахована на 2020-2021 н.р. Завідувач
кафедри економіки Львівського національного аграрного університету, д.е.н., професор Черевко Г.В. (травень 2020)
запропонував ввести в структуру ОНП обов’язкову компоненту «Методологія наукових досліджень». Пропозиція не
врахована, оскільки є більш узагальнена обов’язкова компонента «Організація та презентація результатів наукових
досліджень». Заступник директора ННЦ «Інститут аграрної економіки», д.е.н., професор, член-кореспондент
НААН, експерт ФАО Регіонального офісу Європи та Центральної Азії Ходаківська О.В. (квітень 2020) запропонувала
розширити перелік загальних компетентностей, що враховано в проєкті ОНП 2021 і ввести дисципліни
«Методологія наукових досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи» (не враховано, є дисципліна
«Організація та презентація результатів наукових досліджень»), «Аграрна політика» (введено в ОПН 2020 і
переглянута на «Актуальні проблеми аграрної економіки» в проєкті ОНП 2021). Завідувач НТВ аграрної економіки,
інформаційно-консультаційної роботи та інноваційної технології в рослинництві Волинської державної
сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства НААН України, к.е.н. Соколова А.О. запропонувала
до складу ДВВ ввести інноваційний провайдинг (провайдинг інновацій), інклюзивний розвиток економіки держави
(травень 2020). В ОНП 2021 введена дисципліна ВК9. Державне регулювання економіки. У проєкті ОНП 2021р.
проєктною групою не враховані пропозиції НПП кафедри доповнити варіативні компоненти: Провайдинг
інновацій, Інклюзивний розвиток економіки (пропозиція Соколової А.О.), Циркулярна економіка (пропозиція
Яремової М.І.). На зустрічі 6 з роботодавцями ЕГ отримала підтвердження у тому, що вони мають можливість
спілкуватися з гарантом ОНП очно і у віддаленому режимі, брати участь у засіданнях і розширених засіданнях
кафедри економіки і підприємництва, а також повідомили, що задоволені рівнем врахування їх пропозицій для
перегляді ОНП.

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

У ПНУ підготовлений проєкт Положення про асоціацію випускників Поліського національного університету (2021
р.): https://bit.ly/3gE7gPx Асоціація випускників створюється для зміцнення зв’язків між випускниками та
університетом. По випускникам планується фіксувати наступну інформацію: місце роботи, контактний телефон,
ступінь реалізації здобутих компетенцій, застосування теоретичних знань у практичній роботі, перспективи
кар’єрного зростання; пропозиції поліпшення структури та змісту ОП та ін. ОНП Економіка була започаткована у
2016 році, першій набір був у 2017, тож перший випуск планується до 01.10.2021. На час проведення акредитація
ОНП ще не має випускників. З випускниками економічних спеціальностей 08.00.04 – економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності) та спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління
національним господарством (http://znau.edu.ua/m-universitet/pro-universitet) гарант ОНП Ткачук В.І. та члени
кафедри підтримують стійкі зв'язки. На зустрічі з цими випускниками ЕГ отримала інформацію про те, що
випускники підтримують зв'язки з кафедрою і очікують випускників ОНП Економіка як потенційних працівників
сектору НААН України (Анна Соколова, випускниця 2016, завідувачка відділу економіки Волинської державної
сільськогосподарської дослідницької станції Інституту картоплярства НАН України); Наталія Кравчук (випускниця
2004, яка залишилася працювати на кафедрі) вбачає перевагу ОНП у більшій кількості аудиторних годин, яких не
було при її навчанні, більша кількість годин з іноземної мови, наявність викладацької практики. Марина Яремова,
випускниця 2011, докторант кафедри зазначила про відмінності цієї ОНП від аспірантури до 2016 року: відкритість і
доступність інформації про ОНП, можливість аспірантів вносити рекомендації до тематики досліджень, вивчення
сучасних ІТ. Помічник ректора з питань системи внутрішнього контролю Буковинського державного медичного
університету Віра Тимчак (випускниця 2017) повідомила, що навички, сформовані під час навчання в аспірантурі
дозволять працювати випускникам не лише в освітній галузі, але і в бізнесі. Завідувач кафедри економіки та
підприємництва Київського інституту бізнесу та технологій – Олександр Чайкін (випускник 2015) висловив
переконання, що сильні сторона ОНП: іноземна мова, економічні дослідження пов'язані з математичним
моделюванням, потужна матеріально-технічна база, відкритість гаранта ОНП до дискусій. Випускники попередніх
років щорічно запрошуються на зустрічі з аспірантами з актуальної тематики.

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

Система внутрішнього забезпечення якості ПНУ представлена наступними структурними підрозділами: 1) Вчена
рада ПНУ: затверджуються зміни для щорічного оновлення ОНП, приймаються розширені річні звіти аспірантів у
вигляді презентацій; 2) Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку: приймає звіт аспірантів, рівень
виконання розділів дисертації, публікаційна активність; 3) Навчально-науковий центр організації освітнього
процесу, навчально-науковий центр забезпечення якості освіти: інституційні вимоги до ОНП - уніфікація кадрових
вимог за ліцензійними умовами, професійною та академічною кваліфікацією, що враховується при конкурсах на
посаду; 4) Бібліотека, фахові комісії експертів, комісія з етики та академічної доброчесності: відправлення на
доопрацювання наукових робіт у разі недотримання нормативних вимог; 5) Науково-інноваційний інститут
економіки та агробізнесу (звітування аспірантів за результатами наукової та освітньої діяльності кожен семестр на
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науково-технічній раді, що складається з 22 осіб, провідних науковців ПНУ, які визначають відповідність
методології дослідження, наукову новизну, готовність роботи, формується проміжний звіт аспірантів) 6) кафедри
(науково-педагогічні працівники, здобувачі): проводяться звичайні і розширені засідання кафедр із залученням
аспірантів і роботодавців, на яких визначається відсоток виконання роботи, рівень залученості аспірантів до
наукових проєктів і науково-дослідних робіт, обговорення результатів анкетування аспірантів, пропозицій щодо
оновлення ОНП; За результатами роботи ВСЗЯВО ПНУ всі аспіранти мають наукові публікації, які вчасно
виконують індивідуальний навчальний і науковий план роботи, кількість кредитів ОНП збільшено з 40 до 60 для
освітньої компоненти ОНП з метою якісної підготовки здобувачів, оновлюється перелік загальних і фахових
компетентностей ОНП.

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

ОНП Економіка підлягає первинній акредитації. При цьому система забезпечення якості закладу вищої освіти
врахувала зауваження за інституційними складовими попередніх акредитацій, здійснених Національним
агентством: Збільшена кількість ДВВ для аспірантів з урахуванням їх тематики дослідження (три дисципліни в
одному блоці з урахуванням загальноуніверситетського каталогу дисциплін ОНП 2020 замість двох дисциплін в
одному блоці попередніх ОНП) Інформація про критерії оцінювання продемонстрована в силабусах і робочих
навчальних програмах (приклад наведений у відповіді на запит ЕГ “Робоча програма і силабус” в системі НА)
Створена Асоціація для відстеження кар’єрного зростання випускників ПНУ (підготовлений проєкт Положення на
сайті ПНУ, ведеться системна робота гаранта ОНП з підтримки контактів з випускниками економічних
спеціальностей для відбору потенційних вступників до аспірантури). Пропозиції роботодавців зумовили перегляд
переліку і змісту з варіативних дисциплін ОНП та уточненні назв обов’язкових освітніх компонент.

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

В академічній спільноті ПНУ ведеться робота стосовно формування культури якості, які потребують значних
вдосконалень і доопрацювань. ПНУ створив нормативну базу, що регулюють ВСЗЯО: Положення про освітні
програми ПНУ (протокол від 03.07.2017 №12), Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності
(система внутрішнього забезпечення якості) https://bit.ly/3gX4FjI (протокол від 27.04.2018 №9), Положення про
академічну доброчесність у ПНУ (протокол від 22.12.2017 № 5) http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-
dobrochesnist. ВСЗЯО включає рівень кафедри (усунення кафедрою дублювання змісту освітніх компонент,
актуальність наукових досліджень, анкетування здобувачів), проміжний рівень (звітування аспірантів за
результатами наукової та освітньої діяльності кожен семестр на науково-технічній раді Науково-інноваційний
інститут економіки та агробізнесу) та інституційний рівень ректорату, вченої ради, відділ аспірантури та
докторантури профільних відділів організації освітнього процесу, забезпечення якості освіти, бібліотеки
(забезпечення інституційних вимог до академічної доброчесності, академічних і професійних вимог до НПП,
перелік нормативних освітніх компонент), на якому забезпечується перегляд і розвиток ОНП. Розподіл
відповідальності за внутрішню систему забезпечення якості освіти була з’ясована ЕГ під час зустрічі 7 із сервісними
структурними підрозділами з питань академічної доброчесності (представниця комісії з етики та академічної
доброчесності Наталія Степаненко), зустрічі 8 із сервісними структурними підрозділами із внутрішнього
забезпечення якості освіти (керівниця навчально-наукового центру забезпечення якості освіти Наталія Степаненко,
керівниця навчально-наукового центру організації освітнього процесу Тетяна Усюк) та резервної зустрічі
(директорка НІІ економіки та агробізнесу Тетяна Зінчук), на яку були запрошені НПП ОНП Економіка. Разом із
цим, відсутні права і обов'язки гаранта ОП, оскільки немає Положення про гаранта освітньої програми в ПНУ,
Положення про рейтингове оцінювання якості діяльності науково-педагогічних працівників ПНУ, інституційного
Положення про опитування учасників освітнього процесу. З метою заохочення роботи науково-педагогічних
працівників і гарантів ОП, спрямованої на підвищення якості освіти та покращення результатів їх професійної
діяльності, для них має бути передбачене преміювання за результатами рейтингування і акредитації ОП відповідно.
Забезпечення якості у ПНУ здійснюється за участі різних стейкхолдерів (роботодавців, випускників, НПП),
потребують більшого залучення здобувачі вищої освіти. Разом із цим, після запровадження системи перевірки на
плагіат зв ПНУ діє чіткий і прозорий механізм перевірок і санкцій за порушення принципів академічної
доброчесності для учасників освітнього процесу.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1. Наявність багаторівневої внутрішньої системи забезпечення якості освіти ПНУ
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

1. Відсутність інституційних Положень про рейтингування НПП, опитувань учасників освітнього процесу і гарантів
освітніх програм. Рекомендації: розробити інституційні Положення для унормування статусу гаранта із
визначенням його функцій, прав і обов’язків; Положення про рейтингування НПП для стимулювання його
академічної і професійної діяльності, Положення про опитування учасників освітнього процесу для створення
ефективних каналів зворотного зв’язку.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Наявність багаторівневої внутрішньої системи забезпечення якості освіти ПНУ, що складається з рівня кафедри,
проміжного та інституційного рівня є перевагою ЗВО, оскільки дозволяє ОНП Економіка враховувати як
інституційні вимоги, так зауваження акредитацій зі споріднених ОНП. Разом із цим, відсутність інституційних
Положень про рейтингування НПП, опитування учасників освітнього процесу і статус гарантів освітніх програм не
дозволяє в повній мірі удосконалювати культуру якості освітнього процесу ПНУ, тому визначає міру відповідності
критерію на рівні В.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

На сайті університету в публічному доступі наявна внутрішня нормативна документація, яка регулює діяльність
університету та окреслює права та обов’язки учасників освітнього процесу: Статут (07.09.2020), колективний договір
на 3 роки (22.01.2019), правила внутрішнього розпорядку (21.12.2015), Положення про конференцію трудового
колектику (28.05.2015), положення, які регулюють освітню діяльність, академічну доброчесність, фінансову
звітність, кадрову політику, положення про запобігання та протидію корупції (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-
publichna-informatsiya). Основні нормативні документи характеризуються зрозумілою структурою, наявністю змісту,
вичерпних додатків. Правила і процедури описані в документах є чіткі та зрозумілі. Інформація про освітньо-
наукову програму викладена в повній мірі: ОНП Економіка від 24.06.2020, введена в дію 01.09.2020
(https://bit.ly/3uXL8Vs) та короткий опис (https://bit.ly/3iDPs9N) Відсутні Рішення вченої ради за 2020/2021 рр.
Опублікований проєкт Положення про асоціацію випускників (https://bit.ly/3x2xUYM) На зустрічі проректор з
науково-педагогічної роботи, соцiального та гуманiтарного розвитку Мартинчук І.В. продемонстрував свою
відкритість і готовність надати повну інформацію, надіславши посилання на новий веб сайт ПНУ. Гарант Ткачук І.В.
своєчасно реагував на запити додаткових документів та надавав їх, в тому числі використовуючи лінки на публічну
інформацію на офіційному сайті ПНУ.

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

Проєкт освітньо наукової програми розміщений на сайті без позначки, що це саме проєкт у розміщеному документі
(https://bit.ly/3gboqnn). Відсутня часова мітка, коли був опублікований файл проєкту ОНП і до якого моменту
можна подати пропозиції та зауваження. На сайті відображена ціль розміщення проєкту програми, фізична та
електронні адреси за якими можуть звернутись всі бажаючі із пропозиціям та зауваженнями. На зустрічі
роботодавці зазначили, що їх залучення до обговорення проєктів програм відбувається у вигляді засідань, зустрічей
та усних зауважень і рекомендацій гаранту (Шукалович В.Ф.). Пані Соколова А.О. підтвердила, що залучаються до
обговорення програм роботодавці у вигляді розширених засідань кафедри та особистого спілкування телефоном чи
у месенджерах Viber, Telegram.

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.
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Освітньо-наукова програма опублікована на офіційному веб-сайті (https://bit.ly/3uXL8Vs). Освітньо-наукова
програма не містить інформації стосовно акредитації. Інформацію про акредитовані програми можна отримати на
офіційному сайті, переглянувши сертифікати про акредитацію (https://bit.ly/2RQGVFr), проаналізувавши та
визначивши, що відповідного сертифікату немає. Відсутня інформація про відповідність програми циклам FQ-
EHEA, рівням QF-LLL та рівню національної рамки кваліфікацій. Відсутні силабуси вибіркових дисциплін.
Інформація про вибіркові дисципліни є у вигляді скорочених експлікацій, що, за словами здобувачів, є достатнім
для вибору дисциплін.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

1. Вся основна нормативна документація розміщена на одній вебсторінці офіційного сайту в розділі Публічна
інформація, що спрощує ознайомлення з нею. 2. Розробляється новий сайт ПНУ, який, враховуючи сучасний дизайн
і структуру меню, а також наявну інформацію є більш ергономічним та інформативнішим за існуючий.

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

1. Правила внутрішнього розпорядку, нормативна документація, що регламентує діяльність бібліотеки, не
оновлювалась щонайменше 5 років. Відсутні рішення вченої ради за 2020/2021 рік. Відсутні силабуси вибіркових
дисциплін. Рекомендація: актуалізувати інформацію, переглядати Положення та оновлювати їх за потреби з
урахуванням потреб сьогодення. 2. Інформація на сайті з попередньою назвою ЗВО не структурована. ОНП
Економіка розміщена в інформації про кафедру та розділі про аспірантуру, тоді як каталоги вибіркових дисциплін є
на вебсторінках кафедри і аспірантури, але вони різні за змістом. Рекомендація: врахувати у новому сайті ПНУ
принципи структурованості та інформативності. 3. В ОНП відсутня інформація про акредитацію та відповідність FQ-
EHEA, QF-LLL, НРК. Рекомендація: зазначити дану інформацію для ОНП з посиланням на сертифікат про
акредитацію або про ліцензування.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Інформація, розміщена на веб-сайті зі старою назвою ЗВО є неструктурована, проте викладена в повній мірі.
Здобувачі можуть знайти всю необхідну для себе інформацію. Університет дотримується правил оприлюднення
освітніх програм. Необхідно уніфікувати інформацію про ОНП на різних сторінках офіційного вебсайту ПНУ, що
обґрунтовує рівень відповідності В.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

На ОНП Економіка навчається 6 аспірантів, тематика досліджень яких пов’язана із 1) інвестиційною діяльністю:
Інвестиційне забезпечення економічного розвитку територіальних громад на партисипативних засадах (Г.Семенець,
4 р.н.); 2) економіко-екологічною діяльністю, а саме: Організаційно-економічні засади управління екосистемними
послугами в лісовому господарстві (О.Коморна, 3 р.н.); Організаційно-економічні засади розвитку екологічного
туризму (А.Осіпчук, 3 р.н.); 3) вертикальною інтеграцією в агросекторі: Розвиток вертикально інтегрованих структур
аграрного бізнесу в умовах глобалізації (Є.Левківський, 3 р.н.); 4) ринком органічної продукції: Формування
конкурентних переваг органічної продукції (М.Коценко, 2 р.н.); 5) продовольча безпека: Розвиток земельного
потенціалу продовольчої безпеки із урахуванням глобальних викликів (А. Нестерчук, 1 р.н.). Інвестиційне
дослідження пов'язане з дисциплінами Економіка та управління підприємствами (поглиблений рівень), Соціально-
економічний розвиток сільських територій (2017). Економіко-екологічні дослідження з дисциплінами Актуальні
проблеми аграрної економіки, Соціально-економічний розвиток сільських територій; вертикальна інтеграція в
агросекторі з Моделювання систем, Економіка та управління підприємствами (поглиблений рівень) (2018).
Дослідження ринку органічної продукції пов'язане з вивченням дисциплін Кон'юнктура ринку
сільськогосподарської продукції (2019). Проведення дослідження з продовольчої безпеки пов'язане з вивченням
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дисциплін Актуальні проблеми аграрної економіки, Економіка сталого розвитку (2020). Ці дисципліни представлені
на запит ЕГ в індивідуальних навчальних планах аспірантів, ОНП і НП. Дослідницькі компетентності, визначені в
ОНП 2020 у спеціальних (фахових) компетентностях СК 01, СК 02, СК 05 і програмних результатах навчання РН 01,
РН 02, РН 03, що формуються при вивченні нормативних дисциплін ОК 04. Організація та презентація наукових
досліджень, ОК 05. Інформаційні технології та системний аналіз в наукових дослідженнях. Видається
необґрунтованим відсутність зв’язку ОК 05 з СК01, СК02 або СК05, хоча ця відповідність існує в таблиці 2 Матриці
відповідності результатів навчання і компетентностей ОНП Економіка 2020 р. (сторінка 14). Підготовка аспірантів
до викладацької діяльності визначена в СК 04 і програмному результаті навчання РН07, що забезпечується
освітніми компонентами ОК 06.Сучасні методики викладання у вищій школі та педагогічна майстерність і
педагогічною практикою в 4-му семестрі. При цьому в таблиці 2 Матриці відповідності результатів навчання і
компетентностей ОНП Економіка (сторінка 14) відповідність між СК 04 і РН07 відсутня. Проведення викладацької
практики для аспірантів регламентується Програмою викладацької практики докторів філософії (протокол вченої
ради ПНУ від 28.08.2019 №1). Аспіранти проходять викладацьку практику в межах освітньої компоненти
Педагогічна практика (4 кредити), що не відображена в ОНП 2020, але є в НП 2020.

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

Науковою діяльністю аспірантів керують 5 наукових керівників: 4 доктори економічних наук і 1 кандидат
економічних наук, професор. 1) Якобчук Валентина Павлівна к.е.н., професор
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=NjILgoUAAAAJ&hl=ru, h=7, WoS:
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?
product=WOS&SID=C1uyqB49WZKneN5PyWO&search_mode=GeneralSearch&prID=3e4c7cc8-8aac-432b-b5f9-
f2ee9dd15115) є активною дослідніцею: 6 публікацій тільки у 2021 році щодо інвестиційної діяльності і розвитку
територіальних громад за темою аспірантки “Інвестиційне забезпечення економічного розвитку територіальних
громад на партисипативних засадах” (Г.Семенець). 2) Никитюк Юрій Андрійович, д.е.н., професор
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=HyUKTgYAAAAJ&hl=uk), 1 публікація в Scopus (Q3), 2 спільні публікації
з аспіранткою в WoS, фахові публікації категорії Б. В цілому 12 публікацій за останні 4 роки: екосистеми в лісовому
господарстві, пов'язані з темою “Організаційно-економічні засади управління екосистемними послугами в лісовому
господарстві” (О.Коморна). 3) Скидан Олег Васильович, д.е.н., професор (https://scholar.google.com.ua/citations?
user=XftPL2EAAAAJ&hl=ru, h=11; Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208642802, h=1)
публікація в Scopus, монографія, тези за останні 5 р. за тематикою "Організаційно-економічні засади розвитку
екологічного туризму" (Анна Осіпчук); по одній публікації в Scopus, WoS і монографія за темою “Розвиток
вертикально інтегрованих структур аграрного бізнесу в умовах глобалізації” (Євгеній Левківський) 4) Ткачук Василь
Іванович, д.е.н., професор (https://scholar.google.com.ua/citations?user=MzaLOfgAAAAJ&hl=uk, h=8) (Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191859345, h=2) (WoS:
https://publons.com/researcher/2138583/vasyl-tkachuk/, h=1) має 6 публікацій за 5 останніх р.р. за тематикою
дослідження (Scopus, монографія, фахові видання) "Формування конкурентних переваг органічної продукції"
(Марина Коценко) 5) Данкевич Віталій Євгенович, д.е.н., професор (https://scholar.google.com.ua/citations?
user=qE3E5w0AAAAJ&hl=ru, h=13) (Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193688375, h=1)
(WoS: https://publons.com/researcher/2137572/vitalii-dankevych/metrics/, h=1) має 15 публікацій за останні 5 р. за
тематикою дослідження “Розвиток земельного потенціалу продовольчої безпеки із урахуванням глобальних
викликів” (Аліна Нестерчук) Перевірка відповідності наукової діяльності аспірантів напрямам досліджень наукових
керівників на основі отриманих на запит таблиць відповідності, профілів керівників встановила, що наукова
діяльність аспірантів загалом відповідає напрямам досліджень їх наукових керівників.

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

За результатами Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями розвитку економіки: наукові
дискусії» ПНУ підготовлений збірник з матеріалами доповідей учасників, присвячених розв’язанню актуальних
проблем економіки, до якого увійшли публікації наукових керівників і аспірантів кафедри економіки та
підприємництва: http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/06/Збірник_квітень2021.pdf На кафедрі
проходить щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Органічне виробництво та продовольча безпека»
(дев’ятий рік поспіль), «Європейські уроки аграрної політики для України» за підсумками реалізації проєкту
Європейського Союзу Еразмус+ (https://erasmusplus.org.ua/search/161-novyny-proektiv/2317-mizhnarodna-naukovo-
praktychna-konferentsiia-yevropeyski-uroky-ahrarnoyi-polityky-dlya-ukrayiny-160519-m-zhytomyr.html), за
результатами яких виходять збірники матеріалів конференції (http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/07/Agricultural-policy-of-EU.pdf). За результатами запитів до ПНУ ЕГ пересвідчилася, що
аспіранти публікуються як у вітчизняних фахових журналах: Науковий вісник Херсонського державного
університету. Сер.: Економічні науки (Херсон), http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej; Науковий вісник НЛТУ
України: серія економічна (Львів) https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal; Економічний дискурс (Житомир)
http://www.pdatu.edu.ua/zhurnal-ekonomichnij-diskurs.html; Збалансоване природокористування (Київ)
http://mystukr.mari.kiev.ua/index.php/2310-4678/about; Ukrainian Journal of Ecology (WoS) (Мелітополь)
https://www.ujecology.com/; Часопис картографії (Київ) http://maptimes.inf.ua/; Економіка АПК (Київ)
http://eapk.org.ua/, Інноваційна економіка (Тернопіль), http://inneco.org/index.php/innecoua; Financial and credit
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activity: problems of theory and practice (WoS) (Львів) http://fkd1.ubs.edu.ua/about, так і в іноземних виданнях
GeoJournal of Tourism and Geosites, Scopus (Румунія) https://gtg.webhost.uoradea.ro/, Management Theory and Studies
for Rural Business and Infrastructure Development (Литва) https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/index При
кафедрі економіки та підприємництва створюється наукова лабораторія, яка була продемонстрована ЕГ під час
огляду матеріально-технічної бази для ОНП Економіка з мультимедійним обладнанням, меблями і сучасним
дизайном, який, за словами гаранта ОНП, він вперше побачив під час перебування у ЗВО Німеччини і за підтримки
ректорату вирішив у ПНУ відтворити цей дизайн лабораторії, що вже майже підготовлена для проведення освітньої і
наукової діяльності аспірантів. На зустрічі №4 з аспірантами було озвучено що підбір наукового журналу для
публікування здійснюється або за порадою наукового керівника, а також шляхом бібліотечного пошуку через доступ
до оновлених фахових журналів.

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

Аспірантка третього року денної форми навчання Осіпчук Анна Сергіївна має 2 публікації в румунському журналі
Geojournal of Tourism and Geosites (Q2, Scopus), індекс Хірша h=1 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=57218956738), польському журналі Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Аспірантка 3-го
курсу заочної форми навчання Коморна Оксана Михайлівна має 2 публікації у журналі UKRAINIAN JOURNAL OF
ECOLOGY у 2020 р. (https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?
product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E1ZCvbFKLYgIfAM6h7S&page=1&doc=1), що індексується у
Web of Science та апробацію в польських збірниках наукових статей з Міжнародної науково-практичної конференції
у 2019 році (https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=RdtSIuAAAAAJ). Аспірант третього року денної
форми навчання Левківський Євгеній Володимирович має публікацію в іспанському журналі ESTUDIOS DE
ECONOMIA APLICADA у 2021 р. (https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?
product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=7&SID=E1ZCvbFKLYgIfAM6h7S&page=1&doc=2) та в журналі
Financial and credit activity: problems of theory and practice, що індексується в WoS. Аспірантка другого року денної
форми навчання Коценко Маріна Сергіївна має тези за результатами апробації свого дослідження в Латвії:
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/78/1884/4131-1?inline=1 Всі аспіранти беруть участь у
міжнародних конференціях в Україні (зокрема, Житомирі, Києві, Тернополі), Польщі і Литві. Академічних
мобільностей у аспірантів у 2017-2021 р.р. не відбувалося, так же, як і їх участі в міжнародних проєктах. Разом із
цим, на зустрічі з науково-педагогічними працівниками і керівником відділу міжнародних зв'язків Павло
Поплавським ЕГ повідомили про те, що в поточному навчальному році аспірантів кафедри долучили до підготовки
шести спільних заявок з НПП на конкурс Еразмус+ для програми Жана Моне у 2021 році. При зустрічі з аспірантами
вони підтвердили, що дійсно брали участь у засіданні кафедри, на якому формувався зміст цих заявок.

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

Данкевич В.Є. є консультантом проєкту “Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні”,
Світовий Банк та ЄС: https://kse.ua/ua/kse-research/5818/ (2019 р.), має публікації за економічною тематикою
досліджень https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193688375 (3 статті, Q3 h=1),
https://publons.com/researcher/2137572/vitalii-dankevych/metrics/ (3 статті, h=1)
https://scholar.google.com.ua/citations?user=qE3E5w0AAAAJ&hl=ru (h=13). В рамках проекту LaSCALA в Інституті
аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою ім. Лейбніца (м. Галле, Німеччина) проходили наукове
стажування тривалістю 15 календарних днів з 02 листопада 2019 р. по 16 листопада 2019 р. завідувачка кафедри
міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції Зінчук Тетяна Олексіївна та доцентка кафедри
міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції Куцмус Наталію Миколаївну, які залучені до роботи
із аспірантами як викладачі обов'язкових і вибіркових дисциплін. Також завідувачка кафедри міжнародних
економічних відносин та європейської інтеграції Тетяна Зінчук в 2018 р. проходила 3-денне наукове стажування в
Німеччині за програмою Civic School for Sound EU Practice. Доцентка кафедри міжнародних економічних відносин та
європейської інтеграції Тетяна Усюк, яка викладає на ОНП Економіка, в липні-грудні 2018 р. пройшла 5-місячне
наукове стажування в Університеті штату Огайо (США) за програмою Faculty Exchange Program. Тетяну Зінчук
(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193884987, h=1; https://scholar.google.com.ua/citations?
user=ZcNCvh0AAAAJ&hl=uk, h=14) також плануют залучити як голову разової спеціалізованої вченої ради для теми
дослідження “Інвестиційне забезпечення економічного розвитку територіальних громад на партисипативних
засадах” аспірантки 4-го р.н. Г. Семенець Сторінка міжнародних стажувань НПП ПНУ: http://bit.ly/2RESakk У
межах ОНП Економіка аспірантів залучають до науково-дослідної роботи кафедри економіки та підприємництва за
темою «Організаційно-економічні засади забезпечення сталого розвитку Північно-Західного регіону України»,
НДР 0121U109310 (період виконання 2021-2025 рр.).

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.
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ПНУ впроваджує політику дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності такими нормативними
документами: Положенням про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату; Положенням про
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти; Положенням про порядок попереднього розгляду навчально-
методичних та наукових видань; Порядком перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних
робіт на наявність академічного плагіату; Наказом No 61 від 29.03.2019 р. Про внутрішню систему запобігання та
виявлення академічного плагіату (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist).
Відповідальність за плагіат, встановлений фаховою комісією за наказом ректора, передбачає
https://bit.ly/3dmD8aH: відмову у прийнятті матеріалів до розгляду або повернення матеріалів на доопрацювання;
заборону автору включати такі твори у перелік своїх наукових, навчально-методичних та навчальних робіт; за
фактом порушення академічної доброчесності на наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників
і здобувачів вищої освіти, здобувачів наукового ступеня, аспірантів, докторантів може бути накладено
дисциплінарне стягнення, або притягнення до академічної відповідальності. Зустріч ЕГ з фокус-групами здобувачів і
НПП, а також отримані на запит ЕГ матеріали підтверджують дотримання процедур академічної доброчесності на
інституційному рівні для запобігання недоброчесній поведінці учасників освітнього процесу. ПНУ дотримується
правил академічної доброчесності і доповнює технічну перевірку для кваліфікаційних робіт, збірників матеріалів
конференцій, наукових статей, що здійснюється бібліотекою безкоштовно 1 раз, академічних текстів змістовою
перевіркою фаховими комісіями (наказ від 04.12.2020 № 267 Про створення фахових експертних комісій для
перевірки робіт на наявність академічного плагіату):
http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/02/Nakaz_rektora_04.12.2020_267.pdf Спеціальність 051
Економіка представлена трьома науково-педагогічними працівниками, к.е.н., доцентами кафедри економіки та
підприємництва, які всі у складі Кравчук Н.І., Ходаківський В.М., Грабчук І.Ф. входять до групи забезпечення
спеціальності 051 Економіка, а Кравчук Н.І., Грабчук І.Ф. є також членами проєктної групи з розробки ОНП. У разі
незгоди з рішенням фахової комісії здобувачі мають право звернутися до комісії з етики та академічної
доброчесності. Прикладів звернень, за словами представниці цієї комісії Наталії Степаненко, не відбувалося. На
запит ЕГ гарант ОНП відправив приклад перевірки на текстові збіги тез аспірантів , основні збіги припадають на
список використаних джерел, назви країн і Асоціації, законів, Левківського Є.В. (8,37%), Коценко М.С. (9,63%),
Коморна О.М. (5,44%), а також колективна монографія (14,2%) з текстовими збігами з цитатами, літературою,
назвами країн та організацій. Окрім перевірки текстових збігів, пред'являються вимоги до оригінальності наукових
текстів, на рівні не нижче 80% (високий рівень).

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

1. Аспіранти мають реальні можливості для вибору напрямку і проведення наукового дослідження завдяки
залученню науковців ПНУ (професорів, докторів економічних наук) з різними науковими інтересами і активній
науково-дослідницькій діяльності. 2. Потужний науково-педагогічний персонал, який активно займається
дослідженнями і мають досвід практичної практичної діяльності і стажування в міжнародних організаціях 3.
Ефективно діюча система забезпечення академічної доброчесності в ПНУ із залученням людських, матеріальних та
інформаційних ресурсів завдяки проведенню багаторівневої системи перевірки на плагіат і недопущення
недоброчесної поведінки учасників освітнього процесу.

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

1. Низька залученість аспірантів до міжнародних економічних або міждисциплінарних проєктів і програм,
відсутність академічної мобільності аспірантів. Рекомендації: залучати аспірантів до міжнародних міні-грантів,
міжнародних освітніх платформ COURSERA, edX тощо, міжнародної мобільності у т.ч. у віддаленому
(дистанційному) режимі, зокрема на Міжнародні конференції з економічних або міждисциплінарних напрямів
дослідження, запрошення на власні заходи іноземних партнерів за рахунок активізації співпраці з відділом
міжнародних зв'язків ПНУ.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Навчання через дослідження формується на належному рівні завдяки тому, що аспіранти мають реальні можливості
для вибору напрямку наукового дослідження і наукового керівника серед науковців з різними науковими
інтересами в економіці і активній науково-дослідницькій діяльності. Науково-педагогічний персонал активно
займається дослідженнями і має досвід практичної практичної діяльності і стажування в міжнародних організаціях.
Завдяки ефективно діючій системі забезпечення академічної доброчесності в ПНУ на всіх рівнів запобігається
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недоброчесна поведінка учасників освітнього процесу, що підвищує якість проведених досліджень. Разом із цим,
низька залученість аспірантів до міжнародних економічних або міждисциплінарних проєктів і програм, відсутність
академічної мобільності аспірантів суттєво знижує рівень інтернаціоналізації ОНП, що обґрунтовує відповідність
рівню В.

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Керівник експертної групи

Кобець Віталій Миколайович

Члени експертної групи

Павлова Олена Миколаївна

Миненко Сергій Володимирович
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