
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Уманський національний університет садівництва

Освітня програма 36690 Економіка

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 051 Економіка

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 268

Повна назва ЗВО Уманський національний університет садівництва

Ідентифікаційний код ЗВО 00493787

ПІБ керівника ЗВО Непочатенко Олена Олександрівна

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.udau.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/268

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 36690

Назва ОП Економіка

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 051 Економіка

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

кафедра економіки

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

кафедра соціально-гуманітарних і правових дисциплін, кафедра 
української та іноземних мов, кафедра підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності, кафедра інформаційних технологій кафедра 
маркетингу, кафедра обліку і оподаткування

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Уманський національний університет садівництва, вулиця Інститутська, 
1, місто Умань, Черкаська область, 20305

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

доктор філософії з економіки

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 124306

ПІБ гаранта ОП Мудрак Руслан Петрович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

economica@udau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-773-61-78

Додатковий телефон гаранта ОП +38(067)-773-61-78
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-наукова програма «Економіка» за спеціальністю 051 «Економіка» здійснюється відповідно до ліцензії, 
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 18.05.2016р. № 523 
https://admission.udau.edu.ua/assets/files/2019/baza/natsionalnuniversitsadivnitstva32.pdf . Згідно з наказом ректора 
Уманського національного університету садівництва про закріплення спеціальності 051 «Економіка» від 
28.04.2016р. № 147-к, підготовку фахівців за освітньо-науковою програмою «Економіка» здійснює кафедра 
економіки.
Освітньо-наукова програма «розроблена з урахуванням загальнонаціональної потреби формування нового 
покоління висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних працівників. В процесі розробки освітньої 
програми активну участь у її створенні та подальшому удосконаленні відповідно до вимог професійного середовища, 
брали науково-педагогічні працівники та стейкхолдери. Серед останніх є і роботодавці, і споживачі освітніх послуг.
Освітньо-наукова програма була затверджена на засіданні Вченої ради Уманського національного університету 
садівництва 28 квітня 2016р., протокол № 5. Інформацію щодо освітньої програми було внесено до Правил прийому 
Уманського національного університету садівництва, та у 2016р. оголошено набір 
(https://admission.udau.edu.ua/assets/files/zmini-pravila-prijomu-doktora-filosofii(1).pdf).
Наразі відбувається перегляд та оновлення освітньо-наукової програми «Економіка» зі спеціальності 051 
«Економіка», спрямоване на підвищення її якості за рахунок удосконалення аналітичних, комунікативних, 
педагогічних, мовних та ін. складових. Це робиться  з метою забезпечення набуття здобувачами третього рівня 
вищої освіти нових компетентностей, спроможних покращити їх конкурентні позиції на відповідному ринку праці. 
Даний процес відбувається у відповідності із підвищенням вимог стейкхолдерів до професійних якостей докторів 
філософії у зв'язку із динамічною зміною внутрішнього та зовнішнього господарського середовища національної 
економіки, набуття ними сучасних дослідницьких, педагогічних, управлінських та ін. компетентностей. 
Освітньо-наукова програма «Економіка» спеціальності 051 «Економіка» сприяє набуттю здобувачами третього рівня 
вищої освіти необхідних професійних якостей, які користуються підвищеним попитом збоку потенційних 
роботодавців. 
Важливою особливості освітньо-наукової програми є її студентоцентричний підхід. Це дозволяє сформувати 
індивідуальну траєкторію навчання здобувачам освітньо-наукового рівня «Економіка» спеціальності 051 
«Економіка». 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2020 - 2021 4 4 0

2 курс 2019 - 2020 1 1 0

3 курс 2018 - 2019 1 1 0

4 курс 2017 - 2018 1 1 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) 35889 Економіка

перший (бакалаврський) рівень 30505 Економіка

другий (магістерський) рівень 29145 Економіка

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

36690 Економіка

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

Усі приміщення ЗВО 34717 28500

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

34717 28500

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 693 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 1.pdf ijhOBfKn3vmaaXt75W2Gfvc8tn3ByoyTmlrhrcPuAAE=

Навчальний план за ОП navchalnij-plan-onp-ekonomika-
dlya-doktoriv-filosofii.pdf

5MqqrCuh9T5/NLSaOca2vA+hjXtRRLxskV6j1WxHinY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

recenziya_1.pdf XAOB/Fu9mDggzGzfoANZxcyctGaloYINBfoRqQEls6A=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

recenziya_2.pdf 7HmhozEptGLlhUXTDf5g91OZ1e9ZtBgZdhqNwruFsFg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

recenziya_3.pdf 5geR+YLShoM2dpSjoOfw46pCy4c2aU0AE07a/Vd7bgQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

recenziya_4.pdf JgMW6TAI8IpxtFLDWsxAod5zOMEQ21TX3ngsBP4Y8
Ww=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

recenziya_5.pdf 3cWNqAc2ctSXNWq9ue9QFyPW6EaALLaiKgAotw3aepc
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Основними цілями освітньо-наукової програми є підготовка висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних 
кадрів зі спеціальності 051 «Економіка», які б відповідали європейському рівню, стилю, якості освіти та 
результативності наукової діяльності,  були спроможні генерувати й забезпечувати трансфер сучасного знання, 
задовольняти попит у галузі науки й освіти.
Унікальність освітньо-наукової програми полягає у її спрямованості, в числі іншого, на здобуття актуальних фахових 
компетентностей пов'язаних із здатністю здобувачів:
- генерувати науково-обґрунтовані пропозиції підвищення інноваційності суспільного виробництва в аграрному 
секторі економіки;
- розпізнавати головні ознаки та напрями впливу глобальної фінансової, міграційної, продовольчої та енергетичної 
проблеми на національну економіку, пропонувати заходи відповідної стабілізаційної політики.
Унікальність освітньо-наукової програми полягає і у її здатності забезпечувати покращення кадрового потенціалу 
відокремлених структурних підрозділів Уманського НУС; у її галузевій спрямованості - формування знань 
здобувачів вищої освіти та спрямування їх наукових досліджень у сферу агропродовольчого виробництва. Так, 
гарантом ОНП зареєстрована тема наукових досліджень «Соціально-економічні пріоритети розвитку національної 
продовольчої системи в умовах глобалізації». В рамках цієї теми виконуються індивідуальні наукові дослідження 
аспірантів кафедри економіки.

 

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

Стратегічною метою розвитку Уманського національного університету садівництва є формування європейського за 
рівнем, стилем, якістю освіти та домінантою наукової діяльності високорейтингового університету інноваційного 
типу, який за ідентичністю і самобутністю здатний генерувати й забезпечувати трансфер новітніх знань, 
задовольняти попит у галузі науки й освіти (Стратегія розвитку Уманського національного університету садівництва 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2020/other/strategiya-rozvitku-2020-2025.pdf) 
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Основними цілями освітньо-наукової програми, які узгоджуються зі стратегічною метою УНУС, є підготовка 
здобувачів третього рівня вищої освіти, які б відповідали європейському рівню, стилю, якості освіти та 
результативності наукової діяльності, були спроможні генерувати й забезпечувати трансфер сучасного знання, 
задовольняти попит у галузі науки й освіти 
(https://ects.udau.edu.ua/assets/files/programs/ekonomika/df/ekonomika/ii/1.pdf). Оголошені цілі ОНП відповідають 
місії УНУС - провадження інноваційної освітньої та наукової діяльності через забезпечення якісної та доступної 
освіти завдяки знанням і досвіду науково-педагогічних працівників, розвитку наукових і освітніх технологій; 
безперервне вдосконалення ОНП; створення умов для розвитку творчого та наукового потенціалу аспірантів на 
принципах академічної доброчесності, гуманності, толерантності, практичності і т.д.; виховання гармонійно 
розвиненої особистості; всебічний розвиток наукових досліджень, забезпечення їх інноваційності тощо.

 

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

Аспірант кафедри економіки Сочінська М.В., яка є членом робочої групи збоку стейкхолдерів-здобувачів вищої 
освіти, запропонувала ввести у навчальний план освітню компоненту, яка б забезпечувала формування актуальних 
компетентностей, пов'язаних із спроможністю докторів філософії розробляти економічні проекти із врахуванням 
антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище. Тому до проекту навчального плану було 
введено освітню компоненту «Екологічна економіка» для ОНП «Економіка», що набуде чинності з 1 вересня 2021р. 
(протокол засідання робочої групи № 1 від 20.11.2020р.)
В процесі реалізації та удосконалення освітньо-наукової програми, досліджуються та враховуються пропозиції 
зацікавлених груп на основі індивідуального опитування. Здобувачі третього рівня вищої освіти, серед яких 
проводилося опитування, виявилися зацікавленими у набутті нових знань  та практичних навичок 
висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних працівників. Результати анкетування здобувачів вищої 
освіти свідчать про високий рівень задоволення від отриманих освітніх послуг та доцільність розширення структури 
навчального плану, за рахунок впровадження додаткових професійно-орієнтованих та вибіркових освітніх 
компонентів.
https://ket.udau.edu.ua/ua/aspirantu2/anketuvannya1.html

- роботодавці

Пропозиції роботодавців були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання за 
освітньо-науковою програмою «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка». За оцінками роботодавців важливими 
рисами майбутніх наукових, науково-педагогічних працівників, керівників виробничих та науково-дослідних 
організацій є прийняття європейських світоглядних принципів, чільне місце серед яких займає захист 
інтелектуальної власності, спроможність вчасно знаходити, проводити критичний аналіз та в доступній формі 
представляти найбільш актуальні економічні концепції здобувачам вищої освіти, володіння глибокими знаннями 
про сучасні інструменти конкурентної боротьби, міжнародні правила торговельної діяльності, дозволені 
інструменти лобіювання та захисту господарських інтересів національних товаровиробників на внутрішньому та 
зовнішньому ринках то-щоhttps://mon.udau.edu.ua/assets/files/anketi/zvit-po-anketuvannyu-robotodavciv-2020.pdf.  
Протоколи засідань робочої групи за участю стейкхолдерів: №1 від 05.09.2019р.; №2 від 30.01.2020р.; №1 від 
20.11.2020р.; №2 від 05.03.2021р.

- академічна спільнота

Думки академічної спільноти (викладачі кафедри економіки Уманського НУС) представлені і відображені на усіх 
етапах розробки, впровадження та оновлення освітньо-наукової програми «Економіка» зі спеціальності 051 
«Економіка» - в робочу групу із розробки освітньої програми входить чотири співробітника кафедри економіки. 
Вони зацікавлені у підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних на ринку праці, креативних наукових і 
науково-педагогічних працівників. Адже їхні наукові, педагогічні чи управлінські досягнення є найкращою 
рекламою освітньо-наукової програми та колективу кафедри економіки, який стоїть за її розробкою й втіленням, на 
ринку освітніх послуг. Члени робочої групи із розробки освітньо-наукової програми беруть активну участь у роботі 
науково-методичної комісії факультету економіки і підприємництва на засіданні якої систематично розглядаються 
питання щодо вдосконалення навчального процесу, підвищення якості методичних матеріалів, покращення 
результативності наукової діяльності викладачів і студентів і т.д.
ОНП «Економіка», що акредитується, отримала увагу збоку представників академічної спільноти інших ЗВО, які у 
своїх рецензіях дали характеристику освітній програмі та зробили висновки про можливості її застосування у 
навчальному процесі: 
https://ket.udau.edu.ua/assets/files/osvitni-programi/recenziya_1.pdf; 
https://ket.udau.edu.ua/assets/files/osvitni-programi/recenziya_3.pdf; 
https://ket.udau.edu.ua/assets/files/osvitni-programi/recenziya_4.pdf

- інші стейкхолдери

ОНП «Економіка», що акредитується, отримала увагу збоку інших стейкхолдерів, які у своїх рецензіях дали 
характеристику освітній програмі та зробили висновки про можливості її застосування у навчальному процесі:
https://ket.udau.edu.ua/assets/files/osvitni-programi/recenziya_2.pdf;
https://ket.udau.edu.ua/assets/files/osvitni-programi/recenziya_5.pdf
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Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Під час розробки освітньо-наукової програми «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» враховувалися сучасні 
тенденції розвитку системи вищої освіти, суспільного виробництва, ринку освітніх послуг. Зокрема, формування 
студентоцентричного підходу та можливості здобувачам вищої освіти вибудовувати індивідуальну траєкторію 
навчального процесу, необхідність виховання критичного мислення дослідника на основі глибоких знань теорії і 
методики наукового пошуку, прищеплення ініціативи й креативності для створення нових знань із усвідомленням 
того, що в сучасних умовах розвитку суспільного виробництва отримання корисних нових знань потребує 
міждисциплінарного підходу, набуття комунікативних навичок та здатності працювати в групі, в тому числі 
міжнародній, здатність розпізнавати  головні ознаки та напрями впливу економічної глобалізації на національну 
економіку й пропонувати заходи відповідної стабілізаційної політики.
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/verbytska_l._professional_competence_economist-
teacher_sychological_aspect.pdf; 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Админ/Мои%20документы/Downloads/Npkpnu_fil_2014_37_59.pdf; 
http://ief.org.ua/docs/mg/306.pdf; https://robotodavets.org.ua/2018/12/12/yak-zminyvsya-rynok-pratsi-v-ukrayini.html

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

Формування цілей та програмних результатів навчання за освітньо-науковою програмою «Економіка» зі 
спеціальності 051 «Економіка» здійснювалося з метою підготовки потенційних наукових та науково-педагогічних 
працівників.
У рамках загальнонаціонального контексту аналіз дозволив виявити спадну тенденцію у кількості аспірантів та 
докторантів, а також у захистах дисертацій на здобуття відповідних наукових ступенів (Вища освіта в Україні 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vysh_osvita/vyshch_osvita18.xls). Враховуючи 
загальнонаціональну тенденцію старіння населення, що зумовлює збільшення середнього віку наукових та науково-
педагогічних працівників, у майбутньому це спричинить появу (збільшення) дефіциту відповідних кадрів. Таке 
припущення підтверджується  позитивним прогнозом зростання попиту на науковців та науково-педагогічних 
працівників зі спеціальності 051 «Економіка» (Аналітичний звіт щодо професійно-кваліфікаційного прогнозування 
в Україні https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/2-analitichniy-zvit-shchodo-profesiyno-
kvalifikatsiynogo-prognozuvannya-v-ukraini.pdf )
У рамках регіонального контексту реалізація освітньо-наукової програми «Економіка» зі спеціальності 051 
«Економіка» дозволить вирішити проблему підвищення якісного складу викладацьких колективів відокремлених 
структурних підрозділів Уманського національного університету садівництва. 

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

Під час формулювання програмних компетентностей та результатів навчання освітньо-наукової програми було 
враховано досвід:
 - аналогічних вітчизняних програм з підготовки доктора філософії в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 
науки» зі спеціальності 051 «Економіка»: Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Державної 
установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Сумського державного університету, Університету 
державної фіскальної служби України (протокол засідання робочої групи № 1 від 5 вересня 2019р.); 
- іноземних програм: Університету Південної Богемії (Чеська Республіка), Університету Рієки (Хорватська 
Республіка) (протокол засідання робочої групи № 2 від 30 січня 2020р.).

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

Для відповідної спеціальності та рівня вищої освіти відсутній стандарт вищої освіти. 

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

Результати навчання за ОНП «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» відповідають вимогам Національної 
рамки кваліфікацій, оскільки вони враховувалися при формуванні переліку освітніх компонентів загальної та 
професійної підготовки, формулюванні компетентностей, визначенні програмних результатів навчання.
Національною рамкою кваліфікацій для докторів філософії визначена інтегральна компетентність – здатність особи 
розв'язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає 
глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. У такій самій 
редакції сформульована інтегральна компетентність у ОНП «Економіка» за спеціальністю 051 «Економіка».
Концептуальні та методологічні знання здобувачів третього рівня освіти формуються за допомогою освітніх 
компонентів «Філософія науки», «Іноземна мова в наукових дослідженнях та ділових комунікаціях», «Методологія 
та організація наукових досліджень в економіці», «Інформаційні технології в науковій діяльності», «Педагогіка та 
методика викладання економічних дисциплін», «Академічне письмо та оприлюднення наукових результатів», 
«Теорії економічного розвитку», «Актуальні проблеми глобальної економіки».
Спеціалізовані уміння і методи, необхідні для розв'язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки 
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та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики формуються за допомогою 
освітніх компонентів «Теорії економічного розвитку», «Методологія та організація наукових досліджень в 
економіці», «Інноваційна аграрна економіка», «Актуальні проблеми глобальної економіки».
Уміння започатковувати, планувати, реалізувати та коригувати послідовний процес ґрунтовного наукового 
дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності формуються за допомогою освітнього компоненту 
«Академічне письмо та оприлюднення наукових результатів».
Навички критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та комплексних ідей формуються за допомогою освітніх 
компонентів «Філософія науки», «Теорії економічного розвитку», «Актуальні проблеми глобальної економіки», 
«Інноваційна аграрна економіка»
Уміння вільного спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою 
науковою спільнотою, суспільством в цілому формуються за допомогою освітніх компонентів «Педагогіка та 
методика викладання економічних дисциплін», «Методологія та організація наукових досліджень в економіці», 
Науково-педагогічна практика.
Уміння використання іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях формується за допомогою 
освітнього компоненту «Іноземна мова в наукових дослідженнях та ділових комунікаціях».
Відповідальність та автономія здобувачів третього рівня вищої освіти формуються, як у процесі виконання  
навчального плану, так і під час проведення наукового дослідження, участі у наукових заходах кафедри, факультету, 
університету тощо.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

60

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

44

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

16

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

Предметною областю спеціальності 051 «Економіка» є вища освіта в галузі соціальних та поведінкових наук. 
Основний фокус освітньо-наукової програми спрямований на поглиблене дослідження сукупності продуктивних 
сил, виробничих (економічних) відносин, соціокультурних традицій господарювання і цінностей, що впливають на 
особливості економічного розвитку країни, економічної системи, організації та управління матеріальним 
виробництвом, ефективного використання ресурсів, розподілу, обміну і споживання товарів та послуг, соціальних та 
екологічних аспектів виробництва, глобалізації.
Зміст освітньо-наукової програми відповідає предметній області заявленої спеціальності. Зокрема:
- освітньо-наукова програма має чітку  структуру в якій визначено:
1) профіль освітньо-наукової програми: загальна інформація, мета і характеристики освітньо-наукової 
програми,придатність здобувачів до працевлаштування та подальшого навчання, підхід до викладання та 
оцінювання, програмні компетентності, програмні результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації 
програми, академічну мобільність;
2) перелік компонентів освітньої складової освітньо-наукової програми та їх логічна послідовність у навчальному 
плані: перелік компонентів навчального плану, структурно-логічна схема навчального плану;
3) форма атестації здобувачів вищої освіти;
4) матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-наукової програми;
5) матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідним компонентам освітньо-наукової програми;
- освітні компоненти, включені до освітньо-наукової програми, становлять логічну взаємопов'язану систему, що 
підтверджує структурно-логічна схема освітньо-наукової програми, та дають можливість досягти заявленої мети, 
цілей та програмних результатів навчання;
- загальні та фахові компетентності забезпечуються обов'язковими компонентами навчального плану, що 
підтверджує матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-наукової програми та 
робочі програми навчальних дисциплін і науково-педагогічної практики; 
- всі програмні результати навчання забезпечуються обов'язковими компонентами освітньо-наукової програми, що 
підтверджує матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-
наукової програми та робочі програми навчальних дисциплін і науково-педагогічної практики.
Освітній процес забезпечений необхідним обладнанням та матеріалами, як того вимагає освітньо-наукова програма, 
робочі навчальні плани і робочі програми навчальних дисциплін. Серед інструментів та обладнання, що 
забезпечують реалізацію освітньо-наукової програми в Уманському національному університеті садівництва, є 
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комп'ютерні й мережеві засоби. Уманський НУС має належний аудиторний фонд для проведення лекційних, 
практичних та лабораторних занять з відповідних дисциплін навчального плану підготовки здобувачів за освітньо-
науковою програмою.
 Аудиторні приміщення оснащені належними технічними засобами навчання (таблиця 1).

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

Права здобувачів вищої освіти щодо можливостей формування індивідуальної траєкторії навчання у закладі вищої 
освіти та організаційний порядок її реалізації визначено у:
Положенні про організацію освітнього процесу в УНУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya--Pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-v-
Umanskomu-NUS.pdf ;
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/Poryadok-pidgotovki-zdobuvachiv.pdf ;
Положенні про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/education/Polozhennya-pro-iNPS.pdf .
Здобувачі мають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом розробки індивідуального 
навчального плану через вибір освітніх компонентів. Індивідуальний навчальний план формується особисто 
здобувачем під керівництвом наукового керівника на основі навчального плану у відповідності до структурно-
логічної схеми. Індивідуальний навчальний план ведеться у паперовій формі і знаходиться у здобувача. Виконання 
плану здійснюється згідно із розкладом занять та графіком проведення контрольних заходів за погодженням декана 
факультету економіки і підприємництва.
До можливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії можна також віднести вільний вибір теми 
наукового дослідження, право проходити науково-педагогічну практику в інших ЗВО України та за кордоном. 

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

Відповідно до Положення про вибіркові дисципліни в Уманському НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-vibirkovi-disciplini.pdf, вибір 
навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти у межах, передбачених освітньо-науковою програмою 
«Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка», а також відповідним робочим навчальним планом, в обсязі, що 
становить не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС. Вибір дисциплін варіативної частини ОНП здобувач 
здійснює при формуванні індивідуального навчального плану. Вивчення дисциплін за вибором для здобувачів 
третього рівня вищої освіти розпочинається у ІІІ семестрі. 
Освітньо-науковою програмою «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» у вибірковій частині навчального 
плану передбачено чотири освітні компоненти загальним обсягом 16 кредитів, що становить 26,7% від загального 
обсягу навчального плану. Здобувач обирає дисципліни з переліку, який наведений у Каталозі елективних 
дисциплін кафедри економіки для освітньо-наукової програми «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» - 
дисципліни з позначкою в дужках "(доктор філософії)" (https://www.udau.edu.ua/ua/for-students/katalog-elektivnix-
vibirkovix-discziplin/fakultet-ekonomiki-i-pidpriemnictva/kafedra-ekonomiki.html) . Після ознайомлення з Каталогом, 
аспіранти при консультуванні з науковими керівниками письмово або on-line визначають свій вибір щодо вивчення 
конкретних дисциплін до 01 грудня поточного навчального року. За погодженням з науковим керівником та 
керівником факультету, однією із чотирьох вибіркових компонентів, які обираються здобувачем, може бути 
дисципліна, що пов'язана з тематикою його дисертаційного дослідження.
Обрані дисципліни вносяться до індивідуальних навчальних планів аспірантів та визначають навчальне 
навантаження кафедр і конкретного викладача. 

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

Проходження практики аспірантами Уманського НУС регулюється ст. 51 Закону «Про вищу освіту» 
https://zakon.help/law/1556-VII/edition01.01.2019/, Положенням про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 93 від 8 квітня 1993р. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93 і Положенням «Про навчально-педагогічну практику аспірантів» в 
Уманському національному університету садівництва 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-navchalno-pedagogichnu-praktiku-
aspirantiv.pdf .
У навчальному плані освітньо-наукової програми «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» передбачена 
науково-педагогічна практика. Її обсяг – 6 кредитів, вона проводиться в третьому семестрі і триває 6 тижнів.
Програма науково-педагогічної практики розроблена з урахуванням сучасних вимог до умінь та навичок здобувачів 
третього рівня вищої освіти, необхідних для їх подальшої професійної діяльності. Передусім, у сфері освіти і науки. 
Тому метою науково-педагогічної практики здобувачів третього рівня освіти є закріплення та поглиблення знань, 
здобутих при вивченні дисциплін, набуття й удосконаленні професійних вмінь та навичок наукової й навчально-
методичної роботи, досвіду організації та здійснення науково-дослідних робіт, оволодінні сучасними методами та 
формами організації праці в галузі викладацької діяльності. 

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП
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Опанування навичок soft skills є важливим елементом майбутньої професійної діяльності докторів філософії. 
Оскільки визначатиме їх спроможність формувати сприятливе соціальне середовище, використовувати 
комунікативні здібності й мовні навички, підпорядковувати особисті звички потребі професійної діяльності, вміння 
виявляти когнітивну або емоційну співучасть, емпатію, раціонально використовувати час для роботи та дозвілля, 
працювати  в колективі, бути успішним лідером тощо.
Навчання на ОНП дозволяє опановувати навички soft skills в рамках таких обов'язкових освітніх компонентів як: 
«Філософія науки», «Іноземна мова в наукових дослідженнях та ділових комунікаціях», «Педагогіка та методика 
викладання економічних дисциплін», «Академічне письмо та оприлюднення наукових результатів»,  «Методологія 
та організація наукових досліджень в економіці»,  Науково-педагогічна практика. Практична підготовка сприяє 
набуттю навичок професійного спілкування, вихованню потреби систематичного оновлення своїх знань для їх 
практичного застосування, прищеплення умінь організаторської і управлінської діяльності в умовах трудового 
колективу, освітньої діяльності. 
Набуттю навичок soft skills сприяє залучення здобувачів третього рівня вищої освіти до презентацій спеціальності 
051 «Економіка» в УНУС при проведенні Днів відкритих дверей, бесід із абітурієнтами та їх батьками, наукових 
семінарів та круглих столів за участі місцевих підприємців і представників державних органів влади, установ та 
організацій, наукових конференцій і т.д.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній. 

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

Освітній процес в Уманському НУС регулюється Положенням про організацію освітнього процесу, Положенням про 
індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти,  Положенням про порядок створення та організацію 
роботи екзаменаційної комісії, Положенням про навчально-педагогічну практику аспірантів. Він здійснюється за 
такими формами:  аудиторні заняття; самостійна робота; практична підготовка; підсумкова атестація. Обсяг освітніх 
компонентів освітньо-наукової програми «Економіка» третього рівня вищої освіти становить 60 кредитів ЄКТС і 
повністю відповідає фактичному навантаженню для здобувачів вищої освіти. У навчальному плані освітньо-наукової 
програми серед загального обсягу підготовки докторів філософії 90% становить теоретичне навчання, 10% – 
практична підготовка. Теоретичне навчання формують 54 кредити ЄКТС, серед яких 38 кредитів ЄКТС – обов’язкові 
компоненти і 16 кредитів ЄКТС – вибіркові компоненти. Навчальним планом передбачено 560 годин аудиторних 
занять і 1240 годин самостійної роботи. Кількість аудиторних годин на тиждень становить: 1 семестр – 13 год., 2 
семестр – 10 год., 3 семестр – 8 год., 4 семестр – 9 год. Це створює сприятливий режим навчання, який не 
перенавантажує здобувачів вищої освіти та відводить їм достатньо часу на самостійну роботу.

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

Дуальна освіта, як форма навчання, в Уманському національному університеті садівництва передбачена 
«Положенням про дуальну форму здобуття вищої освіти в Уманському НУС» 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-dualnu-formu.pdf. Наразі на ОП 
не здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

В Уманському НУС загальні правила і норми проведення вступних випробувань прописані в "Положенні про 
організацію та проведення вступних випробувань в Уманському національному університеті садівництва" 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/admission/2019/Polozhennya-pro-organizaciyu-ta-provedennya-
vstupnih-viprobuvan-2019.pdf)
Правила прийому на навчання в Уманський НУС на ОНП знаходяться на сторінці Приймальної комісії 
(https://admission.udau.edu.ua/assets/files/pk-2021/pravila-prijomu-unus-2021.pdf)
Програма вступних випробувань для здобуття освітньо-наукового ступеня "доктор філософії" зі спеціальності 051 
"Економіка:
- додаткове вступне випробування https://admission.udau.edu.ua/assets/files/pk-2021/programi/051-ekonomika-d.pdf;
- вступний іспит https://admission.udau.edu.ua/assets/files/pk-2021/programi/051-ekonomika.pdf;
- іноземна мова https://admission.udau.edu.ua/assets/files/pk-2021/programi/inozemna-mova.pdf;
- презентація дослідницької пропозиції https://admission.udau.edu.ua/assets/files/2019/poryadok-predstavlennya.pdf

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

Вступ на навчання за освітньо-науковою програмою «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» здійснюється 
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відповідно до Правил прийому і регламентується Положеннями про організацію та проведення вступних 
випробувань в Уманському НУС та про приймальну комісію. Щороку, відповідно до Положень, складають необхідні 
екзаменаційні матеріали: програми вступних іспитів, екзаменаційні білети, критерії оцінювання відповідей 
вступника тощо. Вказані матеріали затверджуються Приймальною комісією не пізніше, ніж за три місяці до початку 
прийому документів. У 2021 році прийом на навчання здобувачів третього рівня вищої освіти за спеціальністю 051 
«Економіка» на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснювався за 
результатами випробувань: 
- вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі магістерської програми із спеціальності 051 «Економіка»);
- вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької); 
- презентації дослідницьких пропозицій відповідно до «Порядку представлення та оцінювання дослідницької 
пропозиції в Уманському НУС» схваленого Вченою радою Уманського НУС, протокол № 7 від 16.06. 2016р.
Вступникам, які вступають з іншої галузі призначається додаткове вступне випробування. Програма додаткового 
вступного іспиту містить перелік питань, який дозволяє з'ясувати рівень обізнаності вступника по ключових 
питаннях економічної теорії. 
При вступі дійсними вважаються результати випробувань поточного року.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється:
Положенням про порядок визнання результатів навчання в інших ЗВО в Уманському НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-viznannya-rezultativ.pdf; 
Положення про порядок проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та 
періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 
року https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/PORYaDOK.pdf;
Положенням про академічну мобільність студентів Уманського НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-akademichnu-mobilnist-studentiv-
Umanskogo-NUS.pdf;
Положенням про порядок переведення та поновлення студентів до Уманського НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2019/polozhennya-pro-perevedennya-ta-ponovlennya-studentiv.pdf; 
Положення про комісію Уманського НУС з визнання здобутих в іноземних установах документів про освіту, наукові 
ступені та вчені звання https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/Polozhennya-pro-komisiyu-
z-viznannya-zdobutih-diplomiv.pdf;
Положенням про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/education/Polozhennya-pro-iNPS.pdf. 
Дані Положення є доступними для учасників освітнього процесу за адресою 
https://www.udau.edu.ua/ua/about/normativna-baza.html

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

З моменту початку дії навчального процесу за освітньо-науковою програмою «Економіка» зі спеціальності 051 
«Економіка» (2016р.) в Уманському НУС, випадків поновлення чи переведення здобувачів третього рівня вищої 
освіти не було.

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

Процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про 
порядок визнання в Уманському НУС результатів навчання, отриманих у неформальній освіті 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-viznannya-rezultativ-
neformalnoi-osviti-08-10-2020.pdf .

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

В 2020р. студентки 11дф-е групи, які навчаються на ОНП «Економіка» із спеціальності 051 Економіка, проходили 
навчання на платформі масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus». І опанували такі курси як: «Економіка для 
всіх», «Бізнес-англійська», «Критичне мислення для освітян» https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/neformalna-osvita-
yak-vazhlivij-element-neperervnogo-navchannya.html . Курс «Бізнес-англійська» був зарахований, як одна із тем в 
рамках ОК «Іноземна мова в наукових дослідженнях та ділових комунікаціях» (2 семестр).
В 2021р. студентки 11дф-е групи, які навчаються на ОНП «Економіка» із спеціальності 051 Економіка пройшли курс 
дисципліни «Академічна доброчесність в університеті» в обсязі 0,1 кредити ЄКТС на платформі неформальної 
освіти «ВУМ online», що підтверджено відповідними сертифікатами. В рамках ОК «Академічне письмо та 
оприлюднення наукових результатів» їм було пере зараховано тему «Академічна доброчесність».

4. Навчання і викладання за освітньою програмою
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Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Формами організації освітнього процесу є навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка і контрольні 
заходи. В освітньому процесі використовуються наступні методи навчання: лекції, семінари, тести, самонавчання. 
Особливе місце у навчальному процесі відводиться науковим дискусіям, спрямованим на поєднання теоретичних 
знань з практичним аналізом актуальних економічних проблем із наступним обґрунтуванням способів їх вирішення.
Загальна характеристика ОНП «Економіка» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» доступна 
на офіційному сайті Уманського НУС у рубриці «Студенту»: https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-
programam/fakultet-ekonomiki-i-pidpriemnictva/op-ekonomika-doktor-filosofii.html ; деталізована характеристика 
ОНП «Економіка» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» доступна на сторінці кафедри 
економіка Уманського НУС https://ket.udau.edu.ua/assets/files/osvitni-programi/1-onp-doktor-filosofii.pdf.
Каталог елективних (вибіркових) дисциплін/Факультет економіки і підприємництва/Кафедра економіки 
https://www.udau.edu.ua/ua/for-students/katalog-elektivnix-vibirkovix-discziplin/fakultet-ekonomiki-i-
pidpriemnictva/kafedra-ekonomiki.html.
У таблиці 3 додатку наведено матрицю відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, 
методів навчання та оцінювання.

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

Підтвердженням прозорості, демократичності та студентоцентрованого підходу є відповідне нормативне 
забезпечення освітньої діяльності в Уманському НУС:
- Положення про апеляційну комісію Уманського НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/admission/2019/polozhennya-pro-apelyacijnu-komisiyu-2019.pdf;
- Положення про академічну успішність в Уманському НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/Polozhennya-pro-akademichnu-uspishnist-v-Umanskomu-
nacionalnomu-universiteti-sadivnictva.pdf;
- Положення про рейтингове оцінювання наукової, громадської, спортивної та культурно-масової діяльності 
студента Уманського НУС https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2017/Polozhennya-(2).pdf;
- Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-zyao.pdf;
- Положення про порядок розробки, затвердження та періодичного перегляду освітньої програми в Уманському 
НУС https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitni-programi.zip .
Здобувачі третього рівня вищої освіти задоволені діючими методами навчання і викладання. Про це свідчать 
результати опитування: https://ket.udau.edu.ua/ua/aspirantu2/anketuvannya1.html

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

Під час провадження науково-педагогічної діяльності науково-педагогічні працівники самостійно і незалежно 
визначають доцільні форми і методи викладання освітніх компонентів. Прикладом академічної свободи є творчий 
підхід науково-педагогічних працівників до розробки робочих навчальних програм дисциплін для яких відсутні 
типові програми, вибір способів проведення практичних й семінарських занять, форм контролю успішності 
здобувачів вищої освіти.
Академічна свобода НПП Уманського НУС обмежена лише нормами статуту, правилами внутрішнього розпорядку, 
наприклад, розкладом занять, спеціалізацією кафедри тощо. В університеті має місце практики визначення за 
прозорою процедурою рейтингування найкращих науково-педагогічних працівників та їх відзначення:
Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності НПП Уманського НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2017/111.pdf 
Здобувачі вищої освіти на засіданнях Вчених рад та під час анкетувань мають можливість висловлювати пропозиції 
стосовно організації освітнього процесу за принципами академічної свободи. 
Відділ моніторингу якості освіти Уманського НУС:  Анкета для здобувачів вищої освіти 
https://mon.udau.edu.ua/ua/anketuvannya/dlya-studentiv.html; Анкета для науково-педагогічних працівників 
https://mon.udau.edu.ua/ua/anketuvannya/dlya-vikladachiv.html.
Їх пропозиції враховуються науково-педагогічними працівниками при визначенні методів навчання і викладання.

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

Інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах 
окремих освітніх компонентів є доступною, зрозумілою і доводиться до відома учасників освітнього процесу 
наступним чином.
На організаційних зборах із гарантом освітньо-наукової програми перед початком навчання, здобувачам третього 
рівня вищої освіти надається детальна інформація про освітні компоненти освітньо-наукової програми за якою вони 
будуть навчатися. Всі освітні програми Уманського НУС є відкритими та доступними на офіційному сайті ЗВО  у 
рубриці «Студенту»:
- Перелік освітніх програм для магістра/Перелік освітніх програм для доктора філософії/ОП «Економіка» (доктор 
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філософії) https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam/fakultet-ekonomiki-i-pidpriemnictva/op-ekonomika-
doktor-filosofii.html;
- Каталог елективних (вибіркових) дисциплін/Факультет економіки і підприємництва/Кафедра економіки 
https://www.udau.edu.ua/ua/for-students/katalog-elektivnix-vibirkovix-discziplin/fakultet-ekonomiki-i-
pidpriemnictva/kafedra-ekonomiki.html.
Ознайомлення учасників освітнього процесу із програмними результатами навчання, критеріями та засобами 
оцінювання результатів навчання в межах окремих освітніх компонентів здійснюється на першому навчальному 
занятті. Здобувачі третього рівня вищої освіти мають також вільний доступ до методичного забезпечення 
відповідних дисциплін.

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

Здобувачі третього рівня вищої освіти беруть участь у конференціях, засіданнях круглих столів, дискусійних клубів:
Круглий стіл «Місце та роль жінки в сучасній економіці» https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/kruglij-stil-misce-ta-rol-
zhinki-v-suchasnij-ekonomicikruglij-stil-misce-ta-rol-zhinki-v-suchasnij-ekonomici-15-bereznya-2017-r.-za-iniciativi-
naukovo-pedagogichnogo-kolektivu-kafedri-ekonomiki-vidbuvsya-kruglij-stil-misce-ta-rol-zhinki-v-suchasnij-
ekonom.html; 
Круглий стіл на тему «Роль та місце жінки-підприємця у сучасному 
суспільстві»https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/kruglij-stil-na-temu-rol-ta-misce-zhinki-pidpriemcya-u-suchasnomu-
suspilstvi-na-kafedri-ekonomiki.html;
Науковий дискусійний семінар «Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення: за і проти» 
https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/naukovij-diskusijnij-seminar-moratorij-na-prodazh-zemel-silskogospodarskogo-
priznachennya-za-i-proti.html;
Зустріч з начальником Уманської філії Черкаського обласного центру зайнятості 
https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/zustrich-studentiv-ekonomistiv-z-nachalnikom-umanskoi-filii-cherkaskogo-oblasnogo-
centru-zajnyatosti.html;
Науково-практичний семінар  «Роль соціального захисту в подоланні бідності» 
https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/poednannya-teorii-i-praktiki-zaporuka-yakisnoi-profesijnoi-pidgotovki-naukovo-
praktichnij-seminar-na-kafedri-ekonomiki-prisvyachenij-175-richchyu-umanskogo-nus.html;
Інформаційна зустріч із представником АТ «Ощадбанк» https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/informacijna-zustrich-
studentiv-ekonomistiv-iz-predstavnikom-at-oshhadbank.html;
Всеукраїнська-науково практична конференція https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/vseukrainska-naukovo-praktichna-
konferenciya.html;
V Міжнародна науково-практична конференція – обмін думками та результатами досліджень 
https://science.udau.edu.ua/ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-obmin-dumkami-ta-rezultatami-
doslidzhen.html;
Всеукраїнська наукова конференція молодих учених https://science.udau.edu.ua/ua/vseukrainska-naukova-
konferenciya-molodih-uchenih1.html;
Науковий дискусійний семінар «Розвиток агропродовольчого виробництва в умовах кліматичних змін» 
https://ket.udau.edu.ua/ua/novini.html?cat-news_start=6#cat-news-block 
В УНУС відбувся науково-методичний семінар від компанії Clarivate Analytics https://science.udau.edu.ua/ua/v-
umanskomu-nus-vidbuvsya-naukovo-metodichnij-seminar-vid-kompanii-clarivate-analytics.html.
В 2008р. кафедра економіки започаткувала традицію проведення щорічної Міжнародної конференції  «Аспекти 
стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин».
Важливим елементом ОНП, який забезпечує поєднання навчання і досліджень є науково-педагогічна практика. В 
ході як запланованих, так і спонтанних наукових дискусій здобувачеві прищеплюється етика ділового спілкування, 
вміння ввічливо, чітко і аргументовано формулювати свою точку зору та відповідати на питання, спокійно 
сприймати критику. Аспірант учиться проводити наукові дослідження у колективі.

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

Для забезпечення відповідності потребам здобувачів вищої освіти і стейкхолдерів, врахування в освітньому процесі 
цілей і передових практик їх досягнення при управлінні національною економікою в умовах глобалізації, 
результатів наукових досліджень викладачів, науково-педагогічні працівники, які забезпечують реалізацію ОНП, 
систематично оновлюють зміст освітніх компонентів відповідно до Положення про забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти в УНУС та Положення про методичне забезпечення освітнього процесу в УНУС, 
здійснюється постійна підготовка та оновлення змісту освітніх компонент, передбачених навчальними планами. 
Викладачі здійснюють перегляд та оновлення робочих програм дисциплін в кінці поточного навчального року. В 
останній декаді серпня вони представляють відповідні пропозиції на засіданнях кафедр. Після схвалення таких 
пропозицій колективом кафедри, викладач, який забезпечує дану освітню компоненту, представляє робочу 
програму по ній гаранту ОНП. Гарант перевіряє відповідність кількісних параметрів, структуру та зміст робочої 
програми освітнього компоненту на предмет його відповідності компетентностям і програмним результатам 
навчання, передбаченими ОНП. Після цього робоча програма розглядається на засіданні методичної комісії 
відповідного факультету, після її затвердження підписується головою методичної комісії факультету та гарантом 
освітньої програми.
Зміст робочих програм освітніх компонентів оновлюється на основі останніх наукових досягнень і сучасного досвіду 
управління розвитком національної економіки. Особливо цінними є результати власних наукових досліджень 
викладачів, які пройшли апробацію на міжнародних науково-практичних конференціях, були опубліковані у 
авторитетних фахових вітчизняних та закордонних виданнях.
В Університеті сформовано механізм щодо оновлення змісту навчальних дисциплін на основі наукових досягнень та 
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сучасних практик (Семінар-тренінг «Як обрати професію майбутнього») https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/seminar-
trening-yak-obrati-profesiyu-majbutnogo.html; Участь викладача кафедри економіки в Міжнародній науково-
практичній конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 
https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/uchast-vikladacha-kafedri-ekonomiki-u-hii-j-mizhnarodnij-naukovo-praktichnij-
konferencii-vishha-osvita-ukraini-u-konteksti-integracii-do-evropejskogo-osvitnogo-prostoru.html
Оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досліджень і сучасних практик відбувається завдяки 
підвищенню кваліфікації та міжнародного стажування науково-педагогічних працівників. Цій же ж меті була 
підпорядкована участь викладачів УНУС у вебінарі «Новітні методики викладання навчальних дисциплін», 
організованому Сумським державним університетом (19.11.2020р.) https://ekis.udau.edu.ua/ua/novini/vebinar-
novitni-metodiki-vikladannya-navchalnih-disciplin.html

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

Інтернаціоналізація діяльності Уманського НУС задекларована в стратегії розвитку університету, в Положенні про 
комісію Уманського НУС з визнання здобутих в іноземних установах документів про освіту, наукові ступені та вчені 
звання https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/Polozhennya-pro-komisiyu-z-viznannya-
zdobutih-diplomiv.pdf, в Положенні про відділ міжнародних зв'язків Уманського НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/Polozhennya-pro-viddil-mizhnarodnih-zv'yazkiv.pdf, 
в Положенні про академічну мобільність студентів Уманського НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-akademichnu-mobilnist-studentiv-
Umanskogo-NUS.pdf, в Положенні про організацію проведення практики та стажування студентів Уманського НУС 
за кордоном https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/Polozhennya-pro-organizaciyu-
provedennya-praktiki-ta-stazhuvannya.pdf, в Положенні про Центр міжнародної освіти та співпраці Уманського НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/Polozhennya-pro-centr-mizhnar.-osviti-ta-
spivpraci.pdf, в Положенні про підготовче відділення для іноземних громадян Уманського НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/Polozhennya-pro-pidgot.viddildlya-inoz.-grom--.pdf.

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

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

Перевірка досягнень програмних результатів навчання через оцінювання рівня знань здобувачів вищої освіти – 
найважливіший складник освітнього процесу вищої школи. Адже діяльність здобувача вищої освіти спрямована на 
досягненні результатів навчання, передбачених освітньо-науковою програмою. Рівень досягнутих результатів 
навчання оцінюється під час контрольних заходів і будується на принципах: об’єктивності визначення міри 
досягнення запланованих результатів навчання; використання чітких й оприлюднених критеріїв виставлення 
оцінок; здійснення адміністративних перевірок точності проведення виписаних процедур.
В університеті контроль якості освітнього процесу регулюється  Положенням про порядок проведення моніторингу і 
контролю якості освіти в Уманському НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-poryadok-provedennya-
monitoringu-i-kontrolyu-yakosti-osviti-2020-08-10-2020.pdf  і проходить на таких рівнях: науково-педагогічний 
працівник – кафедра – методична комісія факультету – деканат – науково-методична рада університету – ректорат. 
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Уманському НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitnij-proces.pdf ; Положення 
про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС; Положення про академічну 
успішність в Уманському НУС https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-
akademichnu-uspishnist-08-10-2020.pdf ; Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти в Уманському НУС https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-zyao.pdf  та 
освітньо-наукової програми «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка», контрольні заходи у межах навчальних 
дисциплін в Університеті включають поточно-модульний та підсумковий контроль. 
Система оцінювання знань за освітніми компонентами освітньо-наукової програми складається з поточного та 
підсумкового контролю.
Поточний контроль знань здобувачів третього рівня вищої освіти проводиться в усній формі (опитування за 
результатами опрацьованого матеріалу, обговорення рефератів, повідомлень, есе), письмовій (модульний тестовий 
контроль).
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у формі:
– екзамен – за результатами вивчення дисциплін освітньої програми у письмовій формі, з подальшою усною 
співбесідою;
– залік – автоматично за кількістю балів, отриманих впродовж семестрового вивчення дисципліни;
–  захист звіту про науково-педагогічну практику.

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечується ґрунтовним підходом науково-педагогічними працівниками до їх планування і 
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формулювання, проведенням інформаційно-роз’яснювальної роботи зі здобувачами під час першого семінарського 
заняття щодо існуючих форм контролю та критеріїв їх оцінювання, а також своєчасним інформуванням студентів 
про внесення тих чи інших змін до діючих положень, що регламентують даний напрям.
Ключовим аспектом реалізації даного критерію є кадровий підхід. Тому для забезпечення чіткості та зрозумілості 
форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, до викладання 
освітніх компонентів на освітньо-науковій програмі «Економіка» допускаються досвідчені науково-педагогічні 
працівники із стажем навчально-методичної роботи не менше 10 років.
У кожній робочій навчальній програмі освітньої компоненти передбачено розділ «Методи контролю» в якому чітко 
описано, які види навчальної роботи має виконати здобувач вищої освіти та як вони можуть бути оцінені.

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

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання в Університеті є доступною. Вона міститься у 
Положенні про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Уманського НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-zyao.pdf . На початку семестру 
науково-педагогічні працівники, які забезпечують реалізацію освітніх компонентів в рамках освітньо-наукової 
програми «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» доводять до відома здобувачів інформацію про форми 
контрольних заходів та критерії оцінювання. Здобувачі вищої освіти також можуть дізнатися вказану інформацію із 
Положення про академічну успішність в Уманському НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-akademichnu-uspishnist-08-10-
2020.pdf , яке знаходиться у вільному доступі на інтернет-сторінці університету, з робочої програми освітньої 
компоненти. Збір інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти здійснюється у формі онлайн анкетування та усного опитування. Отримана інформація враховується у 
подальшому вдосконаленні освітнього процесу. 

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

Стандарту вищої освіти нема, але Згідно із Законом України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017р., атестація 
осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою 
радою закладу вищої освіти чи наукової установи, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості 
вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації 
https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/zahist-disertacii-nizhnik-irini-olegivni-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-doktora-
filosofii.html
На ОНП відбулося два успішних публічних захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктор філософії:
- Нижник І.О. https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/zahist-disertacii-nizhnik-irini-olegivni-na-zdobuttya-naukovogo-
stupenya-doktora-filosofii.html;
- Бленди Н.О. https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/vidbuvsya-zahist-disertacii-blendi-natalii-oleksandrivni-na-zdobuttya-
naukovogo-stupenya-doktora-filosofii.html

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

Така процедура регулюється наступними документами: 
- Положенням про організацію освітнього процесу в УНУС; 
- Положенням про академічну успішність в УНУС; 
- Положенням про порядок проведення моніторингу та контролю якості освіти в УНУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-poryadok-provedennya-
monitoringu-i-kontrolyu-yakosti-osviti-2020-08-10-2020.pdf ; 
- Положенням про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в УНУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-zyao.pdf ;
- Положення про навчально-педагогічну практику аспірантів 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-navchalno-pedagogichnu-praktiku-
aspirantiv.pdf;
- Положення про попередню експертизу дисертацій, що подаються на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
чи доктора наук https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-poperednyu-
ekspertizu-disertacij%2C-shho-podayutsya-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-doktora-filosofiyi-chi-doktora-nauk.pdf;
- Положенням про організацію поточного, семестрового контролю та проведення атестації здобувачів освіти із 
застосуванням дистанційних технологій в УНУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-organizaciyu-potochnogo-
semestrovogo-kontrolyu-ta-provedennya-atestacii-zdobuvachiv-osviti-iz-zastosuvannyam-distancijnih-tehnologij.pdf

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

Для забезпечення об'єктивності екзаменаторів, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в УНУС 
розроблено та введено в дію такі нормативні документи: 
- Положення про апеляцію здобувачів вищої освіти щодо оцінки, отриманої під час підсумкового семестрового 
контролю https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-apelyaciyu.pdf ; 
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- Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти; 
- Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявленні корупції 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-upovnovazhenu-osobu.pdf;
- Антикорупційна програма УНУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/ANTIKORUPCiJNA-PROGRAMA-UNUS.pdf;
- Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності УНУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-komisiyu-z-pitan-etiki.pdf 
В ЗВО функціонує «скринька довіра» - місця та номери телефонів для залишення інформації про ймовірні факти 
корупції.
З метою формування антикорупційної свідомості і відповідальної громадянської позиції серед здобувачів освітньо-
наукового рівня «доктор філософії», на кафедрі економіки  проведено зустріч із уповноваженою особою з питань 
запобігання та виявлення корупції кандидатом юридичних наук, доцентом Машковською Л. 
https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/antikorupcijna-svidomist-oznaka-profesijnogo-rostu-ta-rozvitku-majbutnih-
naukovciv.html

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюється Положенням про порядок проведення 
моніторингу і контролю якості освіти в УНУС та Положенням про академічну успішність в УНУС. Повторне 
складання модульних контрольних робіт та індивідуальних завдань на вищу кількість балів дозволяється, як 
виняток, з поважних причин за погодженням науково-педагогічного працівника, який читає дисципліну, з дозволу 
декана факультету до початку підсумкового контролю. У разі невиконання певних завдань поточного контролю з 
об'єктивних причин, студенти мають право, з дозволу лектора за поданням НПП, скласти їх до останнього 
лабораторного, семінарського або практичного заняття. Час і порядок складання визначає науково-педагогічний 
працівник.
Студентам, які мають з дисципліни оцінку «не зараховано», одержали на екзамені від 35 до 59 балів, були 
недопущені або не з’явилися на екзамен, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість відповідно до графіку 
ліквідації академічної заборгованості. Ліквідація академічної заборгованості на факультеті економіки і 
підприємництва УНУС починається на наступний день після закінчення останнього екзамену і триває сім днів. У 
крайніх випадках ліквідація академічної заборгованості дозволяється під час канікул до початку наступного 
семестру.
Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз науково-
педагогічному працівнику, другий - комісії, яка створюється деканом факультету.

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

Процедура оскарження результатів контрольних заходів в Уманському НУС передбачена в Положенні про апеляцію 
здобувачів вищої освіти щодо оцінки, отриманої під час підсумкового семестрового контролю в Уманському НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-apelyaciyu.pdf. Якщо студент не 
погоджується із кількістю перерахованих балів, він може за заявою повторно скласти відповідну форму контролю 
спеціально створеній апеляційній комісії (усний екзамен, залік);  при письмовому екзамені (заліку) члени 
апеляційної комісії, керуючись критеріями оцінювання з даної дисципліни, детально вивчають та аналізують 
письмові матеріали підсумкового контролю.
Випадків оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів на освітньо-науковій програмі 
«Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» не було.

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

В Уманському НУС визначено прозорі, зрозумілі та чіткі демократичні принципи, стандарти й процедури 
дотримання академічної доброчесності, які є обов'язковими до дотримання усіма учасниками освітнього процесу на 
освітньо-науковій програмі «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка». Нормативними документами 
Уманського НУС, якими регулюється дотримання академічної доброчесності є:
- Кодекс академічної доброчесності Уманського НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-
1.pdf;
- Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності Уманського НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-komisiyu-z-pitan-etiki.pdf ;
- Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в 
Уманському НУС https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-sistemu-
zapobigannya-ta-viyavlennya-akademichnogo-plagiatu-sered-zdobuvachiv-vishhoi-osviti-v-umanskomu-nus-08-10-
2020.pdf

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

Для протидії порушенням академічної доброчесності, профілактики плагіату та стимулювання здобувачів вищої 
освіти Уманського НУС до самостійного виконання правил академічної доброчесності здійснюються наступні 
заходи:
- захист наукового дослідження здобувачів третього рівня вищої освіти проходить публічно на засіданні 
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спеціалізованої вченої ради;
- умовою допуску наукових робіт докторів філософії до публічного захисту є їх перевірка на наявність плагіату, в 
тому числі у Відділі моніторингу якості освіти Уманського НУС за допомогою програми «Unicheck»;
- електронні версії наукових робіт докторів філософії освіти розміщуються на сайті університету;
 - результати наукових досліджень, представлених у наукових роботах, підлягають обговоренню на наукових 
конференціях та мають бути представлені у вигляді тез / наукових статей у наукових виданнях; 
- умовою подачі результатів власних досліджень для опублікування у фахових наукових виданнях та матеріалах 
науково-практичних конференцій, є перевірка таких робіт науковими керівниками на предмет дотримання вимог 
оформленню цитувань та списку бібліографії.

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

З метою популяризації академічної доброчесності в Уманському НУС здійснюються наступні заходи: 
- обов'язкове інформування учасників освітнього процесу про необхідність дотримання принципів та норм 
академічної чесності, професійної етики шляхом ознайомлення всіх учасників освітнього процесу із нормами 
Кодексу академічної доброчесності Уманського НУС; 
- на освітньо-науковій програмі «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» забезпечується формування 
компетентності «здатність створювати спеціалізовані фахові наукові та навчальні тексти, проводити наукові 
дослідження та представляти їх результати у письмовій формі, керуючись етичними міркуваннями, академічною 
доброчесністю та захистом прав інтелектуальної власності» за допомогою таких освітніх компонент як «Академічне 
письмо та оприлюднення наукових результатів» та Науково-педагогічна практика;
- організовано тематичну зустріч із директором підприємства «Антиплагіат» Сідляренко А. 
https://www.udau.edu.ua/ua/news/akademichna-dobrochesnist-obovyazkova-umova-suchasnoi-osviti.html

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

Відповідно до Кодексу академічної доброчесності Уманського НУС за порушення правил академічної доброчесності 
на здобувачів вищої освіти накладаються наступні стягнення: 
- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, екзамен, залік тощо); 
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; 
- відрахування з Університету. 
Реакція на порушення академічної доброчесності в Уманському НУС унормована Кодексом академічної 
доброчесності, Антикорупційною програмою, Положенням про систему запобігання та виявлення академічного 
плагіату серед здобувачів вищої освіти, Положенням про архів відкритого доступу (репозитарій) Уманського НУС. 
Випадків виявлення порушення академічної доброчесності на освітньо-науковій програмі «Економіка» зі 
спеціальності 051 «Економіка» не було.

6. Людські ресурси

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

Необхідний рівень професіоналізму викладачів досягається наступним чином:
1. Конкурсна комісія перевіряє відповідність претендентів основним кваліфікаційним вимогам, які визначено 
Законом України «Про вищу освіту» та Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.
2. На засіданні кафедр відбувається обговорення кандидатур претендентів, їх навчально-методичний та науковий 
досвід, результати та плани щодо наукових досліджень, підвищення кваліфікації тощо.
В Уманському НУС розроблено нормативні документи, якими визначено процедури конкурсного добору науково-
педагогічних працівників: 
- Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 
працівників Уманського НУС https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-
poryadok-provedennya-onkursnogo-vidboru-na-zamishhennya-vakantniz-posad-npp.pdf;
- Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Уманського НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-poryadok-obrannya-ta-prijnyattya-
na-robotu-npp(1).pdf;
- Положення про атестацію педагогічних працівників 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2017/Polozhennya-pro-atestaciyu.pdf;
- Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Уманського НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2017/111.pdf

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

Для організації та реалізації освітнього процесу на освітньо-науковій програмі «Економіка» зі спеціальності 051 
«Економіка» залучаються стейкхолдери із числа роботодавців. Зокрема в робочу групу із розробки та удосконалення 
освітньо-наукової програми входять:
- Свиноус Іван Вікторович - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування 
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Білоцерківського національного аграрного університету, м. Біла Церква, Київської області;
- Андрющенко Андрій Миколайович - кандидат економічних наук, доцент, директор Тальнівського будівельно-
економічного коледжу, м. Тальне, Черкаської області;
- Дорожинська Людмила Анатоліївна - виконавчий директор ТОВ «Умань Хліб Трейд», м. Умань, Черкаської 
області.

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

В робочих програмах ОК на ОНП «Економіка» в табл. «4. Структура навчальної дисципліни» і їх силабусах 
робляться відмітки про проведення спільних аудиторних занять із стейкхолдерами із числа роботодавців. Тема 
спільного заняття визначається НПП, який забезпечує ОК на ОНП, календарна дата – графіком занять, який 
розробляється навчальним відділом УНУС. На освітньо-науковій програмі «Економіка» уже проводилися і будуть 
проводитися такі заняття:
- https://marketing.udau.edu.ua/ua/novini/onlajn-lekciya-z-disciplini-pedagogika-ta-metodika-vikladannya-
ekonomichnih-disciplin.html;
- https://economics.udau.edu.ua/ua/novini/spilna-lekciya-dlya-zdobuvachiv-osvitnogo-rivnya-doktor-filosofii-za-
specialnistyu-051-ekonomika.html;
- https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/spilna-lekciya-na-osvitno-naukovij-programi-doktor-filosofii-zi-specialnosti-051-
ekonomika.html;
- https://ekis.udau.edu.ua/ua/novini/spilne-praktichne-zanyattya-zi-stejkholderom-dlya-studentiv-11df-e-grupi.html;
- https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/spilna-lekciya-zi-stejkholderom-dlya-zdobuvachiv-osvitno-naukovogo-rivnya-doktor-
filosofii-zi-specialnosti-051-ekonomika.html;
- https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/gostova-lekciya-vid-doktora-vlodzimezha-kedzoreka-dlya-zdobuvachiv-osvitno-
naukovogo-rivnya-doktor-filosofii-zi-specialnosti-051-ekonomika.html

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

В УНУС створено умови для забезпечення професійного розвитку НПП. Колективним договором між трудовим 
колективом та адміністрацією УНУС на 2020-2022 роки 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/koldogov-2020-2022.pdf , Положенням про 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників УНУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-pidvishhennya-kvalifikacii-npp-
umanskogo-nus_2019.pdf регламентуються умови здійснення матеріального забезпечення з метою своєчасного 
підвищення кваліфікації НПП у відповідності з планами кафедр. 
Університетом встановлено для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, відповідні гарантії.
Підвищуючи свій професійний рівень, викладачі кафедри економіки беруть активну участь у формуванні 
студентоцентричної системи вищої освіти європейського зразка (https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/seminar-trening-
yak-obrati-profesiyu-majbutnogo.html, https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/uchast-vikladacha-kafedri-ekonomiki-u-hii-j-
mizhnarodnij-naukovo-praktichnij-konferencii-vishha-osvita-ukraini-u-konteksti-integracii-do-evropejskogo-osvitnogo-
prostoru.html;  https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/rozvitok-vikladackoi-majsternosti-soft-skills-yak-vazhliva-skladova-v-
roboti-pedagoga.html).
В університеті виконується План заходів сприяння розвитку викладацької майстерності НПП УНУС 
https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/pedagogichna-majsternist/plan-zahodiv-spriyannya-vikladackij-
majsternosti-2021.pdf 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Проведення рейтингового оцінювання професійної діяльності викладачів Уманського НУС направлено на 
мотивацію працівників до удосконалення навчальної, наукової, методичної та організаційної діяльності, 
підвищення рівня професіоналізму. За результатами рейтингового оцінювання та на основі  Положення про 
надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам УНУС за сумлінну працю, зразкове виконання 
посадових обов'язків https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/Polozh-pro-grosh-vinagor--
ped-prac-UNUS.pdf відбувається преміювання НПП за підсумками року в межах наявного фонду оплати праці. 
В університеті також запроваджена внутрішня модель диференційованої оплати праці залежно від результатів 
роботи, спрямована на посилення ефективності та продуктивності праці працівників Університету та збільшення їх 
мотивації до покращення свого професійного рівня, яка регулюється Положенням про внутрішню модель 
диференційованої оплати праці в Уманському НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-diferenciaciyu-1.pdf 
Згідно Змін до Колективного договору між трудовим колективом та адміністрацією Уманського НУС, науково-
педагогічні працівники преміюються за опублікування посібників та статей у виданнях, що цитуються у 
наукометричних базах Scopus, Web of Science. 
Використовують і нематеріальні форми заохочення: вручення грамот, відзнак тощо 
https://www.udau.edu.ua/ua/news/v-umanskomu-nus-vidsvyatkuvali-den-nauki.html
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7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

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

Загальна сума фінансування університету за 2020 р. склала 135,6 млн. грн. Її достатньо для досягнення визначених 
цілей і програмних результатів навчання на освітньо-науковій програмі. 
Загальний фонд університетської бібліотеки становить 266441 примірників. У бібліотеці функціонують такі основні 
складові інформаційного простору: веб-сайт https://library.udau.edu.ua/, електронний каталог, репозитарій. 
Викладачі та аспіранти мають безоплатний доступ до електронних ресурсів у комп'ютерних класах, і через 
підключення до локальної комп'ютерної мережі Internet за технологією Wi-Fi. 
УНУС має у своєму складі розширену навчальну інфраструктуру: наукову бібліотеку, комп'ютерні класи, навчально-
виробничий комплекс тощо. Для забезпечення максимальної зручності здобувачам вищої освіти, організовано: 
функціонування платформи для дистанційної освіти Moodle; автоматизовану систему управління освітнім процесом 
(АСУ) – електронний розклад. 
Науково-педагогічні працівники та аспіранти мають безперешкодний доступ до наукометричних баз даних Web of 
Science та Scopus. 
Матеріальне забезпечення кафедри економіки у частині навчальних аудиторій та їх обладнання є достатнім для 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання.
Навчально-методичне забезпечення ОНП дає можливість досягати визначених програмою цілей та результатів 
навчання завдяки його максимальній змістовій насиченості та постійному оновленню. Свідченням цього є успішний 
захист двох дисертацій – Нижник І.О. і Бленди Н.О.

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

З метою формування зручного освітнього середовища, на території університету, поряд із навчальною, функціонує і 
розвивається соціальна інфраструктура: медпункт, студентська їдальня, кафе, буфети (у двох навчальних корпусах). 
Завдяки наявності розвиненої інфраструктури у частині фізкультури і спорту, студенти систематично беруть участь у 
різних видах спортивних змагань. 
З метою реалізації творчих здібностей здобувачів вищої освіти в університеті з 1966 року функціонує Центр культури 
і виховання студентів https://culture.udau.edu.ua/ua/centr-kulturi-i-vihovannya.html. По закінченню повного курсу 
навчання у творчому колективі, студенти разом із дипломами, отримують відповідні посвідчення. 
Уманський НУС постійно здійснює моніторинг визначення потреб та інтересів студентів та проводить онлайн 
анкетування, результати якого враховуються при створенні освітнього середовища 
https://mon.udau.edu.ua/ua/anketuvannya/dlya-studentiv.html. Так, у 2016 році університет брав участь у 
загальноукраїнському соціологічному дослідженні проблем стану та перспектив розвитку вищої освіти в Україні, на 
підставі якої було вироблено рекомендації щодо покращення освітнього середовища.

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

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечується дотриманням 
норм Закону України «Про захист персональних даних», Положення про службу охорони праці в УНУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/Polozhennya-pro-sluzhbu-OP.pdf , Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 УНУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Poryadok-provedennya-navchannya-ta-perevirki-
znan-z-OPpdf.pdf .
В осінньо-зимовий період проводяться профілактичні заходи, пов'язані з електробезпекою. Затверджено 
орієнтовний план евакуації студентів і працівників у разі виникнення пожежі та порядок оповіщення учасників 
навчального процесу. Усі приміщення та умови для навчання студентів відповідають діючим санітарним вимогам, 
згідно Санітарного паспорту https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2019/sanitarnij-pasport-2018.pdf 
 Навчальні корпуси та гуртожитки обладнані камерами відеоспостереження. 
З метою надання сучасної психологічної допомоги усім учасникам освітнього процесу, в УНУС функціонує 
Психологічна служба «Довіра», яка надає свої послуги на безоплатній основі 
https://www.udau.edu.ua/ua/departments/viddili/psixologichna-sluzhba-universitetu/ 
З метою формування безпечного середовища, територія академмістечка є закритою із контрольованим пропускним 
режимом. В усіх гуртожитках організована вахтерська служба та контрольований пропускний режим.

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

Механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої 
освіти становлять єдину систему. 
Важливу роль у ній відіграє інформаційне середовище підтримки освітнього процесу. Зокрема – це:
- автоматизована система управління освітнім процесом (http://mkr.udau.edu.ua/site/index ), яка надає вільний 
доступ (як через браузер, так і за допомогою мобільного додатку) до розкладу навчальних занять здобувачів вищої 
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освіти;
- відкритий доступ до регламентуючих документів освітньо-наукової програми 
(https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam/fakultet-ekonomiki-i-pidpriemnictva/op-ekonomika-doktor-
filosofii.html ; https://science.udau.edu.ua/assets/files/aspirantura/katalog-vibirkovih-disciplin-phd.docx );
- електронний каталог наукової бібліотеки https://library.udau.edu.ua/ .
На сайті (https://www.udau.edu.ua/ ) у вільному доступі є інформація для здобувачів вищої освіти про план 
студентського містечка, харчування, медичне забезпечення, можливості для студентів з особливими потребами, 
умови для навчання, мовні курси, міжнародні програми, практику (стажування), студентські організації, умови для 
занять спорту і дозвілля тощо. Соціальні потреби здобувачів вищої освіти забезпечуються через надання місць в 
гуртожитку всім, хто цього потребує.
Задля створення комфортних умов навчання на ОНП «Економіка» співробітниками деканату факультету економіки 
та підприємництва і кафедри економіки ведеться постійна індивідуальна консультативна робота зі здобувачами. 
З метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав в університеті функціонує 
Студентське самоврядування https://www.udau.edu.ua/ua/activities/studentske-samovryaduvannya/ . 
Студенти пільгових категорій населення, які мають право на соціальну підтримку і захист, забезпечуються ними у 
повній мірі. Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти відбувається у формі виплати соціальних стипендій, 
пільгового харчування, пільгових путівок на лікування тощо. За даними щорічного моніторингу серед випускників 
університету, існуючі механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки 
значно сприяли успішному розвитку їх кар’єри. Так, за результатами анкетування щодо безпечності освітнього 
середовища для життя і здоров’я студентів, їх соціальної підтримки Університетом можна зробити висновок, що 
відповідні послуги надаються на високому рівні і задовольняють більшість здобувачів zvit-po-anketuvannyu-
zdobuvachiv-vishhoi-osviti-unus-2020.pdf. Що стосується отриманих знань, умінь та навичок, то 82,8% випускників 
2016-2020 рр. задоволені отриманими знаннями і компетентностями, а 69,5% респондентів зазначили, що в процесі 
навчання вони отримали достатньо знань для майбутньої професійної діяльності 
https://ket.udau.edu.ua/ua/aspirantu2/anketuvannya1.html; https://mon.udau.edu.ua/assets/files/anketi/zvit-po-
anketuvannyu-vipusknikiv-unus-2020.pdf

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

В Уманському НУС впроваджується програма з поетапного пристосування частини навчальних приміщень для 
студентів з особливими потребами. Повністю доступними для них (обладнані пандусами) є корпуси № 5, № 7, 
спортивний комплекс № 1 і Навчально-культурний центр. Частково доступними (обладнані східцями та широкими 
дверима) є навчальні корпуси № 2, № 9, № 10, № 12, № 13, а також усі гуртожитки. В університеті прийнято 
нормативний документ «Порядок супроводу (надання допомоги) особам з інвалідністю та іншим маломобільним 
групам студентства в Уманському НУС» (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2019/edu/poryadok-
suprovodu.pdf),  яким визначається надання практичної допомоги особам з інвалідністю та іншим маломобільним 
групам студентів для доступу їм в лекційні навчальні аудиторії, читальні, актові зали, тощо.
Також для даної категорії студентів є можливість навчатися за індивідуальним графіком та дистанційно. В 
Університеті організована індивідуальна та групова робота в мережі на основі використання елементів і ресурсів 
LMS Moodle, а також відкритих інструментів і сервісів мережі Інтернет. Проводяться заходи, присвячені розвитку у 
студентської молоді відчуття відповідальності за людей з особливими потребами. Вся інформація для осіб з 
особливими потребами доступна на сайті https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-dlya-studentiv/mozhlivosti-dlya-
studentiv-z-osoblivimi-potrebami.html

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

В УНУС розроблена чітка та прозора політика запобігання й вирішення конфліктних ситуацій, в тому числі тих, які 
пов'язані із сексуальними домаганнями. Передусім слід відмітити функціонування спеціальної служби «Довіра», 
яка надає психологічну допомогу та допомагає вирішувати конфліктні ситуації 
(https://www.udau.edu.ua/ua/departments/viddili/psixologichna-sluzhba-universitetu/). Послуги здійснюються на 
безоплатній основі, є конфіденційними та толерантними. Найчастіше службі «Довіра» доводиться стикатися з 
наступними проблемами: 
- труднощі у навчанні; 
- складність адаптації до нового колективу, до умов проживання в гуртожитку;
- труднощі в спілкуванні з батьками, викладачами чи однолітками;
- складність у особистих стосунках https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/socialno-psihologichnij-klimat-u-kolektivi-osnova-
efektivnoi-organizacijnoi-vzaemodii.html . 
У своїй діяльності УНУС дотримується законодавства України у сфері забезпечення гендерної рівності та протидії 
дискримінації, зокрема, Консти-туції України (1996), Закону України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» (2005), Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 
Україні» (2013) та керується наступними внутрішніми нормативними документами: 
- Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2019/nakazi/n-839-metod-rek-konflikt-interesiv.pdf 
- Розпорядження №01-08/2 від 04.03.19 щодо on-line «Конфлікт інте-ресів: треба знати! Від теорії до практики» 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2019/docs/Rozporyadzhennya-2.pdf
- Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням та дискримінації в УНУС 
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https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-protidiyu-seksualnim-
domagannyam.pdf
На даний час випадків сексуального домагання та насильства в УНУС не було зафіксовано. У разі виникнення 
подібних проблем керівництво ЗВО готове жорстко на них зреагувати, що врегульовано відповідним положенням. 
В університеті розроблена, та ухвалена Антикорупційна програма 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/ANTIKORUPCiJNA-PROGRAMA-UNUS.pdf, яка 
передбачає здійснення наступних профілактичних заходів: 
- проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції 
https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/antikorupcijna-svidomist-oznaka-profesijnogo-rostu-ta-rozvitku-majbutnih-
naukovciv.html ; 
- механізм повідомлення про виявлення ознак корупції; 
- процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних 
стягнень; 
- обмеження щодо подарунків тощо. 
Працює «Антикорупційна лінія» та «Скринька довіри», де може бути повідомлена інформація про факти корупції з 
боку посадових осіб, працівників та контрагентів здобувачів вищої освіти 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/ANTIKORUPCiJNA-PROGRAMA-UNUS.pdf

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

В Уманському НУС процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП визначена 
Положенням про порядок розробки, затвердження та періодичного перегляду освітньої програми в Уманському 
НУС https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitni-programi.zip

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

Порядок та періодичність перегляду ОНП регулюється Положенням про порядок розробки, затвердження та 
періодичного перегляду освітньої програми в УНУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitni-programi.zip  Згідно з 
Положенням ОНП може щорічно оновлюватися в частині усіх компонентів, крім місії (цілей) і програмних 
навчальних результатів. Отже, зміни в ОНП вносяться на основі принципу розумної (обґрунтованої) доцільності.
За результатами останнього перегляду, в 2020р. в ОНП були внесені зміни, які мали характер оновлення:
1) при аналізі відмінностей та подібностей щодо освітньо-наукової програми «Економіка» Уманського НУС з 
аналогічною програмою Київського національного університету ім. Т. Шевченка було виявлено, що в аналізованій 
програмі УНУС має місце дефіцит фахових компетентностей, які відповідають за краще розуміння міжнародної 
економіки. Використано кращу практику освітньо-наукової програми  Київського національного університету ім. Т. 
Шевченка; 
2) при аналізі відмінностей та подібностей щодо освітньо-наукової програми «Економіка» УНУС з аналогічною 
програмою Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» було виявлено, що в 
аналізованій програмі Уманського НУС має місце підміна фахових компетентностей загальними. Використано 
кращу практику освітньо-наукової програми  Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН 
України»; 
3) при аналізі відмінностей та подібностей щодо освітньо-наукової програми УНУС з аналогічною програмою 
Сумського державного університету було виявлено, що в аналізованій програмі УНУС має місце відсутність 
компетентностей, які формують здатність застосовувати міждисциплінарний підхід. Використано кращу практику 
освітньо-наукової програми  Сумського державного університету; 
4) гарант та члени робочої групи за результатами спільної роботи над підвищенням якісних характеристик освітньо-
наукової програми запропонували та провели наступні зміни:
- змінили редакцію мети та цілей програми, що продиктовано необхідністю інтеграції мети та цілей освітньо-
наукової програми зі стратегічною метою розвитку університету;
- ввели до переліку загальних компетентностей «здатність до розвитку та вдосконалення педагогічної й методичної 
майстерності, педагогічної техніки, професійних вмінь викладача економічних дисциплін», що продиктовано 
необхідністю формування нової генерації науково-педагогічних кадрів, спроможних вчасно знаходити, проводити 
критичний аналіз та в доступній формі представляти найбільш актуальні економічні концепції здобувачам вищої 
освіти;
- ввели до складу фахових компетентностей «здатність до обґрунтування заходів протидії негативного впливу 
глобальних корпорацій на функціонування національної економіки та застосування пакету формальних 
інструментів захисту національних інтересів країни-учасниці міжнародних організацій», що продиктовано 
посиленням конкурентної боротьби на внутрішньому ринку за рахунок збільшення імпорту.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП
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Аспірант кафедри економіки Сочінська М.В., яка є членом робочої групи збоку стейкхолдерів-здобувачів вищої 
освіти, запропонувала ввести у навчальний план освітню компоненту, яка б забезпечувала формування актуальних 
компетентностей, пов’язаних із спроможністю докторів філософії розробляти економічні проекти із врахуванням 
антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище. Тому до проекту навчального плану було 
введено освітню компоненту «Екологічна економіка» для ОНП «Економіка», що набуде чинності з 1 вересня 2021р. 
(протокол засідання робочої групи № 1 від 20.11.2020р.).
В процесі реалізації та удосконалення освітньо-наукової програми, досліджуються та враховуються пропозиції 
зацікавлених груп на основі індивідуального опитування. Здобувачі третього рівня вищої освіти, серед яких 
проводилося опитування, виявилися зацікавленими у набутті нових знань  та практичних навичок 
висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних працівників. Результати анкетування здобувачів вищої 
освіти свідчать про високий рівень задоволення від отриманих освітніх послуг та доцільність розширення структури 
навчального плану, за рахунок впровадження додаткових професійно-орієнтованих та вибіркових освітніх 
компонентів.
https://ket.udau.edu.ua/ua/aspirantu2/anketuvannya1.html

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

Участь студентського самоврядування у внутрішньому забезпеченні якості освітньо-наукової програми «Економіка» 
зі спеціальності 051 «Економіка» реалізується через Наукове товариство студентів та аспірантів діяльність якого 
регламентовано відповідним Положенням 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/polojenyantsa.pdf . Це самоврядний орган, який 
має за мету всебічне сприяння науковій, інноваційній та іншій творчій діяльності студентів, аспірантів і молодих 
учених університету. Основні завдання НТСА:
- сприяння формуванню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів, аспірантів і молодих 
учених;
- пошук і підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів і молодих учених, надання їм всебічної 
підтримки;
- сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
- організація і розвиток міжвузівського і міжнародного наукового і культурного співробітництва;
- інформаційна та видавнича діяльність https://science.udau.edu.ua/ua/naukove-tovaristvo-studentiv-ta-aspirantiv.html

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

Для забезпечення якості освітньо-наукової програми «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» роботодавці 
включені до складу робочої групи із забезпечення освітньо-наукової програми. Вони беруть активну участь у 
підвищенні її якісних характеристик (протокол засідання робочої групи № 1 від 5 вересня 2019р., № 2 від 30 січня 
2020р., № 1 від 20 листопада 2020р., № 2 від 5 березня 2021р.).
Запрошуються фахівці-практики для проведення спільних із НПП аудиторних занять. Під час спілкування з боку 
трьох сторін (здобувачів, роботодавців, науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітні компоненти на 
освітньо-науковій програмі), відбувається верифікація адекватності і сучасності компетентностей, які набуваються 
за освітньою програмою.
Думки роботодавців щодо якісних характеристик програми враховуються під час публічного обговорення ОНП:
https://ket.udau.edu.ua/assets/files/osvitni-programi/recenziya_1.pdf;  
https://ket.udau.edu.ua/assets/files/osvitni-programi/recenziya_2.pdf; 
https://ket.udau.edu.ua/assets/files/osvitni-programi/recenziya_3.pdf;   
https://ket.udau.edu.ua/assets/files/osvitni-programi/recenziya_4.pdf;  
https://ket.udau.edu.ua/assets/files/osvitni-programi/recenziya_5.pdf

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

Для збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОНП 
в УНУС діє кілька інформаційних майданчиків:
- Асоціація випускників та друзів УНУС https://www.udau.edu.ua/ua/alumni/asocziacziya-vipusknikiv-ta-druziv-
umanskogo-nus/ Одним із напрямів її роботи є «… ведення інформаційної бази даних випускників, забезпечення 
зв'язку з випускниками, встановлення і підтримка зв'язків між членами Асоціації, у тому числі для надання взаємної 
підтримки і допомоги»;
- проведення щорічних зустрічей випускників УНУС на яких, окрім іншого, обговорюється навчання на різних 
освітніх рівнях та професійна доля випускників;
- кафедра економіки самостійно підтримує контакти зі своїми випускниками. Наприклад, випускниця на ОНП 
«Економіка» Нижник І. О., яка 20.11.2020р. на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.004 в УНУС 
захистила дисертацію (згідно з Наказом МОН України «Про присудження ступеня доктора філософії з галузей знань 
та за спеціальностями (за списком) № 157 від 09.02.2021р. їй присуджено ступінь доктора філософії за відповідною 
спеціальністю), подала заяву на працевлаштування в Чорноморський морський коледж Одеського національного 
морського університету, де оголошено конкурс на заміщення вакантної посади викладача.

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

У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освітньо-наукової програми «Економіка» зі 
спеціальності 051 «Економіка» за час її реалізації було виявлено такі недоліки:
- формування компетентностей відбувалося за допомогою як обов'язкових, так і вибіркових освітніх компонент. 
Після виявлення недоліку, було змінено підхід відповідно до якого компетентності мають формуватися за 
допомогою лише обов'язкових освітніх компонент;
- некоректне формування реєстру вибіркових освітніх компонентів - використовувався принцип блоковості. Після 
виявлення недоліку обрано новий підхід – сформовано загальний перелік вибіркових (елективних) дисциплін на 
освітньо-науковій програмі «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» із якого здобувачі третього рівня вищої 
освіти вибирають ті, що вважають корисними для задоволення своїх наукових інтересів.

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

В Уманському НУС запроваджена практика оприлюднення рекомендацій для відділів і підрозділів щодо врахування 
зауважень експертів та членів галузевих експертних рад – на сторінці Відділу моніторингу якості освіти УНУС у 
верхньому меню є вкладка «Акредитаційні експертизи» із рубрикою «Рекомендації з удосконалення освітніх 
програм» https://mon.udau.edu.ua/assets/files/ekspertizi/analiz-zauvazhen-ger-do-akreditacij-2019.pdf
Для покращення якості ОНП «Економіка» із представлених рекомендацій було використано:
- рекомендація щодо посилення міжнародної інтернаціоналізації діяльності кафедр, налагодження співпраці із 
європейськими науковими та науково-освітніми закладами. Для втілення даної рекомендації Гарант ОНП 
«Економіка» звернувся у Центр міжнародної освіти та співпраці https://foreign.udau.edu.ua/ , який допоміг 
організувати проведення двох спільних лекційних занять за участю професора Мазовецького державного 
університету в Плоцьку (Польща) Влодзімєжа Кедзьорека  https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/spilna-lekciya-zi-
stejkholderom-dlya-zdobuvachiv-osvitno-naukovogo-rivnya-doktor-filosofii-zi-specialnosti-051-ekonomika.html ; 
https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/gostova-lekciya-vid-doktora-vlodzimezha-kedzoreka-dlya-zdobuvachiv-osvitno-
naukovogo-rivnya-doktor-filosofii-zi-specialnosti-051-ekonomika.html;
- рекомендація щодо розширення й актуалізації інформаційного наповнення сайтів кафедр щодо інформації про 
освітні програми, навчання і викладання за ними. Для втілення даної рекомендації Гарант ОНП «Економіка» 
ініціював створення на сторінці кафедри економіки у верхньому меню вкладки «Доктору філософії» 
https://ket.udau.edu.ua/ua/aspirantu2.html Тут не лише зручно та в одному місці зібрана і продубльована цікава для 
аспірантів інформація із інших електронних сторінок  сайту УНУС, але вміщена цілком автономна та не менш 
важлива.

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

Учасники академічної спільноти змістовно залученні до процедур внутрішнього забезпечення якості освітньо-
наукової програми «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка». На засіданнях кафедр, методичних комісій та 
Вчених рад факультетів розглядаються питання якості освітньо-наукової програми та процедур її забезпечення. 
Внутрішнє забезпечення якості освітньо-наукової програми чітко регламентується нормативними документами 
Уманського НУС:
- Положенням про порядок розробки, затвердження та періодичного перегляду освітньої програми в Уманському 
НУС https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitni-programi.zip ;
- Положенням про гаранта освітньої програми в Уманському НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-garanta.pdf ;
- Положенням про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-zyao.pdf;
- Положенням про навчально-методичний комплекс дисципліни 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/Polozhennya-pro-navchalno-metodichnij-kompleks-
disciplini.pdf;
- Положенням про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/Polozhennya-pro-poryadok-provedennya-monitoringu-i-
kontrolyu-yakosti-osviti.pdf;
- Положенням про рейтингову систему оцінювання діяльності НПП Уманського НУС.

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

Відповідно до Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС 
загальне керівництво системи внутрішнього забезпечення якості в Університеті здійснює перший проректор. 
Основним підрозділом, у якому зосереджено всі функції забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти, є Відділ моніторингу якості освіти. Гарант освітньої програми 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-garanta.pdf ) здійснює 
періодичний моніторинг відповідності робочих програм освітніх компонент потребам освітньо-наукової програми, 
контролює проходження аспірантами науково-педагогічної практики на кафедрі економіки тощо. Розподіл 
функціональних обов’язків, повноважень та прав цих підрозділів, їх взаємодія передбачає як формальні, так і 
неформальні аспекти.
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9. Прозорість і публічність

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

Діяльність Уманського НУС є прозорою і публічною. Свідченням цього є наявність чітких і зрозумілих правил щодо 
прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу. Нормативно-правові акти, що регулюють трудові відносини, 
умови прийому, відрахування, поновлення та переведення студентів, діяльність структурних підрозділів, 
навчальний процес, наукову та виховну роботу і т.д. в Уманському НУС розміщені на офіційному веб-сайті 
університету у рубриці «Нормативна база» і є доступними для ознайомлення усім бажаючим 
(https://www.udau.edu.ua/ua/about/normativna-baza.html ).

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

Адреса веб-сторінки https://mon.udau.edu.ua/assets/files/osvitni-programi/eip/ekonomika/onp-ekonomika-phd_2021-
2022-n.r._proekt.pdf

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

https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam/fakultet-ekonomiki-i-pidpriemnictva/op-ekonomika-doktor-
filosofii.html

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

Аспіранти мають право комбінувати обов'язковий навчальний цикл програми з вибірковими освітніми 
компонентами, які пов'язані з тематикою їх дисертаційного дослідження (Каталог елективних (вибіркових) 
дисциплін https://www.udau.edu.ua/ua/for-students/katalog-elektivnix-vibirkovix-discziplin/fakultet-ekonomiki-i-
pidpriemnictva/). Так, для аспірантів кафедри економіки, які мають наступні теми наукових досліджень: «Захист 
продовольчих інтересів населення України в умовах глобалізації», «Формування стратегії розвитку продовольчого 
комплексу» та «Розвиток особистих селянських господарств у системі продовольчого забезпечення», в якості 
дисципліни, пов'язаної із їх науковою тематикою, викладається ОК із числа вибіркових «Продовольча безпека 
Україна» (кафедра економіки). Для аспіранта із темою дослідження «Економічний механізм взаємодії 
сільськогосподарських підприємств з кредитними установами» - вибіркова ОК «Фінансовий ринок» (кафедра 
фінансів, банківської справи та страхування). Для аспіранта із темою дослідження «Розвиток недержавного 
соціального страхування в Україні: теорія та практика» - вибіркова ОК «Страховий менеджмент» (кафедра фінансів, 
банківської справи та страхування).
Для забезпечення можливості ефективних наукових комунікацій, в тому числі у складі міжнародних дослідницьких 
груп, у навчальному плані на освітньо-науковій програмі для вивчення іноземної мови відводиться 6 кредитів ЄКТС, 
які реалізують впродовж 1, 2 та 3 семестрів.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

Цикл професійної підготовки забезпечується п'ятьма компонентами: ОК «Теорії економічного розвитку», ОК 
«Методологія та організація наукових досліджень в економіці», ОК «Інноваційна аграрна економіка», ОК 
«Актуальні проблеми глобальної економіки», НПК «Науково-педагогічна практика». Дані компоненти відтворюють 
логіку фундаментального підходу до формування високопродуктивного науковця через органічне поєднання теорії, 
методології та практики. Освітньо-науковою програмою передбачено 22 кредити ЄКТС для вказаних компонентів 
циклу професійної підготовки. Це становить 50% усієї кількості кредитів ЄКТС для обов'язкових компонентів 
навчального плану. Що достатньо для формування дослідницьких компетентностей здобувачів третього рівня вищої 
освіти.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю 
051 «Економіка» забезпечують наступні освітні компоненти освітньо-наукової програми: «Педагогіка та методика 
викладання економічних дисциплін», «Академічне письмо та оприлюднення наукових результатів», «Науково-
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педагогічна практика». Обсяг даних освітніх компонентів становить 12 кредитів ЄКТС, що є достатнім для 
оволодіння здобувачами третього рівня вищої освіти викладацьких компетентностей.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Теми наукових досліджень аспірантів кафедри економіки плануються у рамках наукової програми УНУС 
«Теоретико-методологічні та прикладні засади соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України 
в умовах глобалізації» https://science.udau.edu.ua/ua/osnovni-napryami-naukovih-doslidzhen.html 
Наукові керівники аспірантів – активні дослідники, які мають наукові праці дотичні до тематики дослідження їх 
учнів:
- «Розвиток особистих селянських господарств у системі продовольчого забезпечення»: 
https://ket.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/mudrak-ruslan-petrovich.html;
- «Формування стратегії розвитку продовольчого комплексу»: https://economics.udau.edu.ua/ua/pro-
kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/nesterchuk-yuliya-oleksandrivna/publikacii.html;
- «Розвиток недержавного соціального страхування в Україні: теорія та практика», «Стратегія розвитку об`єднаних 
територіальних громад»: https://finance.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/nepochatenko-o-
o.html;
- «Розвиток інституціонального середовища соціального страхування в Україні» https://finance.udau.edu.ua/ua/pro-
kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/malyovanuy-m-i.html;
- «Стратегічні напрями модернізації аграрного виробництва», «Формування системи мінімізації ризиків в аграрній 
сфері економіки» https://ket.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/burlyaj-alina-pavlivna.html

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

В університеті створено належні умови для проведення і апробації результатів наукових досліджень аспірантів. 
Зокрема:
- видається Збірник наукових праць Уманського НУС, який включений до переліку наукових фахових видань 
України з економіки;
- щорічно факультетом економіки та підприємництва проводиться Міжнародна науково-практична конференція у 
якій здобувачі беруть участь з метою апробації результатів наукового дослідження;
- щорічно в університеті розробляється та виконується план наукових заходів участь в яких можуть брати аспіранти 
з метою апробації результатів наукового дослідження https://science.udau.edu.ua/ua/plan-provedennya-naukovih-
zahodiv-v-umanskomu-nus.html;
- на сайті університету у рубриці «Наука та інновації» розміщуються повідомлення про проведення науково-
практичних конференцій в інших ЗВО та закордоном, участь в яких можуть брати аспіранти з метою апробації 
результатів наукового дослідження https://science.udau.edu.ua/ua/conferences.html;
- в університеті створена і функціонує Рада молодих учених Уманського НУС.  За ініціативи Ради систематично 
проводяться наукові конференції, семінари, круглі столи https://www.udau.edu.ua/ua/other-news/i-mizhnarodnoyi-
naukovo-praktichnoyi-konferencziyi-molodix-uchenix-aktualni-pitannya-suchasnoyi-agrarnoyi-nauki1.html;
- аспіранти мають безперешкодний доступ до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus;
- аспіранти двічі на рік звітуються про виконання плану навчальної та наукової роботи на засіданнях кафедри 
економіки.

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Здобувачі третього рівня вищої освіти зі спеціальності «Економіка» мають можливість брати участь у міжнародних 
грантах, програмах та конкурсах https://science.udau.edu.ua/ua/stipendii-programi-granti.html . 
Міжнародна кредитна мобільність аспірантів забезпечена двома програмами Erasmus+ :
1. Erasmus+ Programme «Mobility for leaners and staff» Higher Education Student and Staff  Mobility Inter-institutional 
agreement 2014-2021; The Mazovian State University in Plock, Plock, Poland.
2. Erasmus+ Programme «Mobility for leaners and staff» Higher Education Student and Staff Mobility Inter-institutional 
agreement 2018-2021; The Jacob of Paradies University, Gorzow Wielkopolski, Poland.
Наукова мобільність аспірантів реалізується в рамах Міжнародного навчально-наукового проекту «Багаторівнева 
освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом'якшення в 
локальному, національному та регіональному масштабах (Climed, Erasmus+)» 
https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/naukovij-diskusijnij-seminar-rozvitok-agroprodovolchogo-virobnictva-v-umovah-
klimatichnih-zmin1.html.  Та шляхом участі в міжнародних науково-практичних конференціях.
Освітня мобільність аспірантів реалізується в рамках залучення науково-педагогічних працівників із країн ЄС до 
проведення спільних із викладачами Уманського НУС on-line занять https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/gostova-
lekciya-vid-doktora-vlodzimezha-kedzoreka-dlya-zdobuvachiv-osvitno-naukovogo-rivnya-doktor-filosofii-zi-specialnosti-
051-ekonomika.html

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Науковими керівниками аспірантів є науково-педагогічні працівники Уманського НУС з великим науковим та 
навчально-методичним досвідом (більше 10р.). Кожен з них розробляє власний дослідницький проект: Непочатенко 
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О.О. «Стратегія економічного розвитку агропромислового комплексу України: трансформація пріоритетів та 
механізмів їх реалізації»  (0112U000596), «Розробка науково-методичних засад соціально-економічного 
реформування та сталого розвитку аграрної сфери»  (0113U002613); Нестерчук Ю.О. (керівник загально-
університетської програми) «Теоретико-методологічні та прикладні засади соціально-економічного розвитку 
аграрної сфери економіки України в умовах глобалізації» (0116U003210); Мальований М.І. «Фінансове забезпечення 
соціального захисту населення України» (0111U001929); Мудрак Р.П. «Соціально-економічні пріоритети розвитку 
національної продовольчої системи в умовах глобалізації» (0111U010418); Бурляй А.П. «Розробка методологічних 
підходів і практичного механізму еколого-збалансованого природокористування у сфері аграрного виробництва» 
(0108U009772).
Результати своїх наукових досліджень наукові керівники регулярно публікують у фахових вітчизняних наукових 
виданнях, матеріалах науково-практичних конференцій, монографіях, періодичних закордонних наукових 
виданнях, а також у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз. Передусім Scopus i Web of Science. 

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Головним нормативним документом Уманського НУС, що регулює питання дотримання академічної доброчесності 
є Кодекс академічної доброчесності Уманського НУС   
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-
1.pdf
Однією із головних умов подачі тексту наукової роботи аспіранта для проходження процедури попередньої 
експертизи, є її перевірка на наявність плагіату. В числі іншого, вона проводиться Відділом моніторингу якості 
освіти Уманського НУС за допомогою засобів сервісу перевірки на плагіат Unicheck. Відділом також створено 
безкоштовні онлайн-сервіси для самоперевірки на плагіат (https://mon.udau.edu.ua/assets/files/akademichna-
dobrochesnist/samoperevirka-na-plagiat.pdf )
Для формування здатності аспірантів проводити наукові дослідження та представляти їх результати, керуючись 
етичними міркуваннями, академічною доброчесністю та захистом прав інтелектуальної власності в освітньо-наукову 
програму «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» включено освітню компоненту «Академічне письмо та 
оприлюднення наукових результатів».

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

У разі порушення академічної доброчесності Кодексом академічної доброчесності Уманського НУС (розділ 5)  
передбачено притягнення особи до дисциплінарної відповідальності: 
5.1. За порушення правил та норм академічної доброчесності педагогічні і науково-педагогічні працівники можуть 
бути притягнуті до таких видів відповідальності:
- відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
- позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання;
- відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи обіймати визначені законом посади;
- догана;
- недопущення до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади;
- позбавлення на певний трок премій та надбавок, інших заохочень.
5.2. За порушення правил академічної доброчесності здобувачі вищої освіти притягуються до таких основних видів 
відповідальності:
- повторне проходження оцінювання;
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
- відрахування з Університету.
Університет проводить постійний моніторинг рішень Комітету з етики НАЗЯВО (Кодекс академічної доброчесності 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти https://naqa.gov.ua/wp-
content/uploads/2019/07Кодекс-академічної-доброчесності.pdf ) та іншої доступної інформації щодо дотримання 
академічної доброчесності здобувачами третього рівня вищої освіти та їхніми керівниками.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Освітньо-наукова програма «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» передбачає здобуття аспірантом 
компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної 
та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також 
проведення власного наукового дослідження. 
Сильними сторонами освітньо-наукової програми «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» є: 
- наявність чіткої процедури розробки та затвердження освітньо-наукової програми, навчальних планів; 
- моніторинг інформації щодо змісту та організації освітнього процесу за освітньо-науковою програмою; 
- наявність чітко сформованих місії та цілей освітньо-наукової програми, їх відповідність стратегічній місії 
Уманського НУС; 
- професійна орієнтація при підготовці здобувачів за освітньо-науковою програмою; 
- усі науково-педагогічні працівники, які викладають на освітньо-науковій програмі мають науковий ступінь та 
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достатній навчально-методичний досвід (більше 10 років); 
- наявність сучасної матеріально-технічної бази; 
- до участі в розробці, вдосконаленні та реалізації освітньо-наукової програми залучені стейкхолдери від 
роботодавців та здобувачів вищої освіти; 
- тематика наукових досліджень аспірантів узгоджується із програмою наукових досліджень Уманського НУС, 
факультету економіки і підприємництва та кафедри економіки; 
- виконуються Зальцбургські принципи - достатня кількість дослідників університету працюють в одному руслі 
наукового пошуку, що формує достатній кадровий потенціал рецензентів аспірантських досліджень;
- серед наукових керівників є ті, хто уже має власні наукові школи (Наукова школа з економіки сільського 
господарства http://www.udau.edu.ua/assets/files/presentation/Nauk-shk-ekonomika.pdf);
- розроблено електронний документ «Довідник по освітньо-науковій програмі «Економіка»…» в якому зібрано усю 
необхідну інформацію для здобувачів третього рівня вищої освіти;
- захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктор філософії: здобувачі третього рівня вищої освіти за 
спеціальністю 051 «Економіка» Нижник І.О. і Бленда Н.О. успішно захистили дисертації, та отримали ступінь 
доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка».
Слабкими сторонами освітньо-наукової програми «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» є:
- відсутність фахових компетентностей, пов'язаних із набуттям знань та умінь у сфері екологобезпечного 
агропродовольчого виробництва;
- неповне використання наявних резервів щодо проведення спільних аудиторних занять із залученими 
стейкхолдерами із числа роботодавців;
- низький рівень міжнародної наукової мобільності.

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

Стратегія подальшого розвитку освітньо-наукової програми – це продовження реалізації сформованого курсу щодо 
інноваційного розвитку, який передбачає своєчасну розробку і запровадження новітніх форм і методів роботи, 
впровадження інноваційних освітніх технологій, забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, 
максимально адаптованих до вирішення завдань професійної діяльності. Зазначене потребує від викладачів 
кафедри забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та 
інноваційного супроводу навчального процесу. 
Конкретними заходами, які необхідно здійснити для досягнення перспективних цілей розвитку освітньо-наукової 
програми, мають стати:
1) ревізія змісту освітньо-наукової програми «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» при появі відповідного 
державного стандарту;
2) відповідно до Рекомендацій Національного агентства забезпечення якості вищої освіти стосовно акредитації 
освітніх програм третього рівня вищої освіти, для забезпечення підвищення якості освітньо-наукової програми, 
передбачено наступні заходи:
- для формування компетентностей та програмних результатів навчання, пов'язаних із набуттям знань та умінь у 
сфері екологобезпечного агропродовольчого виробництва, ввести у навчальний план освітньої програми (цикл 
професійної підготовки) освітню компоненту, яка б за завданнями курсу та змістом відповідала вирішенню даної 
проблеми;
- з метою сприяння формуванню індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти, кількість вибіркових 
освітніх компонент навчального плану освітньо-наукової програми буде збільшено з 4 до 5;
- для використання практичного досвіду, набуття здобувачами вищої освіти прикладних знань та умінь, збільшити 
кількість проведених спільних аудиторних занять із залученими стейкхолдерами із числа роботодавців;
- для забезпечення унікальності освітньо-наукової програми, із врахуванням суттєвого посилення актуальності та у 
відповідності до тематичної спрямованості наукових досліджень аспірантів кафедри економіки, ввести до 
тематичного плану наукових досліджень Уманського НУС тему «Соціально-економічні пріоритети розвитку 
національної продовольчої системи в умовах глобалізації»;
- забезпечити співучасть аспірантів кафедри економіки (теми наукових досліджень яких пов'язані з темою проекту) 
у міжнародному науковому проекті  «Multilevel Local, Nation and Region wide Education and Training in Climate 
Services, Climate Change Adaptation and Mitigation / Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань 
кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом'якшення в локальному, національному та регіональному 
масштабах – ClimEd» (https://science.udau.edu.ua/ua/novyj-resurs5/bagatorivneva-osvita-ta-profesijne-navchannya-z-
pitan-klimatichnih-poslug-adaptacii-do-zmin-klimatu-ta-ih-pomyakshennya-v-lokalnomu-nacionalnomu-ta-regionalnomu-
masshtabah-slimed-erasmus.html)

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Непочатенко Олена Олександрівна

Дата: 11.06.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-методичні 
матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

Філософія науки навчальна 
дисципліна

silabus_filosofiya_nau
ki.pdf

3Eb3FLIT+AoM29mK
EEeKJ0Z/AUe1yFC4nL

DEei3tIU8=

Аудиторія № 208, S=50,4 кв.м. 
Типове обладнання: стіл письмовий 
дерев'яний, парти, металеві лавки, 
дошка аудиторна 100-170 см.,. 
Спеціальне обладнання: 
мультимедійний проектор VIEW 
SONIC, мультимедійний екран.

Іноземна мова в 
наукових дослі-дженнях 
та ділових комунікаціях

навчальна 
дисципліна

silabus_inozemna_mo
va_v_naukovih_dosli
dzhennyah_ta_dilovih
_komunikaciyah.pdf

V9QA52Mt3jCslryZfS8
8xIIac+bzVftDj7E0a8t

7Iu4=

Аудиторія № 237, S=32,2 кв.м. 
Типове обладнання: стіл письмовий 
дерев’яний, стільці Рольф хром 
пластик, стенд для навчальної 
літератури, дошка для крейди 120-
200 см. Спеціальне обладнання. 
Лінгафонне обладнання: 
портативний ноутбук HP 250 G6 
(2EV80ES) учителя, портативний 
ноутбук HP 250 G6 (2EV80ES) учня, 
мережевий комутатор TP-LINK TL-
SF1008D Світч, маршрутизатор 
Wi-Fi TP-Link TL-WR840N, 
акустична система Sven SPS-619 
Black, гарнітура (навушники з 
мікрофоном) Protech Kotion Each 
G2000 Black Blue, програмне 
забезпечення, словники, магнітофон 
касетний Sony CFS-B7S, касети з 
записами за темами занять.

Інформаційні технології 
в науковій діяльності

навчальна 
дисципліна

silabus_informacijni_t
ehnologii_v_naukovij

_diyal_nosti.pdf

aGNM+wifSIqVojGpAr
+7FBsqwcz0P5YESJ79

liPOSV0=

Аудиторія № 221, S=50 кв.м. Типове 
обладнання: стіл письмовий, 
стільці, комп'ютерні столи, 15 
комп'ютерів (Intel Core i3 @ 3.60GHz 
8,00ГБ DDR4, ASUSTeK COMPUTER 
INC. PRIME H310M-D, 223GB SSDPR-
CL100-240 (SATA (SSD), монітор 
(SA240Y 23.8” 1920x1080). Спеціальне 
обладнання: інтерактивний дисплей 
(NewLine TruTouch ТТ-6518RS, 65"). 
Типове програмне забезпечення: 
Microsoft Windows 10 Pro for 
Workstations 64-bit, Microsoft Office 
2016. Спеціальне програмне 
забезпечення:Pycharm EDU, Visual 
Studio community 2019, Visual Code, 
Open Server Panel, RStudio, NetBeans.

Педагогіка та методика 
викладання 
економічних дисциплін

навчальна 
дисципліна

silabus_pedagogika_t
a_metodika_vikladan
nya_ekonomichnih_di

sciplin.pdf

bn/ML/+vLZAKYjFtHy
i2Aiss8DF4e8Ha1zmr3

vzdn9w=

Аудиторія № 260, S=144,5 кв.м. 
Типове обладнання: стіл письмовий, 
парти, лавки, дошка аудитор-на, 
кафедра. Спеціальне  обладнання: 
проектор EPSON EB-504, 
портативний ноутбук Samsung 
(NP-N143), мережевий фільтр.

Академічне письмо та 
оприлюднення наукових 
результатів

навчальна 
дисципліна

silabus_akademichne_
pis_mo_ta_oprilyudn
ennya_naukovih_rezu

l_tativ.pdf

yhDLV7r86/KV6cWw
N7Eu1JFid2CWdzD7W

V6pUaYualU=

Аудиторія № 272, S=20 кв.м. Типове 
обладнання: стіл письмовий 
дерев’яний, стільці дерев'яні,  дошка 
для крейди 120-200 см. Спеціальне 
обладнання: мультимедійний 
проектор ACERХ 110, ноутбук ASUS, 
проекційний екран для проектора  
Walfix SNM.

Теорії економічного 
розвитку

навчальна 
дисципліна

silabus_teorii_ekonom
ichnogo_rozvitku.pdf

pTrYY93AB7TQeQhEK
Zp9LxMIvmoLCRD9h

wvvYkRUPyc=

Аудиторія № 210, S=46 кв.м. Типове 
обладнання: стіл письмовий 
дерев’яний, парти, стільці, дошка 
для крейди 120-200 см., кафедра. 
Спеціальне обладнання: 
мультимедійний проектор ACER Х 
110, ноутбук ASUS, проекційний 
екран для проектора  Walfix SNM.

Інноваційна аграрна 
економіка

навчальна 
дисципліна

silabus_innovacijna_a
grarna_ekonomika.pd

TTpYsVpetxchXwYJgP
LR83p7n4cNWL9ooX

Аудиторія № 265, S=82,45 кв.м. 
Типове обладнання: столи письмові, 



f QNk1/U2nE= лавки металеві, комплект 
аудиторний, дошка аудиторна, 
кафедра, шафи книжні. Спеціальне  
обладнання: проектор EPSON EB-
S12, портативний ноутбук Lenovo 
(G550), мережевий фільтр, 
монографії, посібники, періодичні 
видання, навчально-методичні 
матеріали.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень в економіці

навчальна 
дисципліна

silabus_metodologiya
_ta_organizaciya_na
ukovih_doslidzhen_.p

df

YCUVGr7VpuesCXWs
+2sp1ueD72rVHiOmC

QM/pJkNr9Q=

Аудиторія № 265, S=82,45 кв.м. 
Типове обладнання: столи письмові, 
лавки металеві, комплект 
аудиторний, дошка аудиторна, 
кафедра, шафи книжні. Спеціальне  
обладнання: проектор EPSON EB-
S12, портативний ноутбук Lenovo 
(G550), мережевий фільтр, 
монографії, посібники, періодичні 
видання, навчально-методичні 
матеріали.

Актуальні проблеми 
глобальної економіки

навчальна 
дисципліна

silabus_aktual_ni_pro
blemi_global_noi_eko

nomiki.pdf

z9ceQ9cR/HjXY9/iJK4
IpuE6NbKFfVAYuKdK

vtcgTIk=

Аудиторія № 212, S=55 кв.м. Типове 
обладнання: стіл письмовий 
дерев’яний, парти, лавки, дошка для 
крейди 120-200 см, кафедра. 
Спеціальне обладнання: 
мультимедійний проектор ACER Х 
110, ноутбук ASUS, інформаційні 
стенди, політична мапа світу, 
адміністративна та економічна 
мапи України.

Науково-педагогічна 
практика

практика robocha 
programa_naukovo_p
edagogichna_praktika

.pdf

R660ucc1a9LMlzxJO7
MHbmt3nRV442nuvS5

bEouA4BM=

Аудиторія № 210, S=46 кв.м. Типове 
обладнання: стіл письмовий 
дерев’яний, парти, стільці, дошка 
для крейди 120-200 см., кафедра. 
Спеціальне обладнання: 
мультимедійний проектор ACER Х 
110, ноутбук ASUS, проекційний 
екран для проектора  Walfix SNM.

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

99471 Ямчук Павло 
Миколайович

професор, 
Основне 
місце роботи

Менеджменту Диплом доктора 
наук ДД 008641, 

виданий 
06.10.2010, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 002076, 
виданий 

09.12.1998, 
Атестат доцента 

ДЦ 005176, 
виданий 

20.06.2002, 
Атестат 

професора 12ПP 
008306, 
виданий 

30.11.2012

20 Філософія науки Одеський державний 
університет ім. І.І. 
Мечникова, 1994р., 
спеціальність 
«Українська мова та 
література», диплом ЛЖ 
№ 000955

Кандидат філологічних 
наук, 1998р., 
спеціальність 10.01.01 - 
Українська література, 
диплом ДК № 002076

Доцент кафедри 
української літератури, 
2002р., атестат ДЦ № 
005176

Доктор філософських 
наук, 2010р., 
спеціальність 09.00.12 – 
Українознавство, 
диплом ДД № 008641

Професор кафедри 
соціально-гуманітарних 
і правових дисциплін, 
2012р., атестат 12ПР № 



008306

Академік Академії наук 
вищої освіти України по 
Відділенню філософії, 
2015р., диплом № 14/15

Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
СС 00493706/000458-16 
від 17.06.2016р. видане у 
Національному 
університеті біоресурсів 
і природокористування

Публікації у наукових 
виданнях, включених до 
переліку наукових фа-
хових видань України:
1. Ямчук П. М. 
Примусова 
трансформація поетики 
мистецтва слова в 
умовах утвердження та 
подальшого панування 
окупаційно-тоталітарної 
дегуманізації 
українського суспільства 
в УРСР. Філологічний 
часопис. Науковий 
журнал, 2019, Вип. №2 
(14) 2019. С.168-177.
2. Ямчук П. М. 
Андрущенко Віктор 
Петрович. Велика 
Українська 
Енциклопедія 
URL//htpps//vue.gov.ua
3. Ямчук П. М. Вірність 
українській долі і Слову. 
Одесит. Український 
професор Євген  
Миколайович 
Прісовський. 
Філологічний часопис, 
2020, Вип. 1(15) 2020. 
С.131-135.
4. Ямчук П. М. 
Вікопомне джерело 
нашої пам’яті. 
Філологічний часопис, 
2020, Вип.1(15). С.124-
130.
5. Ямчук П. М. 
Олександр Довженко: 
декілька спостережень 
про світоглядні та 
естетичні універсалії 
його феномену на тлі ХХ 
століття. Філологічний 
часопис, 2020, Вип. 
2(16). С.133-147.

Публікації в інших 
виданнях:
1. Ямчук П.М. Потреба 
духовних аристократів. 
Наша віра, 2003, № 8. 
С.4-5.
2. Ямчук П.М. Від 
Шевченка до Стуса. 
Літературна Україна», 
2004, 23 вересня.
3. Ямчук П.М. 
Українські духовні 
перспективи. Наша віра, 
2005,  № 1. С. 8-9.
4. Ямчук П.М. По ділах і 
пізнаєте їх. Літературна 
Україна, 2005, 17 
березня.
5. Ямчук П.М. Феномен 
України та перспективи 
світової цивілізації. 
Слово Просвіти, 2005, 
22 червня.
6. Ямчук П. М. 
Філософський дискурс 



опору масофікації 
особистості й 
суспільства в  духовно-
інтелектуальній 
реальності ХХІ століття. 
Zeszyt naukowy prac 
ukrainoznawczych, 2020, 
nr. 4. С. 135-151.
7. Ямчук П. М. Микола 
Підгорний та радянська 
інтелігенція (декілька 
філософсько-
українознавчих 
роздумів). Zeszyt 
naukowy prac 
ukrainoznawczych, 2020, 
nr. 4. С. 151-169.

Монографії, 
підручники, навчальні 
посібники:
1. Ямчук П.М. 
Український 
літературний 
імпресіонізм в 
європейському 
філософсько-
естетичному універсумі 
межі ХІХ-ХХ ст.: 
Монографія. Умань: 
АЛМІ, 2014. 220 с.
2. Сонько С.П., Ямчук 
П.М., Кисельов Ю. О., 
Суханова І.П. 
Взаємозв’язок розвитку 
аграрної галузі і 
методології аграрної 
науки в умовах 
постіндустріальної 
економіки (у контексті 
переходу на нові 
стандарти вищої освіти). 
Соціально-економічні 
аспекти стійкого 
розвитку економіки 
України: колективна 
монографія / під. ред. 
О.О. Непочатенко. 
Умань: СПД Сочінський, 
2016. 300 с. Режим 
доступу: 
http://lib.udau.edu.ua/ha
ndle/123456789/2639
3. Ямчук П.М. «Завжди 
треба жити і діяти так, 
щоби розтопити лід на 
п’ять ліктів довкола 
себе» (невелике есе про 
велику Особистість або 
Фрески спогадів про 
неї). Україна Ольги 
Діденко: колективна 
монографія / за ред. 
Б.Д.Чорномаза, 
Т.О.Чорномаз. К.: 
«Талком», 2017. С. 32- 
46.
4. Ямчук П.М. 
Вітчизняна православна 
Церква і служіння 
української громади 
Христу: минуле, сучасне, 
перспективи (кілька 
міркувань в контексті 
святкування 1030-
літнього буття Русі-
України в Христовій 
вірі). Соціальний 
розвиток сільських 
регіонів: колективна 
монографія / за ред. 
А.М. Шатохіна, М.В. 
Костюк. Умань: ВПЦ 
«Візаві», 2018. С. 160 – 
167.
5. Ямчук П.М. Новітня 
українська рецепція 
християнської філософії 



в білоруській літературі 
ІІ половини ХХ віку. 
Filozofia w literaturze i 
sztuce: monografia 
zbiorowa / redakcia 
naukowa S. Dworacki, M. 
Jaworska-Woloszyn. 
Gorzow Wielkopolski: 
Wydawnictwo Naukowe 
Akademii im. Jakuba z 
Paradyza, 2018. С. 139-
157.
6. Ямчук П.М. 
Незасвоєні уроки ХХ 
століття (декілька 
світоглядних містків від 
становлення УАПЦ в 
добу Розстріляного 
відродження до 
становлення ПЦУ). 
Святість людського 
життя: колективна 
монографія / за ред. В. 
Вакіна. К.: «Дух і 
літера», 2019. С. 337-352.

Членство в редколегії 
наукового фа-хового 
видання:
1. Член Вченої Ради 
«Zeszyt naukowy prac 
ukrainoznawczych» 
(Польща, Гожув 
Великопольський, 
Академія імені Якуба з 
Парадижу) (починаючи 
від №2 2018 року) 
http://zeszytnaukowy.ajp.
edu.pl/uploads/zeszyt-
naukowy-rada-
naukowa.pdf;

Участь у роботі 
спеціалізованих вчених 
рад:
1. Офіційний опонент 
дисертації Богомолець 
О.В. Феномен 
української домашньої 
ікони. Дис. на здобуття 
д. ф. н. за спеціальністю 
09.00.12. Захист 25 
червня 2018 року на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д .26.001. 43 в 
Київському 
національному 
університеті ім. Тараса 
Шевченка.
2. Член спеціалізованої 
вченої ради Д .26.001. 43 
в Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка із 
захисту кандидатських і 
докторських дисертацій 
з філософських наук. 
Наказ Міністерства 
освіти і науки №374 від 
13 березня 2017 року).

Видання методичних 
матеріалів:
1. Ямчук П.М. 
«Філософія науки». 
Частина перша (модуль 
1). Орієнтовний курс 
лекцій для докторів 
філософії спеціальності 
051 «Економіка». 
Умань: Уманський НУС 
2020. 52 с.
2. Ямчук П.М. 
«Філософія науки». 
Частина друга (модуль 
2). Орієнтовний курс 



лекцій для докторів 
філософії спеціальності 
051 «Економіка». 
Умань: Уманський НУС 
2020. 100 с.
3. Ямчук П.М. 
«Філософія науки». 
Методичні вказівки і 
рекомендації для 
семінарських занять з 
дисципліни для 
докторів філософії 
спеціальності 051 
«Економіка». Умань: 
Уманський НУС 2020. 
24 с.
4. Ямчук П.М. 
Методичні вказівки з 
дисципліни «Філософія 
науки» для самостійної 
підготовки докторів 
філософії спеціальності 
051 «Економіка». 
Умань: Уманський НУС, 
2020. 20 с.
5. Ямчук П.М. 
Методичні вказівки з 
дисципліни «Філософія 
науки» для виконання 
індивідуальних завдань 
та контрольної роботи 
докторами філософії 
спеціальності 051 
«Економіка». Умань: 
УНУС, 2020. 12 с

246063 Комісаренко 
Наталія 
Олександрівн
а

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце роботи

Менеджменту Диплом 
кандидата наук 

ДK 023347, 
виданий 

14.04.2004, 
Атестат доцента 

02ДЦ 014733, 
виданий 

22.12.2006

35 Іноземна мова в 
наукових дослі-
дженнях та 
ділових 
комунікаціях

Кіровоградський 
державний 
педагогічний інститут 
ім. О.С. Пушкіна 
(спеціальність 
«Англійська мова»), 
1981р., диплом Г-ІІ № 
223926

Кандидат педагогічних 
наук, 2004р., 
спеціальність 13.00.07 - 
Теорія і методика 
виховання, диплом ДК 
№023347

Доцент кафедри 
іноземних мов, 2006р., 
атестат ДЦ №014733  

Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
СС 00493706/000416-16 
від 17.06.2016р. видане у 
Національному 
університеті біоресурсів 
і природокористування

Публікації у 
періодичних видання, 
які включені до 
міжнародних 
наукометричних баз  
Scopus, Web of Science:
1. Komisarenko N. 
Lazariev O., Fernos Y., 
Neshchadym L., Tymchuk 
S., Movchan L. Methods 
for monitoring and 
analysis of the 
Holidaymakers’ Free 
Time in Tourism.  
Proceedings of the 33rd 
International Business 
Information Management 
Association Conference 
(IBIMA). Education 
Excellence and 
Innovation Management 
through Vision, 2019. 
Granada, Spain, 2020. P. 
7077



Публікації у наукових 
виданнях, включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Komisarenko N.O. 
Content, forms and 
methods of quality 
monitoring of organizing 
educational work in 
higher educational 
establishment. 
Гуманітарний вісник 
ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Григорія Сковороди». 
Додаток 1 до Вип. 36, 
Том ІІ (62): Тематичний 
випуск «Вища освіта 
України у контексті 
інтеграції до 
європейського 
освітнього простору». 
К.: Гнозис, 2015. С. 438-
444.
2. Комісаренко Н.О. 
Педагогічні умови 
виховання студентів 
вищих навчальних 
закладів на ідеях 
толерантності. Сборник 
научных трудов 
«Актуальные научные 
исследования в 
современном мире», 
2017, Выпуск 4(24). С. 
54-59. 
3. Комісаренко Н.О. 
Зміст, форми і методи 
моніторингу якості 
організації виховної 
роботи у вищому 
навчальному закладі. 
Вісник університету 
імені Альфреда Нобеля, 
2017, Серія «Педагогіка і 
психологія». 
Педагогічні науки, 
№1(13). С.106-111.
4. Комісаренко Н.О. 
Шляхи удосконалення 
управління якістю 
навчання у 
загальноосвітніх 
навчальних закладах. 
Сучасні інформаційні 
технології та інноваційні 
методики навчання у 
підготовці фахівців: 
методологія, теорія, 
досвід, проблеми, 2018,  
Вип. 51. С.59-63.
5. Комісаренко Н.О. 
Вимоги до рівня 
формування 
професійної комунікації 
майбутніх фахівців 
немовного профілю. 
Інноваційна педагогіка, 
2019, випуск 17. С. 93-97.

Публікації в інших 
виданнях:
1. Комісаренко Н.О. 
Забезпечення якості як 
визначальний принцип 
Європейського простору 
вищої освіти. Zeszyt 
Naukowy Prac 
Ukrainoznawczych. 
Gorzow Wielkopolski, 
2016. C. 31-39.
2. Komisarenko N. 
Creative approaches and 



methods in English 
language teaching: a 
practical view. Book of 
abstracts  аn international 
conference on teaching 
and learning English as 
an additional language. 
Ephesus, Izmir (Turkey), 
2017. P. 49-56.
3. Komisarenko N., 
Oliinyk O. Problem space 
of modern society: 
philosophical-
communicative and 
pedagogical 
interpretations. Сollective 
monograph. Part I. 
Warsaw: BMT Erida Sp. z 
o.o, 2019.
4. Natalia Komisarenko. 
Liudmyla Movchan. 
Agricultural Higher 
Education and Training in 
Europe. Proceedings of 
the International 
Conference on Advanced 
Research in Teaching and 
Education. Rome (Italy), 
2019, May 10. P. 33-37.
5. Natalia Komisarenko, 
Mariia Kudla, Olena 
Kirdan. Transformation 
Of The Quality Assurance 
System Of Higher 
Education In Ukraine. 
Proceedings of the 
International Conference 
of Education, Research 
and Innovation. Seville 
(Spain). 11-13 November 
2019. P. 10289-10295.

Монографії, 
підручники, навчальні 
посібники:
1. Комісаренко Н.О., 
Прокоф'єв Г.Л. 
Англійська мова: навч. 
посіб. Умань: 
Видавничо-
поліграфічний центр 
«Візаві», 2018. 267 с.

Організаційна робота:
1. Завідувач кафедри 
української та іноземних 
мов.

Видання методичних 
матеріалів:
1. Комісаренко Н.О., 
Бечко Я.В. Навчально-
методичний посібник 
для практичних занять з 
дисципліни «Іноземна 
мова в наукових 
дослідженнях та ділових 
ко-мунікаціях» для 
здобувачів ОНР доктор 
філософії. Умань: ФОП 
«Масловатий», 2020. 23 
с.
2. Комісаренко Н.О., 
Бечко Я.В. Навчально-
методичний посібник з 
дисципліни «Іноземна 
мова в наукових 
дослідженнях та ділових 
комунікаціях» для 
здобувачів ОНР доктор 
філософії (заочної 
форми навчання). 
Умань: ФОП 
«Масловатий», 2020. 16 
с.
3. Комісаренко Н.О., 
Бечко Я.В. Навчально-
методичний для 



самостійної роботи 
здобувачів ОНР доктор 
філософії з дисципліни 
«Іноземна мова в 
наукових дослідженнях 
та ділових 
комунікаціях» Умань: 
ФОП «Масловатий», 
2020. 20 с.

Керівництво науковою 
роботою студентів:
1. Голова комісії I  етапу 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
навчальної дисципліни 
«Іноземна мова»

Участь у професійних 
об'єднаннях:
1. Член науково-
дослідної лабораторії 
«В. О. Сухомлинський і 
школа ХХІ століття»: 
історія і традиції»  
УДПУ імені Павла 
Тичини; Наказ по УДПУ 
імені Павла Тичини № 
2-7/154 від 07.10.1996 
року

Досвід практичної 
роботи:
1. Педагогічна 
діяльність з 1981 по 
1993рр.

295393 Ліщук Роман 
Ігорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце роботи

Економіки і 
підприємництва

Диплом 
спеціаліста, 
Уманський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Павла 
Тичини, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої освіти. 
Фізика та основи 

інформатики, 
Диплом 

спеціаліста, 
Уманський 

національний 
університет 

садівництва, рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

7.03060101 
менеджмент 
організацій і 

адміністрування
, Диплом 

кандидата наук 
ДK 037913, 

виданий 
29.09.2016, 

Атестат доцента 
AД 002103, 

виданий 
05.03.2019

15 Інформаційні 
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сільськогосподарської 
продукції за допомогою 
методів 
інтелектуального 
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Penkova O. H., Plets I. I., 
Sus T. Y., Biloshkurska N. 
V., Biloshkurskyi M. V. 
Management of the higher 
education institutions 
innovative potential: 
formalization and 
evaluation. Revista 
Inclusiones, 2020, Vol. 7, 
Num. 4. Р. 624-645.

Публікації у наукових 
виданнях, включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Кірдан О.Л., Пенькова 
О.Г. Методика 
викладання у вищій 
школі - 
фундаментальний 
складник підготовки 
доктора філософії. 
Педагогіка формування 
творчої особистості у 
вищій і загальноосвітній 
школах, 2020, № 71. С. 
32-37.
2. Пенькова О.Г., 
Цимбалюк Ю.А. Оцінка 
впливу доходів 
споживачів на обсяги 
придбання органічних 
продуктів. Збірник 
наукових праць 
Уманського НУС, 2018, 
Випуск 92, Частина 2 
«Економічні науки». 
С.98-106. 
3. Пенькова О.Г., Харено 
А.О., Цимбалюк Ю.А. 
Маркетинговий аналіз 
діяльності 
сільськогосподарських 
підпри-ємств 
Уманського району 
Черкаської області. 
Збірник наукових праць 
Уманського НУС, 2018, 
Випуск 93, Частина 2 
«Економічні науки». С. 
98-114.
4. Пенькова О.Г., 
Харенко А.О., Соковніна 
Д.М. Напрями 
активізації 
маркетингової 
діяльності малих та 
середніх 
сільськогосподарських 



підприємств України у 
контексті 
адміністративно-
територіальної 
реформи. Науковий 
вісник Мукачівського 
державного 
університету, 2018, 
Випуск 2(10), Частина 2, 
Серія «Економіка». С. 
96-102.
5. Пенькова О.Г., 
Харенко А.О., 
Цимбалюк Ю.А. 
Тенденції та 
перспективи розвитку 
ринку круп’яних виробів 
в Україні. Науковий 
вісник Мукачівського 
державного 
університету, 2020, 
Випуск 1 (13), Серія 
«Економіка». С. 38-44.
6. Пенькова О.Г., 
Харенко А.О., 
Лементовська В.А. 
Маркетингові 
дослідження ставлення 
студенства до 
органічних продуктів 
харчування. Інноваційна 
економіка, 2020, №3-4. 
С.133-139.
7. Pen'kova О., Kharenko 
А., Nevlad V. Advertising 
concepts of the promotion 
of the production of milk 
processing enter-?rises in 
cherkasy region. 
Investytsiyi: praktyka ta 
dosvid, 2020, Vol. 15-16. 
Р. 22–27.
8. Пенькова О.Г., 
Харенко А.О., 
Лементовська В.А. 
Маркетингова товарна 
політика 
молокопереробних 
підприємств Черкаської 
області. Вісник ХНАУ ім. 
В.В. Докучаєва, 2020, № 
1, Серія «Економічні 
науки». С. 17-32.

Монографії, 
підручники, навчальні 
посібники:
1. Економічна теорія: 
Навчальний посібник 
[А.М.Андрюшенко, А.П. 
Бурляй, В.С.Костюк, 
Р.Б.Кримковський, 
Р.П.Мудрак, 
О.Г.Пенькова, Л.А. 
Фицик]. К.: Центр 
учбової літератури, 
2009. 520с.
2. Економічна теорія: 
Навчальний посібник 
[Мудрак Р. П., Бурляй А. 
П., Костюк В. С., 
Котвицька Н. М., 
Нестерчук Я. А., 
Пенькова О. Г., Ревуцька 
А. О., Смолій Л. В., 
Фицик Л. А., Фротер О. 
С.]. Умань: ВПЦ 
«Сочінський», 2018.  
720 с. 

Господоговірна 
тематика:
1. Виконання наукового 
проекту за господарчою 
тематикою за договором 
№ 10/17 від 22.05.2017р.
2. Виконання наукового 
проекту за господарчою 



тематикою за договором 
1/18 від 20.02.2018р.
3. Виконання наукового 
проекту за господарчою 
тематикою за договором 
№10/19 від 31.05.2019р.
4. Виконання наукового 
проекту за господарчою 
тематикою за договором 
№10/20 від 
09.06.2020р.

Організаційна робота:
1. Завідувач кафедри 
маркетингу Уманського 
національного 
університету 
садівництва.
2. Гарант ОПП 
«Маркетинг» другого 
рівня вищої освіти 
(магістр) у галузі знань 
07 «Управління та 
адміністрування» за 
спеціальністю 075 
«Маркетинг».

Видання методичних 
матеріалів:
1. Пенькова О. Г. 
Методичні вказівки для 
семінарських і 
практичних занять, 
самостійної роботи 
студентів з дисципліни 
«Педагогіка та методика 
викладання 
економічних 
дисциплін» для 
здобувачів ОНР доктор 
філософії зі 
спеціальності 051 
«Економіка», 073 
«Менеджмент», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». Умань: 
Уманський НУС, 2020. 
26 с.

Керівництво науковою 
роботою студентів:
1. Керівництво 
студентами, які зайняли 
призове місце на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
зі спеціальності:
- 2016-2017 н.р. 
«Маркетинг» І місце 
Косєвич Д.М.;
- 2017-2018 н.р. 
«Маркетинг» І місце 
Власюк Д.В.;
- 2018-2019 н.р. 
«Маркетинг» І місце 
Семенда Д.М.
- 2019-2020 н.р. 
«Маркетинг» І місце 
Чорна І.А.

228319 Мельник 
Людмила 
Юріївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце роботи

Економіки і 
підприємництва

Диплом 
спеціаліста, 
Уманський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Павла 
Тичини, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої освіти. 

Математика, 

12 Академічне 
письмо та 
оприлюднення 
наукових 
результатів

Уманський державний 
педагогічний 
університет ім. Павла 
Тичини, 2006р., 
спеціальність 
«Педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Математика», диплом 
ЕР № 30400410 

Кандидат економічних 
наук, 2009р., 
спеціальність 08.00.04 – 
Економіка та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 



Диплом 
магістра, 

Уманський 
державний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 

доктора наук ДД 
007722, виданий 

23.10.2018, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 050497, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат доцента 
12ДЦ 031488, 

виданий 
29.03.2012, 

Атестат 
професора AП 

001462, виданий 
16.12.2019

діяльності), диплом ДК 
№ 050497

Доцент кафедри обліку і 
аудиту, 2012р., атестат 
12ДЦ №031488

Доктор економічних 
наук, 2018р., 
спеціальність 08.00.03 – 
Економіка та управління 
національним 
господарством,
диплом ДД № 007722

Професор кафедри 
обліку і оподаткування, 
2019р., атестат АП № 
001462

Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
ПП № 021130133/ 
000806, 2017р., видане у 
Комунальному 
навчальному закладі 
«Черкаський обласний 
інститут післядипломної 
освіти пелагогічних 
працівників Черкаської 
обласної ради
Науково-педагогічне 
стажування в 
Університеті «Проф. Д-
р. Асен Златарова» м. 
Бургас (Болгарія) за 
напрямком 
«Економіка», 2019 рік, , 
сертифікат № 4345

Публікації у 
періодичних виданнях, 
які включені до 
міжнародних науко-
метричних баз Scopus, 
Web of Science:
1. Мельник Л.Ю. 
Парадигмальне 
моделювання 
дослідження 
формування економіки 
знань в інформаційному 
суспільстві. Маркетинг і 
менеджмент інновацій, 
2017, № 2. С. 269-279.
2. Melnyk L., 
Zhavoronkova G. 
Institutional and 
structural transformation 
of society for the 
formation of a knowledge 
economy in Ukraine. 
Рroceedings of the 18th 
European Conference. 
Barcelona, Spain, Sep. 
2017. Р. 1143-1152.
3. Kucherenko T., Matros 
E., Melnyk L., 
Anishchenko H., 
Mykhailovyna S. 
Accounting conceptual 
and reporting frame-work 
in line with the 
institutional theory. 
Proceedings of the 33rd 
International Business 
Information Management 
Association Conference 
(IBIMA). Education 
Excellence and 
Innovation Management 
through Vision, 2019. 
Granada, Spain, 2020. P. 
6576-6586. 
4. Kucherenko T., Matros 
E.,  Melnyk L.,  Ratushna 
O. Method for 
determination and 



recognition of 
comprehensive income of 
business entity. 
Proceedings of the 33rd 
International Business 
Information Management 
Association Conference 
(IBIMA). Education 
Excellence and 
Innovation Management 
through Vision, 2019. 
Granada, Spain, 2020.  P. 
6882-6892.
5. Melnyk, L., Novak, I., 
Gomeniuk, M., Pidlubna, 
O., & Bezpalova, O. The 
Determinants of Tourism 
Development: the 
Example of Potential 
Candidates for the EU 
Membership. Marketing 
and Management of 
Innovations, 2019, № 2. 
Р. 326-336. 
6. Kucherenko T., Melnyk 
L.,  Matros E., Ratushna 
O., Novak I. Institutional-
structural transformation 
of socio-economic system 
for the formation of 
knowledge economy in 
Ukraine. Proceedings of 
the 33rd International 
Business Information 
Management Association 
Conference (IBIMA). 
Education Excellence and 
Innovation Management 
through Vision, 2019. 
Granada, Spain, 2020. Р. 
6851-6867.
7. Kucherenko T., Melnyk 
L., Ma-tros E., Ratushna 
O., Mihailovina S., 
Ivanova N. Management 
of indirect cost: 
accounting and analytical 
support. Proceedings of 
the 34th International 
Business Information 
Management Association 
Conference (IBIMA). 
Education Excellence and 
Innovation Management 
through Vision, 2019. 
Madrid, Spain, 2019. Р. 
11895-11906.
8. Kucherenko T., Melnyk 
L., Matros E., 
Mykhailovyna S., 
Kontseba S., Pidlubna O. 
Problems of development 
of energy cooperation 
between Russia and 
Ukraine: current state and 
prospect. Proceedings of 
the 34th International 
Business Information 
Management Association 
Conference (IBIMA). 
Education Excellence and 
Innovation Management 
through Vision, 2019. 
Madrid, Spain, 2019. Р. 
11907-11920.
9. Andros S., Melnyk L., 
Butenko N., Zaikina H., 
Tykhenko V. Efficiency of 
Management of Loan 
Funds in the Banking 
Industry of Ukraine: Data 
of the Factor Analysis of 
Credit Turnover. 
Marketing and 
Management of 
Innovations, 2019, № 4. 
С. 129-139. 
1. 10. Melnyk L., 



Kucherenko T., E., 
Anishchenko H., 
Lokhanova N.  
Transformation of the 
accounting and reporting 
system: Organizational 
and managerial aspects. 
Journal of Advanced 
Research in Dynamical 
and Control Systems, 
2020, № 12 (7 Special 
Issue). Р. 397-404.

Публікації у наукових 
виданнях, включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Мельник Л.Ю. 
Організаційно-
економічний механізм 
формування економіки 
знань аграрної сфери 
[Електронний ресурс]. 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток, 2018, № 1. 
URL: 
http://www.dy.nayka.com
.ua/pdf/1_2018/33.pdf.
2. Жаворонкова Г.В., 
Мельник Л.Ю. Сучасна 
направленість 
методології наукового 
пошуку в дослідженні 
формування економіки  
знань в інформаційному 
суспільстві. Економіка 
та держава, 2018, № 2. 
С.16-22.
3. Мельник Л.Ю. 
Інтелектуальний капітал 
як об’єкт формування 
економіки знань. Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету, 2017,  № 2, 
Том 2. С.44-48.
4. Мельник Л.Ю. 
Модель креативної 
людини та її менталітет 
в економіці знань. 
Збірник наукових праць 
«Соціально-трудові 
відносини: теорія та 
практика», 2017, № 
1(13). С.242-252.
5. Мельник Л.Ю. 
Системно-структурний 
аналіз національної 
економіки та аграрної 
сфери у вимірі 
економіки знань. 
Економіка АПК, 2017, 
№4. С.17-25. 
6. Мельник Л.Ю. Аналіз 
науково-інноваційної 
складової економіки 
знань аграрної сфери. 
Аграрна економіка, 
2017, Т. 10, № 1-2. С.127–
136. 
7. Жаворонкова Г.В., 
Мельник Л.Ю. Розвиток 
соціального діалогу як 
фактора формування 
людського капіталу в 
економіці знань. 
Збірник наукових праць 
«Соціально-трудові 
відносини: теорія та 
практика», 2017, № 2 
(14). С.107-114.  
8. Мельник Л.Ю. 
Інтеграція освіти, науки 
та виробництва в 
економіці знань 
аграрної сфери. 



Економіка АПК, 2017, № 
11.  С.67–73.
9. Мельник Л. Ю. 
Науково-концептуальні 
підходи щодо 
формування суспільства 
знань в інформаційному 
суспільстві. Вісник 
національного 
університету «Львівська 
політехніка», 2017, 
Серія: «Менеджмент та 
підприємництво в 
Україні: етапи 
становлення і проблеми 
розвитку». С.391-404.
10. Мельник Л.Ю. 
Методика оцінювання 
та діагностика процесу 
формування економіки 
знань аграрної сфери 
України. Агросвіт, 2018, 
№ 2. С.33–39. 
11. Мельник Л.Ю. 
Прогнозування 
показників структурних 
змін аграрної економіки 
під час формування 
економіки знань 
[Електронний ресурс]. 
Ефективна економіка, 
2018, № 1. URL: 
http://www.economy.nay
ka.com.ua/pdf/1_2018/5
6.pdf 

Монографії, 
підручники, навчальні 
посібники:
1. Жаворонкова Г.В., 
Жаворонков В.О., 
Крачок Л.І., Мельник 
Л.Ю. Технологічна 
безпека в інформаційно-
знаннєвій економіці: 
держава, регіон, аграрна 
галузь: монографія. 
Умань: Видавничо-
поліграфічний центр 
«Візаві», 2016. 448 с.
2. Melnyk L.,  Nyzhnyk L. 
Network approach to 
marketing management 
mass communications. 
Przedsiębiorstwo w 
strukturach sieci 
Doświadczenia i 
perspektywy rozwoju w 
Europie Środkowej i 
Wschodniej. Lublin: 
Wydawnictwo KUL, 2016. 
С.348-353. 
3. Мельник Л.Ю. 
Формування економіки 
знань в аграрній сфері: 
теорія, методологія, 
діагностика: 
монографія. Умань: 
Видавець «Сочінський 
М.М.», 2017. 354 с.
4. Жаворонкова Г. В., 
Жаворонков В. О. ,  
Мельник Л. Ю. 
Методологія 
інституціональних змін 
та моделювання 
економіки знань в 
інформаційному 
суспільстві: мо-нографія 
/ за ред. Жаворонкової 
Г. В. Умань: Видавець 
«Сочінський М.М.», 
2017.  300 с.
5. Жаворонкова Г. В., 
Жаворонков В. О. ,  
Мельник Л. Ю. 
Стратегічне управління 
формуванням 



економіки знань в 
аграрній сфері: 
монографія / за ред. 
Жаворонкової Г. В.  
Умань: Видавець 
«Сочінський М.М.», 
2019. 296 с.

Робота у складі 
експертних рад:
1. Експерт з акредитації 
освітніх програм 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти.

Господоговірна 
тематика:
1. Керівник і виконавець 
науково-дослідної 
роботи згідно договору 
№ 8/19 від 14 травня 
2019 р. «Розробка 
рекомендацій з 
організації обліку і 
управління витратами 
на виробництво 
продукції технічних 
культур в ПП «БМ 
Благодатне» 
Тальнівського району 
Черкаської області».

Організаційна робота:
1. Завідувач кафедри 
обліку і оподаткування 
Уманського 
національного 
університету 
садівництва.
2. Гарант ОПП «Облік і 
оподаткування» 
початкового рівня 
(короткий цикл) вищої 
освіти в галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» за 
спеціальністю 071 
«Облік і 
оподаткування».

Видання методичних 
матеріалів:
1. Мельник Л.Ю., 
Кучеренко Т.Є.  
Академічне письмо та 
оприлюднення 
наукових результатів. 
Методичні вказівки для 
практичних занять та 
самостійної роботи 
здобувачів освітньо-
наукового рівня. Умань, 
2020. 

Надання консультацій:
1. Консультування ПП 
Сідякіна Г.П. з питань 
організації і ведення 
бухгалтерського обліку 
та оподаткування 
(протягом 2019 р.)

61380 Смолій 
Людмила 
Василівна

доцент, 
Основне 
місце роботи

Економіки і 
підприємництва

Диплом 
бакалавра, 
Уманська 
державна 
аграрна 

академія, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

0501 Економіка і 
підприємництво

, Диплом 
магістра, 
Уманська 

16 Теорії 
економічного 
розвитку

Уманська державна 
аграрна академія, 
2002р., спеціальність 
«Економіка і 
підприємництво», 
диплом ЕР № 19076228

Кандидат економічних 
наук, 2011р., 
спеціальність 08.00.04 - 
Економіка та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), диплом ДК 



державна 
аграрна 

академія, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 065434, 
виданий 

31.05.2011, 
Атестат доцента 

AД 000587, 
виданий 

01.02.2018

№ 065434

Доцент кафедри 
економіки, 2018р., 
атестат АД № 000587

Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
СС 00493706/000447-16 
від 17.06.2016р. видане у 
Національному 
університеті біоресурсів 
і природокористування

Публікації у 
періодичних виданнях, 
які включені до 
міжнародних науко-
метричних баз Scopus, 
Web of Science:
1. Смолій Л.В., Ревуцька 
А.О., Котвицька Н.М. 
Сталий розвиток 
аграрного сектору 
економіки України: 
таксономічний аналіз 
тенденцій.  Актуальні 
проблеми економіки, 
2016, № 11. С.107-117.
3. Smoliy L.,  Zagorodniuk 
O., Maliuga L. Simulation 
of investment decisionson 
technical support of 
agricultural enterprises. 
Economic Annals-XXI, 
2017, № 163 (1-2(1). Р. 
79-84.
4. Смолій Л.В.,  Ревуцька 
А.О., Новак І.М. Вплив 
інноваційного чинника 
на економічну динаміку 
в країнах Європи.  
Маркетинг і 
менеджмент інновацій, 
2018, № 1. С. 247-258.
5. Pitel N., Alioshkina L., 
Verniuk N., Novak I., 
Smoliy L. Managing 
Logistic System of an 
Enterprise in the Context 
of Conducting 
International Business 
Transactions. Technology, 
Education, Management, 
Informatics Journal, 
2019, vol.8, no.3. PP. 
888–893.
6. Smoliy, L., Revutska, 
A., Shchetyna, M., 
Pivtorak, M., аnd 
Demianyshyna, O. 
Prediction Investment 
Support for Agriculture of 
Ukraine. Proceedings of 
the 33th International 
Business Information 
Management Association 
Conference (IBIMA). 
Granada (Spain),  10-11 
April 2019.

Публікації у наукових 
виданнях, включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Смолій Л.В., Ревуцька 
А.О. Диверсифікація 
діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств як 
інструмент підви-щення 
їх інвестиційної 
привабливості 
[Електронний ресурс]. 
Глобальні та 
національні проблеми 
економіки, 2018, Випуск 



22. С. 555-560. URL: 
http://global-
national.in.ua/issue-22-
2018/30-vipusk-22-
kviten-2018-r/3958-
smolij-l-v-revutska-a-o-
diversifikatsiya-
diyalnosti-
silskogospodarskikh-
pidpriemstv-yak-
instrument-
pidvishchennya-jikh-
investitsijnoji-
privablivosti 
2. Смолій Л.В., Ревуцька 
А.О. Особливості 
формування стратегії 
розвитку підприємств в 
умовах невизначеності 
[Електронний ресурс]. 
Східна Європа: 
економіка, бізнес та 
управління, 2018, №2 
(13). С. 129-134URL: 
http://easterneurope-
ebm.in.ua/journal/13_201
8/24.pdf
3. Смолій Л.В., Ревуцька 
А.О. Забезпечення 
стійкого фінансового 
стану переробних 
підприємств АПК на 
основі оптимізації 
структури капіталу 
[Електронний ресурс]. 
Східна Європа: 
економіка, бізнес та 
управління, 2019, № 3 
(20). С. 348-356. URL: 
http://www.easterneurop
e-
ebm.in.ua/journal/20_20
19/54.pdf
4. Смолій Л.В. 
Порівняльна оцінка 
ефективності  державної 
підтримки аграрного 
сектору економіки  
України та ЄС. 
Інноваційна економіка, 
2016, № 1-2. С. 26-34;
5. Смолій Л.В. 
Трансформація 
бюджетної підтримки 
аграрного сектору 
економіки України в 
умовах євроінтеграції. 
Економіка та 
суспільство, 2016, № 2. 
С. 188-193.
6. Смолій Л.В., Ревуцька 
А.О., Бурляй А.П. 
Сучасні агроформування 
та їхня роль у розвитку 
аграрної сфери 
економіки України. 
Вісник Одеського 
національного 
університету імені І.І. 
Мечникова, 2017, Том 
22, Випуск 3(56), Серія 
«Економіка». С. 58-62.
7. Смолій Л.В., Колотуха 
С.М. Оптимізація 
структури капіталу 
аграрних  підприємств у 
контексті підвищення 
ефективності фінансової 
діяльності. Вісник КіБіТ, 
2017, № 1. С. 41-50.
8. Смолій Л.В., 
Загороднюк О.В., 
Малюга Л.М. Прийняття 
управлінських рішень з 
використанням методів 
економіко-
математичного 
моделювання 



[Електронний ресурс]. 
Економіка та 
суспільство, 2017, 
Випуск 12. С. 354-359 
URL: 
https://economyandsociet
y.in.ua/journals/12_ukr/5
9.pdf
9. Смолій Л. В.,   
Ревуцька А. О. Сучасний 
стан і розвиток 
сільськогосподарської 
кооперації в контексті 
глобалізації: зарубіжний 
досвід для України. 
Науковий вісник 
Ужгородського  
університету, 2019, 
Випуск 25, Частина 2,  
Серія «Міжнародні 
економічні відносини та 
світове господарство». С. 
87-91.
10. Смолій Л.В. 
Формування результатів 
господарської діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств. Збірник 
наукових праць 
Уманського НУС, 2019, 
Випуск 95, Частина 2 
«Економіка», 2019. С. 
115-128.
11. Смолій Л. В. 
Формування системи 
продовольчого 
забезпечення населення 
України в умовах 
глобалізаційних 
викликів. Вісник 
Харківського 
національного 
технічного університету 
сільського господарства, 
2019, Випуск 206 
«Економічні науки». С. 
362-377.
12. Смолій Л. В. Система 
державних інструментів 
захисту продовольчої 
незалежності країни в 
умовах глобалізації. 
Вісник Харківського 
національного 
технічного університету 
сільського господарства, 
2019, Випуск 202 «Еко-
номічні науки». С. 332-
346.
13. Смолій Л.В. 
Дослідження кредитних 
ризиків у системі 
банківського 
кредитування аграрних 
підприємств. Банківська 
справа, 2020, № 1(151). 
С. 76–89.

Монографії, 
підручники, навчальні 
посібники:
1. Економічна теорія: 
Навчальний посібник 
[Мудрак Р. П., Бурляй А. 
П., Костюк В. С., 
Котвицька Н. М., 
Нестерчук Я. А., 
Пенькова О. Г., Ревуцька 
А. О., Смолій Л. В., 
Фицик Л. А., Фротер О. 
С.]. Умань: ВПЦ 
«Сочінський», 2018.  
720 с.

Господоговірна 
тематика:
1. Виконання функцій 
відповідального 



виконавця  науково-
дослідної роботи   
«Дослідження 
економічної 
ефективності 
використання 
земельних ресурсів та 
шляхів її підвищення в 
ПСП «УРОЖАЙ» 
(договір №13/17 від 
07.06.2017 року).
2. Виконання функцій 
керівника  науково-
дослідної роботи   
«Діагностика 
ймовірності банкрутства 
СФГ «Серпанок» 
Ставищенського району 
Київської області та 
розробка рекомендацій 
щодо його 
попередження» (договір 
№16/18 від 05.10.2018 
року).

Організаційна робота:
1. Завідувач аспірантури, 
докторантури 
Уманського 
національного 
університету 
садівництва (за 
сумісництвом).

Видання методичних 
матеріалів:
1. Смолій Л.В. 
Методичні рекомендації 
для підготовки до 
семінарських занять з 
навчальної дисципліни 
«Теорії економічного 
розвитку» для 
здобувачів третього 
освітньо-наукового 
рівня «доктор 
філософії». Умань, 
УНУС, 2020. 18с.
2. Смолій Л.В. 
Методичні рекомендації 
для самостійної роботи з 
навчальної дисципліни 
«Теорії економічного 
розвитку» для 
здобувачів третього 
освітньо-наукового 
рівня «доктор 
філософії». Умань, 
УНУС, 2020. 12с.
3. Смолій Л.В. 
Електронний курс з 
навчальної дисципліни 
«Теорії економічного 
розвитку» для 
здобувачів третього 
освітньо-наукового 
рівня «доктор 
філософії».
Умань, УНУС, 2020. 
URL: 
https://moodle.udau.edu.
ua/course/view.php?
id=272 
Керівництво науковою 
роботою студентів:
1. Керівництво 
студентом, який зайняв 
призове місце на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
економічної теорії 
(Гунько Н.В., 21-о 
група), 2017 р.
2. Керівництво 
студентом, який зайняв 
призове місце на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 



наукових робіт:
1) Рижій М.Б., 62 м-е 
група, 2017р.;
2)  Декарчук В.В., 11 м-е 
група, 2018р.;
3. Керівництво 
студентським науковим 
гуртком, 2015-2021 рр.

Надання консультацій:
1. Наукове 
консультування ПП 
«Аграрна компанія 
2004» (с. Попівці 
Волочиського району 
Хмельницької області), 
договір від 15.01.2018 р.
2. Наукове 
консультування ФОП 
Мусієнко Анатолій 
Ананійович (с. Сушківка 
Уманського району 
Черкаської області), 
договір від 18.06.2018р.

66825 Соколюк 
Сергій 
Юрійович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце роботи

Економіки і 
підприємництва

Диплом 
магістра, 
Уманська 
державна 
аграрна 

академія, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 

магістра, 
Уманський 

національний 
університет 

садівництва, рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
201 Агрономія, 

Диплом доктора 
наук ДД 010218, 

виданий 
24.09.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056099, 
виданий 

18.11.2009, 
Атестат доцента 

12ДЦ 031491, 
виданий 

29.03.2012

12 Інноваційна 
аграрна 
економіка

Уманська державна 
аграрна академія, 
2003р., спеціальність 
«Облік і аудит», 2003р., 
диплом ЕР № 23071497

Кандидат економічних 
наук, 2009, 
спеціальність 08.00.03 – 
Економіка та управління 
національним 
господарством, диплом 
ДК № 056099

Доцент кафедри 
економіки, 2012, атестат 
12ДЦ № 031491

Доктор економічних 
наук, 2020р., 
спеціальність 08.00.04 – 
Економіка та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), диплом ДД 
№ 010218 

Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
СС 00493706/000448-16 
від 17.06.2016р. видане у 
Національному 
університеті біоресурсів 
і природокористування
Сертифікат про 
проходження тренінгу 
на базі економічного 
факультету КНУ ім. 
Тараса Шевченка 
"Важливість 
стратегічного 
троговельного контролю 
та РХБЯ виклики", 13, 
20 квітня 2021р. (1 
кредит (30 годин).

Публікації у 
періодичних виданнях, 
які включені до 
міжнародних науко-
метричних баз Scopus, 
Web of Science:
1. Zharun O., Sokolyuk S.,  
Tkachuk S.,  Ulanchuk V. 
Investment needs 
assessment of Ukrainian 
agricultural enterprises.  
Іnvestment Management 
and Financial 
Innovations, 2017, 
Volume 14, Issue #1 
(cont.). Р. 181-190.
2. Sokolyuk S., 



Nesterchuk Y.,  Korotieiev 
M.,  Cherneha I.,  Zharun 
O. & Blenda N. 
Development and 
Problems of Farmers 
Activities in Ukraine.   
Proceedings of the 33rd 
International Business 
Information Management 
Association Conference 
(IBIMA). Education 
Excellence and 
Innovation Management 
through Vision, 2019. 
Granada, Spain, 2020 P. 
4287–4298
3. Sokoliuk S., Nesterchuk 
Y., Korotieiev M., 
Cherneha I., Zharun O. & 
Blenda N. Formation of 
Productive Employment 
of Labor Potential by 
Diversifying the Rural 
Economy. Proceedings of 
the 35th International 
Business Information 
Management Association 
Conference (IBIMA). 
Education Excellence and 
Innovation Management 
through. Vision 2019. 
Seville, Spain, 2020. P. 
14252-14258.
4. Sokoliuk S., Blenda N., 
Tupchiy O., 
Nepochatenko O., 
Ulanchuk V. & Yako-
venko R. Features of 
Formation of 
Organizational-
Integrative Processes In 
Horticulture. Proceedings 
of the 35th International 
Business Information 
Management Association 
Conference (IBIMA). 
Education Excellence and 
Innovation Management 
through. Vision 20190. 1-
2 April 2020. Seville, 
Spain, P. 14259-14266. 

Публікації у наукових 
виданнях, включених до 
переліку наукових фа-
хових видань України:
1. Соколюк С.Ю. 
Інституційна 
трансформація 
підприємств аграрного 
сектору економіки: 
інноваційний аспект. 
Проблеми системного 
підходу в економіці, 
2019, Вип. 2(70), Ч. 2. С. 
15-19. 
2. Соколюк С.Ю. 
Гармонійно-
інноваційний розвиток 
аграрного сектору 
економіки. Вчені 
записки ТНУ імені В.І. 
Вернадського, 2019,  
Том 30 (69), №2, Серія: 
Економіка і 
управління». С. 176-181.
3. Жарун О.В., Соколюк 
С.Ю., Ткачук С.П. 
Особливості 
інвестування аграрних 
підприємств. Молодий 
вчений, 2016, №11. 
С.111-118.
4. Жарун О.В., Соколюк 
С.Ю., Ткачук С.П., 
Уланчук В.С. Розвиток 
органічного 
виробництва в Україні. 



Молодий вчений, 2017, 
№3 (43). С.867-871. 
5. Соколюк С.Ю. 
Фінансово-економічний 
стан підприємств 
аграрного сектору 
економіки Черкаської 
області [Електронний 
ресурс].  Інфраструктура 
ринку, 2019, № 34. С. 
207-212. 
http://www.market-
infr.od.ua/journals/2019/
34_2019_ukr/32.pdf
6. Жарун О.В., Уланчук 
В.С., Соколюк С.Ю. 
Кореляційно-
регресійний аналіз 
конкурентоспроможност
і продукції 
підприємства. Вісник 
Київського інституту 
бізнесу та технологій, 
2020, №2. (44). С. 65-72.

Монографії, 
підручники, навчальні 
посібники:
1. Нестерчук Ю.О., 
Соколюк С.Ю., Жарун 
О.В. Теорія 
економічного аналізу: 
навч. посіб. Умань: 
Видавничо-
поліграфічний центр 
«Візаві», 2012. 236с. 
(Гриф надано 
Міністерством освіти і 
науки , молоді та спорту 
України (лист № 1/11-
562 від 18.01.2012 р.).
2. Нестерчук Ю.О., 
Соколюк С.Ю., Жа-рун 
О.В., Непочатенко О.А. 
Теорія економічного 
аналізу: навч. посіб. 
Київ: Центр учбової 
літератури, 2019. 272с. 
(Гриф надано 
Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту 
України (лист № 1/11-
562 від 18.01.2012 р.) та 
гриф Уманський НУС 
(протокол №6 від 4 
червня 2018р.).
3. Соколюк С.Ю. 
Розвиток підприємств 
аграрного сектору на 
засадах гармонізації 
інноваційних процесів: 
теорія і практика : 
монографія. Умань: 
«Візаві», 2019. 376 с.

Господоговірна 
тематика:
1. Виконання наукового 
проекту за господарчою 
тематикою за договором 
№ 4/19 від 08.04.2019р.

Організаційна робота:
1. Завідувач кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності Уманського 
національного 
університету 
садівництва.
2. Заступник декана з 
практичної підготовки 
студентів факультету 
економіки і 
підприємництва 
Уманського 
національного 
університету 



садівництва.
3. Гарант ОПП 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» другого 
рівня вищої освіти 
(магістр) у галузі знань 
07 «Управління та 
адміністрування» за 
спеціальністю 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність».

Видання методичних 
матеріалів:
1. Методичні вказівки 
для самостійної роботи 
студентів з дисципліни 
«Інноваційна аграрна 
економіка» для 
здобувачів ОНР доктор 
філософії зі 
спеціальності 051 
«Економіка». Умань: 
Уманський НУС, 2020. 
16 с. 
3. Методичні вказівки 
для семінарських занять 
з дисципліни 
«Інноваційна аграрна 
економіка» для 
здобувачів ОНР доктор 
філософії зі 
спеціальності 051 
«Економіка». Умань: 
Уманський НУС, 2020. 
18 с. 

Керівництво науковою 
роботою студентів:
1. Керівництво 
студентами, які зайняли 
призове місце на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
зі спеціальності:
- 2016-2017 н.р.  
«Економіка 
підприємства» ІІ місце 
Охріменко Л.С.;
- 2017-2018 н.р. 
«Економіка 
підприємства» І місце 
Кононенко Л.Л.

200615 Бурляй 
Олександр 
Леонідович

професор, 
Основне 
місце роботи

Економіки і 
підприємництва

Диплом 
кандидата наук 

KД 071444, 
виданий 

25.12.1992, 
Атестат доцента 
ДЦAP 005566, 

виданий 
24.04.1997, 

Атестат 
професора AП 

000185, виданий 
11.10.2017

27 Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень в 
економіці

Уманський 
сільськогосподарський 
інститут, 1986р., 
спеціальність 
«Економіка і організація 
сільського 
господарства», диплом  
В-1 №538950

Кандидат економічних 
наук, 1992р., 
спеціальність 08.00.05 – 
Економіка, планування, 
організація управління 
народним 
господарством та його 
галузями (сільське 
господарство), диплом 
КД №071444 

Доцент кафедри 
економіки та 
зовнішньоекономічних 
зав’язків, 1997р., атестат 
АР № 005566 

Професор кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності, 2017р., 
атестат АП № 000185 



Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації  
№ 
12СС02070884/035704-
17 від 12.04.2017р. 
видане в ДВНЗ 
Київський національний 
університет ім. Вадима 
Гетьмана

Міжнародне стажування 
у  Вищій школі бізнесу і 
підприємництва (м. 
Островці, Польща) на 
тему «Інноваційні 
освітні технології: 
європейський досвід та 
його впровадження у 
підготовку фахівців з 
економіки та 
управління»,  60 год., з 
24-28.04.2017р.

Публікації у 
періодичних виданнях, 
які включені до 
міжнародних науко-
метричних баз Scopus, 
Web of Science:
1. Karpenko V., Burliai O., 
Burliai A., Mostovyak M. 
Development trends of 
gardening production 
market in Ukraine under 
globalizations. Economic 
Annals-XXI,  2016, № 161 
(9-10). P. 51-55.
2. Burliai A., Ryabchenko 
O., Bielik P., Burliai O. 
Energy security facets: 
verification of 
horticultural wooden 
waste potential with 
bioenergy development 
purpose. Journal of 
Security and Susta-?
nability Issues, 2018, 8(1). 
P. 55-67.

Публікації у наукових 
виданнях, включених до 
переліку наукових фа-
хових видань України:
1. Бурляй А. П., Бурляй 
О. Л.,Ковальов Л.Є. 
Методологічні аспекти 
проведення 
економічного аналізу 
екологізації сільського 
господарства. Збірник 
наукових праць 
Уманського 
національного 
університету 
садівництва, 2020, 
Випуск 96, Ч.2: 
Економічні науки. С.54-
69.
2. Бурляй О.Л., 
Лемещенко Н.М. 
Державна підтримка 
аграрного сектора 
виробництва України. 
Приазовський 
економічний вісник, 
2017, № 5(05). С. 105-
110.
3. Бурляй А.П., Бурляй 
О.Л. Рябченко О.О. Роль 
сільських 
домогосподарств у 
сталому розвитку 
України. Науковий 
збірник Ужгородського 
національного 
університету, 2018, 
Випуск 18, Серія 
«Міжнародні 



економічні відносини та 
світове господарство». С. 
58–63.
4. Бурляй А.П., Бурляй 
О.Л., Непочатенко О.А. 
Вплив діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств  на 
навколишнє природне 
середовище. Науковий 
збірник Ужгородського 
національного 
університету, 2018, 
Випуск 20, Серія 
«Міжнародні 
економічні відносини та 
світове господарство».  
С.64-70. 
5. Бурляй А.П., Бурляй 
О.Л. Інституційні засади 
розвитку екологічного 
сільського господарства 
[Електронний ресурс]. 
Приазовський 
економічний вісник, 
2018, випуск 6(11). С. 31-
36 
http://pev.kpu.zp.ua/jour
nals/2018/6_11_uk/9.pdf
.
6. Бурляй А.П., Бурляй 
О.Л. Гносеологія 
поняття «екологізація 
сільського 
господарства» в 
контексті сталого 
розвитку суспільства. 
Modern Economics, 2019, 
№ 13.  С.41-48. 
7. Бурляй А.П., Бурляй 
О.Л. Зарубіжний досвід 
екологізації сільського 
господарства 
[Електронний ресурс]. 
Східна Європа: 
економіка, бізнес та 
управління, 2019, 
Випуск 2(19). С.61-71  
http://www.easterneurop
e-
ebm.in.ua/journal/19_201
9/11.pdf.
8. Бурляй А.П., Бурляй 
О.Л., Світовий О.М. 
Оцінка виробництва 
органічних ягід в 
Україні. 
Причорноморські 
економічні студії, 2019, 
Випуск 45. С. 16-22.

Публікації в інших 
виданнях:
1. Burliai A.Р., Burliai 
О.L., Kovalev L., 
Smertenuk I. 
Мethodological aspects of 
determination of energy 
potential of biomass of 
plant products. Modern 
Scientific Researches. 
Issue No. 12. Part 3. Р. 
30-35.
2. Burliai A., Burliai O., 
Smertenуuk I., Kovalev L. 
Analysis of innovative 
development of Ukrainian 
enterprises in the context 
of European innovative 
development. VUZF 
review, 2020, V.5(4). Р. 
32-40.  
https://portal.issn.org/res
ource/issn/2534-9228 
(Софія).

Монографії, 
підручники, навчальні 



посібники:
1. Коваленко О.І., 
Бурляй О.Л. Чинники 
ефективного 
функціонування 
садівничих підприємств: 
монографія. Умань: 
Сочінський М.М., 2016. 
215с.
2. Бурляй О.Л., Гринчак 
О.В., Родащук Г.Ю. 
Транспортна складова 
розвитку сільських 
територій: монографія. 
Умань: УНУС, 2016. 229 
с. 
3. Карпенко В.П.,  
Івасюк Ю. І., Притуляк 
Р.М., Чернега А.О. 
Основи біологізації в 
технологіях 
вирощування сої. 
Монографія / за ред. 
В.П.Карпенка. Умань: 
ВПЦ «Візаві», 2017.-146 
с.
 4. Бурляй О.Л., 
Карпенко В.П., Бурляй 
А.П., Буцик Р.М. та ін. 
Адаптивні технології 
вирощування суниці: 
монографія / за ред. 
О.Л. Бурляя. Умань: 
ВПЦ «Візаві», 2019. 84 с.
5. Біологізована 
технологія вирощування 
кукурудзи на зерно. 
Рекомендації 
виробництву 
[В.П.Карпенко, О.Л. 
Бурляй, В.П.Патика, О. 
І.Заболотний та ін.]; за 
ред. В. П. Карпенка. 
Умань: ВПЦ «Візаві», 
2016. 16с.
6. Біологізована 
технологія вирощування 
гречки. Рекомендації 
виробництву [В.П. 
Карпенко, С.П. 
Полторецький, В.П. 
Патика, О.Л. Бурляй та 
ін.]; за ред. В.П. 
Карпенка. Умань: ВПЦ 
«Візаві», 2016. 16с.
7. Основи біологізації в 
технологіях ви-
рощування сої . 
Рекомендації 
виробництву [В.П. 
Карпенко, Ю.І. Івасюк, 
Р.М. Притуляк, А.О. 
Чернега]; за ред. В.П. 
Карпенка. Умань: ВПЦ 
«Візаві», 2017. 146 с.
8. Органічна технологія 
вирощування суниці: 
рекомендації 
виробництву [Бурляй 
О.Л., Карпенко В.П., 
Бурляй А.П., Буцик 
Р.М., Чернега І.І.]; за 
ред. О.Л. Бурляя. Умань: 
ВПЦ «Візаві», 2018.18 с.
9. Екологічні технології 
вирощування суниці: 
рекомендації 
виробництву [Бурляй 
О.Л., Карпенко В.П., 
Бурляй А.П., Буцик 
Р.М., Чернега І.І.]; за 
ред. О.Л. Бурляя. Умань: 
ВПЦ «Візаві», 2019. 24 с.

Наукове керівництво 
аспірантами:
1. Науковий керівник 
дисертації Леме-щенко 



Н.М. «Інституційне 
забезпечення сталого 
розвитку 
сільськогосподарських 
підприємств», поданої 
на здобуття наукового 
ступеня к.е.н. за 
спеціальністю 08.00.04. 
Диплом ДК №055815 
від 26 лютого 2020 р.

Господоговірна 
тематика:
1. Науковий керівник 
НДР «Розробка і 
впровадження 
адаптивних технологій 
вирощування суниці та 
порівняння їх 
економічних 
ефективностей». Номер 
державної реєстрації: 
01118U003749, 2018-
2019рр. 

Організаційна робота:   
1. Завідувач відділом 
інтелектуальної 
власності, 
комерціалізації та 
трансферу технологій 
Уманського НУС.
2. Завідувач науково-
дослідною лабораторією 
«Інноваційно-
інвестиційний розвиток 
АПВ» кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності Уманського 
НУС.
3. Керівництво роботою 
Ради молодих вчених та 
Наукового товариства 
студентів та аспірантів 
Уманського 
національного 
університету 
садівництва.                                              

Видання методичних 
матеріалів:
1. Бурляй О.Л. 
Методичні вказівки для 
самостійного  вивчення 
дисципліни 
«Методологія та 
організація наукових 
досліджень в економіці»  
студентам третього 
рівня вищої освіти за 
спеціальністю 051 
«Економіка» галузі 
знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки». 
Умань: Уманський НУС, 
2020. 28 с.
2. Методичні вказівки 
для проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Методологія та 
організація наукових 
досліджень в економіці»  
студентам третього 
рівня вищої освіти за 
спеціальністю 051 
«Економіка»  галузі 
знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки». 
Умань: Уманський НУС, 
2020. 28 с.
3. Методичні вказівки 
для виконання 
індивідуальних завдань 
з дисципліни 
«Методологія та 
організація наукових 



досліджень в економіці» 
студентам третього 
рівня вищої освіти за 
спеціальністю 051 
«Економіка» галузі 
знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки». 
Умань: Уманський НУС 
Умань: Уманський НУС, 
2020. 19 с.
4. Бурляй О.Л. 
Методичні вказівки для 
виконання контрольних 
робіт з дисципліни 
«Методологія та 
організація наукових 
досліджень в економіці» 
для студентів заочної 
форми навчання 
третього рівня вищої 
освіти за спеціальністю 
051 «Економіка» галузі 
знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки». 
Умань: Уманський НУС, 
2020. 17 с.

124306 Мудрак 
Руслан 
Петрович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце роботи

Економіки і 
підприємництва

Диплом доктора 
наук ДД 002399, 

виданий 
10.10.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 016139, 
виданий 

09.10.2002, 
Атестат доцента 

02ДЦ 013560, 
виданий 

19.10.2006, 
Атестат 

професора 12ПP 
010553, виданий 

28.04.2015

20 Актуальні 
проблеми 
глобальної 
економіки

Професор кафедри 
економіки

Уманська 
сільськогосподарська 
академія (факультет 
менеджменту), 1997р., 
спеціальність аграрний 
менеджмент, диплом 
ЛБ № 000268

Кандидат економічний 
наук, 2002р., 
спеціальність 08.07.02 – 
Економіка сільського 
господарства і АПК, 
диплом ДК № 016139

Доцент кафедри 
економічної теорії і 
маркетингу, 2006р., 
атестат 02ДЦ № 013560

Доктор економічних 
наук, 2013р., 
спеціальність 08.00.03 – 
Економіка та управління 
національним 
господарством, диплом 
ДД № 002399

Професор кафедри 
маркетингу, 2015р., 
атестат 12ПР № 010553

Стаж науково-
педагогічної роботи – 20 
р.

Публікації у 
періодичних виданнях, 
які включені до 
міжнародних науко-
метричних баз Scopus, 
Web of Science:
1. Мудрак Р.П., 
Цимбалюк Ю.А., 
Корман І.І.  
Маркетинговий аналіз 
національного ринку 
молока та молочної 
продукції. Актуальні 
проблеми економіки, 
2016, №8(182). С. 69-84.
2. Mudrak R., Tsymbalyuk 
Yu., Fytsyk L., Puah Ch.-
H. Affordability of food as 
a key condition of food 
security of households. 
Economic Annals–ХХІ, 



2017, №168(11-12). P. 53-
56.
3. Mudrak R., 
Lagodiienko V., 
Lagodiienko N. Impact of 
aggregate expenditures on 
the volume of national 
production. Economic 
Annals–ХХІ, 2018, 
№172(7-8). P. 44-50.
4. Mudrak R., Nyzhnyk I., 
Lagodiienko V., 
Lagodiienko N. Impact of 
seasonal production on 
the dynamics of prices for 
meat and dairy products 
in Ukraine. TEM Journal, 
2019, Vol.8, No.4. P. 
1159-1168.
5. Mudrak R., 
Lagodiienko V., 
Lagodiienko N., Rybchak 
V. Food Affordability and 
Economic Growth. TEM 
Journal, 2020, Vol. 9, 
Issue 4. Р. 1571‐1579.

Публікації у наукових 
виданнях, включених до 
переліку наукових фа-
хових видань України:
1. Мудрак Р. П., Довгаль 
О. В. Актуальні 
проблеми глобальної 
економіки: зміни у 
світовому виробництві в 
постпандемічний 
період. Збірник 
наукових праць 
Уманського 
національного 
університету 
садівництва, 2020, 
Випуск 96, Частина 2. С. 
116-131.
2. Мудрак Р. П., Довгаль 
О. В. Актуальні 
проблеми глобальної 
економіки: голод та 
недоїдання. 
Український журнал 
прикладної економіки, 
2020, Том 5, № 2. С. 311-
319.
3. Мудрак Р.П., Мазур 
Ю.П. Маркетингові 
канали розподілу 
продукції 
сільськогосподарських 
підприємств: стан, 
тенденції, перспективи. 
Інноваційна економіка,  
2016, №3-4(62). С. 43-
49.
4. Мудрак Р.П., 
Соковніна Д.М. 
Еластичність 
споживчого попиту на 
продукцію садівництва. 
Збірник наукових праць 
Уманського 
національного 
університету 
садівництва, 2016, 
випуск 89, частина 2 
«Економічні науки». С. 
111-120.
5. Мудрак Р.П. 
Продовольча безпека в 
умовах економічної 
кризи. Збірник наукових 
праць Уманського 
національного 
університету 
садівництва, 2017, 
випуск 90, частина 2 
«Економічні науки». С. 
115-127.



6. Мудрак Р.П., 
Лагодієнко В.В. 
Агроінфляція та індекс 
споживчих цін на 
продовольчі товари: 
порівняльний аналіз 
«Україна – ЄС». 
Економіка України, 
2018, №1. С. 28-39.
7. Мудрак Р. П. 
Агропродовольча 
інтеграція у секторі 
виробництва 
тваринницької 
продукції: стан, 
тенденції, наслідки. 
Збірник наукових праць 
Уманського 
національного 
університету 
садівництва, 2018, 
випуск 92, частина 2 
«Економічні науки». С. 
78-78.
8. Мудрак Р. П., Нижник 
І. О. Розвиток сільських 
територій та 
продовольча безпека 
держави. Збірник 
наукових праць 
Уманського 
національного 
університету 
садівництва, 2019, 
випуск 94, частина 2 
«Економічні науки». С. 
131-140.
9. Мудрак Р. П. 
Соціальна 
інфраструктура 
сільських територій. 
Вісник Черкаського 
національного 
університету ім. Богдана 
Хмельницького, 2019, 
випуск 1, серія: 
Економічні науки. С. 11-
19.
10. Мудрак Р. П. 
Регіональні особливості 
зовнішньої торгівлі 
агропродовольчою 
продукцією. 
Український журнал 
прикладної економіки, 
2019, Том 4, № 3. С. 309-
316.
11. Мудрак Р. П. Сталий 
розвиток регіонального 
агропродовольчого 
виробництва в умовах 
зростання відкритості 
національної економіки. 
Український журнал 
прикладної економіки, 
2019, Том 4, № 4. С. 320-
327.
12. Мудрак Р. П. 
Підвищення 
конкурентоспроможност
і сільськогосподарських 
товаровиробників і 
розвиток кооперації. 
Збірник наукових праць 
Уманського 
національного 
університету 
садівництва, 2020, 
Випуск 97, Частина 2. С. 
184-196.
13. Нестерчук Ю.О., 
Мудрак Р.П., Бечко В.П., 
Непочатенко О.А. Вплив 
кооперації на розвиток 
ринку кредитних 
ресурсів для суб’єктів 
господарювання 
аграрної галузі. Збірник 



наукових праць 
Уманського 
національного 
університету 
садівництва, 2020, 
Випуск 97, Частина 2. С. 
263-275.
14. Мудрак Р. П. 
Господарська діяльність 
підприємств 
молокопереробної галузі 
харчової промисловості 
України. Український 
журнал прикладної 
економіки, 2020, Том 5, 
№ 1. С. 388-396.
15. Мудрак Р. П. Стан та 
перспективи розвитку 
підприємств харчової 
промисловості України. 
Український журнал 
прикладної економіки. 
2020, Том 5, № 3. С. 125-
134.
16. Непочатенко О.О., 
Мудрак Р.П., Бечко П.К., 
Непочатенко О.А. Роль 
кредитного ринку в 
забезпеченні 
банківськими 
кредитами 
сільськогосподарських 
підприємств. Агросвіт, 
2020, №23. С. 10-16.

Публікації в інших 
виданнях:
1. Мудрак Р.П. 
Інституційні чинники в 
стратегії розвитку 
національної 
продовольчої безпеки 
України. Rozwoj 
przedsiebiorczosci w 
gospodarce rynkowej / 
[praca zbiorowa pod 
redakcja J. Grzywacza, S. 
Kowalskiego]. Plock: 
Instytut Nauk 
Ekonomicznych, 2010. S. 
579-585.   
2. Мудрак Р. П. 
Глобальная 
конкурентоспособность 
доходов населения. 
Аграрная эканоміка, 
2012, №12. С. 45-50.
3. Непочатенко Е.А., 
Мудрак Р.П. 
Направления 
исследований 
отечественной аграрной 
науки в условиях 
евроинтеграционных 
процессов / NAUKI 
EKONOMICZNE 
ECONOMIC NOTES tom 
XXIV. Plock: Zeszyty 
Naukowe PWSZ w Plocku, 
2016. S. 99-111.
4. Nizhnik I., Mudrak R. 
Food aid for the poor – 
key working tool for 
protection of food 
interests of Ukraine’s 
population. Turystyka i 
Rozwój Regionalny, 2019, 
nr 11. S. 73-83.
5. Мудрак Р.П., Рибчак 
В.І. Місце та роль 
господарств населення в 
агропро-довольчому 
виробництві України. 
Zeszyt Naukowy Prac 
Ukrainoznawczych, 2020, 
nr 4. S. 94-103.

Монографії, 



підручники, навчальні 
посібники:
1. Мудрак Р.П. 
Національна 
продовольча безпека в 
умовах відкритої 
економіки: суть 
проблеми та способи її 
вирішення: монографія. 
Умань: Видавець 
«Сочінський», 2011. 
307с.
2. Мудрак Р.П. та ін. 
Сталий розвиток 
агропродовольчої 
системи України: суть та 
практичне значення  
[Сталий розвиток та 
безпека 
агропродовольчої сфери 
України в умовах 
глобалізаційних 
викликів: колективна 
монографія / Павлов 
О.І., Хвесик М.А., 
Юрчишин В.В., 
Непочатенко О.О., 
Нестерчук Ю.О. та ін.]; 
за ред. О.І. Павлова. 
Одеса: Астропринт, 
2012. 760с.
3. Економічна теорія: 
Навчальний посібник 
[А.М.Андрюшенко, А.П. 
Бурляй, В.С.Костюк, 
Р.Б.Кримковський, 
Р.П.Мудрак, 
О.Г.Пенькова, Л.А. 
Фицик]. К.: Центр 
учбової літератури, 
2009. 520с.
4. Економічна теорія: 
Навчальний посібник 
[Мудрак Р. П., Бурляй А. 
П., Костюк В. С., 
Котвицька Н. М., 
Нестерчук Я. А., 
Пенькова О. Г., Ревуцька 
А. О., Смолій Л. В., 
Фицик Л. А., Фротер О. 
С.]. Умань: ВПЦ 
«Сочінський», 2018.  
720 с.

Наукове керівництво 
аспірантами:
1. Науковий керівник 
дисертації Нестерчук 
Я.А. «Формування 
механізму стійкого 
розвитку садівничих 
підприємств», поданої 
на здобуття наукового 
ступеня к.е.н. за 
спеціальністю 08.00.04  
(диплом ДК № 046869 
від 16.05.2018р.).
2. Науковий керівник 
дисертації Нижник І.О. 
«Захист продовольчих 
інтересів населення 
України в умовах 
глобалізації», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня доктор 
філософії (PhD) в галузі 
знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» за 
спеціальністю 051 
«Економіка» (диплом 
ДР № 000977 від 
09.02.2021р.).

Членство в редколегії 
наукового фахового 
видання:
1. Член редакційної 
колегії «Збірник 



наукових праць 
Уманського 
національного 
університету 
садівництва» 
(http://journal.udau.edu.
ua/ua/redakczjna-
kolegya.html), 
включеного до переліку 
наукових фахових 
видань України;
2. Член редакційної 
колегії «Економіка 
харчової 
промисловості» 
(https://fie.onaft.edu.ua/
uk/site/editors), 
включеного до переліку 
наукових фахових 
видань України;

Організаційна робота:
1. Завідувач кафедри 
економіки Уманського 
національного 
університету 
садівництва.
2. Гарант освітньо-
наукової програми 
«Економіка» третього 
рівня вищої освіти в 
галузі знань 05 
«Соціальні та 
поведінкові науки» зі 
спеціальності 051 
«Економіка».

Участь у роботі 
спеціалізованих вчених 
рад:
І. Офіційний опонент:
1. Дисертації Сіренко О. 
В. «Розвиток і 
підвищення 
ефективності 
цукробурякового 
виробництва 
національного ринку 
цукру», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня к.е.н. за 
спеціальністю 08.00.03. 
Захист відбувся в 2011р. 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К 44.887.01 у 
Полтавській державній 
аграрній академії.
2. Дисертації Фугело П. 
М. «Антикризові засади 
державного 
регулювання аграрного 
підприємництва», 
поданої на здобуття 
наукового ступеня к.е.н. 
за спеціальністю 
08.00.03. Захист 
відбувся в 2013р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.350.01 у ННЦ 
«ІАЕ».
3. Дисертації Лисак М. 
А. «Наукове 
обґрунтування 
індикаторів 
продовольчого 
забезпечення населення 
України», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня к.е.н. за 
спеціальністю 08.00.03. 
Захист відбувся в 2014р. 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.350.01 у ННЦ 
«ІАЕ».
4. Дисертації Пугачова 



В. М. «Економічний 
механізм забезпечення 
продовольчої безпеки в 
умовах міжнародної 
інтеграції України»,  
поданої на здобуття 
наукового ступеня к.е.н. 
за спеціальністю 
08.00.03. Захист 
відбувся в 2015р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.058.01 у 
Національному 
університеті харчових 
технологій.
5. Дисертації Сахненко 
А. С. «Збалансованість 
асортиментного 
портфелю підприємств 
харчової промисловості 
в контексті 
забезпечення 
продовольчої безпеки», 
поданої на здобуття  
наукового ступеня к.е.н. 
за спеціальністю 
08.00.04. Захист 
відбувся в 2016р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.058.01 у 
Національному 
університеті харчових 
технологій.
6. Дисертації Штучки Т. 
В. «Механізми розвитку 
маркетингової 
діяльності підприємств 
агропродовольчого 
сектора», поданої на 
здобуття  наукового 
ступеня к.е.н. за 
спеціальністю 08.00.04. 
Захист відбувся в 2017р. 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 41.088.05 в 
Одеській національній 
академії харчових 
технологій.
7. Дисертації 
Стариченка Є. М. 
«Прогнозування рівня 
продовольчої безпеки 
України», поданої на 
здобуття  наукового 
ступеня к.е.н. за 
спеціальністю 08.00.03. 
Захист відбувся в 2019р. 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 27.821.03 в 
Білоцерківському 
національному 
аграрному університеті.
8.  Лисертації Довгаль 
О. В. «Регіональні 
особливості формування 
та розвитку ресурсного 
потенціалу сільських 
територій», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня д.е.н. за 
спеціальністю 08.00.05. 
Захист відбувся в 2019р. 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 41.088.05 в 
Одеській національній 
академії харчових 
технологій.
9. Дисертації 
Колокольчикової І. В. 
«Розвиток ринку 
плодовоягідної 
продукції Півдня 
України», поданої на 



здобуття наукового 
ступеня д.е.н. за 
спеціальністю 08.00.03. 
Захист відбувся в 2021р. 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 44.887.01 у 
Полтавській державній 
аграрній академії.
10. Дисертації Немченко 
Г.В. «Розвиток 
підприємств харчової 
промисловості в умовах 
реформування 
аграрного сектору 
економіки», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня доктор 
філософії (PhD) за 
спеціальністю 076 
«Підприємництво, 
торгівля і біржова 
діяльність». Захист 
відбувся в 2021р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради ДФ 41.088.006 в 
Одеській національній 
академії харчових 
технологій.

ІІ. Член спеціалізованої 
вченої ради Д 73.053.05 
у Черкаському 
національному 
університеті ім. Богдана 
Хмельницького (Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України «Про 
затвердження рішень 
Атеста-ційної колегії 
Міністерства щодо 
діяльності 
спеціалізованих вчених 
рад від 11 жовтня 2017 
року» № 1413 від 
24.10.2017 
https://mon.gov.ua/stora
ge/app/media/atestatsiya
-kadriv-vyshchoi-
kvalifikatisii/nakaz-cp-
24102017-1413.rar);

Видання методичних 
матеріалів:
1. Мудрак Р.П. 
Методичні вказівки для 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Актуальні 
проблеми глобальної 
економіки». Умань: 
УНУС, 2019. 30с.
3. Мудрак Р.П. 
Методичні вказівки із 
проходження науково-
педагогічної практики 
здобувачами третього 
рівня вищої освіти 
«Доктор філософії» за 
спеціальністю 051 
«Економіка». Умань: 
УНУС, 2019. 21с.

Надання консультацій:
1. Надання консультацій 
з питань  роз-робки 
інвестиційного проекту 
з  придбання 
сільськогосподарської 
техніки (договір про 
надання 
консультаційних послуг 
ФОП Мусієнко Анатолій 
Анатолійович с. 
Сушківка Уманського 
району Черкаської 
області від 18.06.2018р.).



 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 

визначеном
у 

стандартом 
вищої 

освіти (або 
охоплює 

його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН11. Розпізнавати 
головні ознаки та 
напрями впливу 
глобальної 
фінансової, 
міграційної, 
продовольчої та 
енергетичної 
проблеми на 
національну 
економіку, 
пропонувати заходи 
відповідної 
стабілізаційної 
політики.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень в економіці

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

В основу рейтингового 
оцінювання знань аспіранта 
закладена 100-бальна шкала 
оцінювання. Встановлюється, 
що при вивченні дисципліни 
до моменту підсумкового 
контролю аспірант може 
набрати максимально 70 балів. 
На підсумковому контролі 
аспірант може набрати 
максимально 30 балів, що в 
сумі дає 100 балів. Методи 
оцінювання в рамках 
поточного контролю: 1) 
поточне оцінювання знань та 
умінь з кожної теми курсу у 
формі опитування, виступів на 
семінарських заняттях з 
врахуванням виконання 
завдань для самостійної 
роботи; 2) проведення 2 
тестових модульних контролів. 
Методи оцінювання в рамках 
підсумкового контролю, за 
вибором здобувача, 
здійснюються або у формі 
усного іспиту, або у формі 
тестових завдань.

Актуальні проблеми 
глобальної економіки

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота

В основу рейтингового 
оцінювання знань аспіранта 
закладена 100-бальна шкала 
оцінювання. Встановлюється, 
що при вивченні дисципліни 
до моменту підсумкового 
контролю аспірант може 
набрати максимально 70 балів. 
На підсумковому контролі 
аспірант може набрати 
максимально 30 балів, що в 
сумі дає 100 балів. Методи 
оцінювання в рамках 
поточного контролю: 1) оцінки 
за відповіді на семінарських 
заняттях; 2) оцінки за 
підготовку рефератів, 
повідомлень, есе; 3) оцінки за 
два тестових контролі. Методи 
оцінювання в рамках 
підсумкового контролю, за 
вибором здобувача, 
здійснюються або у формі 
усного іспиту, або у формі 
тестових завдань.

ПРН10. Здійснювати 
теоретико-
методичне 
обґрунтування 
заходів протидії 
негативного впливу 
глобальних 
корпорацій на 
функціонування 
національної 
економіки та 
застосування 

Актуальні проблеми 
глобальної економіки

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота

В основу рейтингового 
оцінювання знань аспіранта 
закладена 100-бальна шкала 
оцінювання. Встановлюється, 
що при вивченні дисципліни 
до моменту підсумкового 
контролю аспірант може 
набрати максимально 70 балів. 
На підсумковому контролі 
аспірант може набрати 
максимально 30 балів, що в 
сумі дає 100 балів. Методи 



пакету формальних 
інструментів 
захисту 
національних 
інтересів країни-
учасниці 
міжнародних 
організацій.

оцінювання в рамках 
поточного контролю: 1) оцінки 
за відповіді на семінарських 
заняттях; 2) оцінки за 
підготовку рефератів, 
повідомлень, есе; 3) оцінки за 
два тестових контролі. Методи 
оцінювання в рамках 
підсумкового контролю, за 
вибором здобувача, 
здійснюються або у формі 
усного іспиту, або у формі 
тестових завдань.

ПРН9. Досконало 
володіти загальною 
та спеціальною 
методологією 
наукового пізнання 
економічних явищ й 
процесів, 
застосовувати її у 
науковій та 
педагогічній 
діяльності.

Науково-педагогічна 
практика

Консультації керівника 
практики та НПП кафедри, 
відвідування занять, участь у 
роботі кафедри (засідання 
кафедри, наукові семінари, 
неформальне спілкування), 
ознайомлення із нормативно-
правовою базою УНУС та 
методичним забезпеченням 
дисциплін кафедри економіки, 
проблемно-пошуковий метод 
навчання

Написання та захист звіту з 
практики

Методологія та 
організація наукових 
досліджень в економіці

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

В основу рейтингового 
оцінювання знань аспіранта 
закладена 100-бальна шкала 
оцінювання. Встановлюється, 
що при вивченні дисципліни 
до моменту підсумкового 
контролю аспірант може 
набрати максимально 70 балів. 
На підсумковому контролі 
аспірант може набрати 
максимально 30 балів, що в 
сумі дає 100 балів. Методи 
оцінювання в рамках 
поточного контролю: 1) 
поточне оцінювання знань та 
умінь з кожної теми курсу у 
формі опитування, виступів на 
семінарських заняттях з 
врахуванням виконання 
завдань для самостійної 
роботи; 2) проведення 2 
тестових модульних контролів. 
Методи оцінювання в рамках 
підсумкового контролю, за 
вибором здобувача, 
здійснюються або у формі 
усного іспиту, або у формі 
тестових завдань.

Педагогіка та методика 
викладання 
економічних дисциплін

Лекції, семінари, самостійна 
робота. Під час проведення 
аудиторних занять 
використовуються елементи і 
прийоми: рефлексії, дискусії, 
навчального тренінгу, 
колаборативного навчання. Це 
лекції-бесіди, лекції-
презентації проектів, лекції з 
елементами ситуативних 
вправ, навчального тренінгу.

В основу рейтингового 
оцінювання знань аспіранта 
закладена 100-бальна шкала 
оцінювання. Встановлюється, 
що при вивченні дисципліни 
до моменту підсумкового 
контролю аспірант може 
набрати максимально 70 балів. 
На підсумковому контролі 
аспірант може набрати 
максимально 30 балів, що в 
сумі дає 100 балів. Методи 
оцінювання в рамках 
поточного контролю: 1) 
поточне оцінювання знань та 
умінь з кожної теми курсу у 
формі опитування, виступів на 
семінарських заняттях з 
врахуванням виконання 
завдань для самостійної 
роботи; 2) проведення 2 
тестових модульних контролів. 
Методи оцінювання в рамках 
підсумкового контролю – 
екзамен із комбінованим 
завданням: усна відповідь по 2 
теоретичних питаннях і 
вирішення 10 тестових за-
вдань.



ПРН8. Розробляти, 
на основі 
використання 
прогресивного 
прикладного досвіду, 
науково-
обґрунтовані 
пропозиції 
підвищення 
інноваційності 
суспільного 
виробництва в 
аграрному секторі 
економіки.

Інноваційна аграрна 
економіка

Лекції, семінарські заняття, 
практичні заняття, самостійна 
робота

В основу рейтингового 
оцінювання знань аспіранта 
закладена 100-бальна шкала 
оцінювання. Встановлюється, 
що при вивченні дисципліни 
до моменту підсумкового 
контролю аспірант може 
набрати максимально 70 балів. 
На підсумковому контролі 
аспірант може набрати 
максимально 30 балів, що в 
сумі дає 100 балів. Методи 
оцінювання в рамках 
поточного контролю: 1) 
поточне оцінювання знань та 
умінь з кожної теми курсу у 
формі опитування, виступів на 
семінарських заняттях з 
врахуванням виконання 
завдань для самостійної 
роботи; 2) оцінки за два 
тестових контролі. Метод 
оцінювання в рамках 
підсумкового контролю – 
комбінований: усна відповідь 
на питання екзаменаційного 
білету та вирішення тестових 
завдань

ПРН7. Володіти 
теоретико-
методологічним 
базисом економіки 
знань та 
забезпечувати 
продуктивний 
зв’язок наукової та 
виробничої сфери.

Інноваційна аграрна 
економіка

Лекції, семінарські заняття, 
практичні заняття, самостійна 
робота

В основу рейтингового 
оцінювання знань аспіранта 
закладена 100-бальна шкала 
оцінювання. Встановлюється, 
що при вивченні дисципліни 
до моменту підсумкового 
контролю аспірант може 
набрати максимально 70 балів. 
На підсумковому контролі 
аспірант може набрати 
максимально 30 балів, що в 
сумі дає 100 балів. Методи 
оцінювання в рамках 
поточного контролю: 1) 
поточне оцінювання знань та 
умінь з кожної теми курсу у 
формі опитування, виступів на 
семінарських заняттях з 
врахуванням виконання 
завдань для самостійної 
роботи; 2) оцінки за два 
тестових контролі. Метод 
оцінювання в рамках 
підсумкового контролю – 
комбінований: усна відповідь 
на питання екзаменаційного 
білету та вирішення тестових 
завдань. 

Філософія науки Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота

В основу рейтингового 
оцінювання знань аспіранта 
закладена 100-бальна шкала 
оцінювання. Встановлюється, 
що при вивченні дисципліни 
до моменту підсумкового 
контролю аспірант може 
набрати максимально 70 балів. 
На підсумковому контролі 
аспірант може набрати 
максимально 30 балів, що в 
сумі дає 100 балів. Методи 
оцінювання в рамках 
поточного контролю: 1) оцінки 
за відповіді на семінарських 
заняттях; 2) оцінки за 
підготовку рефератів, 
повідомлень, есе; 3) оцінки за 
два тестових контролі. Методи 
оцінювання в рамках 
підсумкового контролю, за 
вибором здобувача, 
здійснюються або у формі 
усного іспиту, або у формі 
тестових завдань.

ПРН6. 
Застосовувати  
теоретико-

Теорії економічного 
розвитку

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота

В основу рейтингового 
оцінювання знань аспіранта 
закладена 100-бальна шкала 



концептуальні 
основи, 
фундаментальні 
методологічні 
засади, науково-
дослідний апарат 
основних наукових 
напрямів світової 
економічної теорії 
для самостійного 
формування 
концепцій сучасних 
економічних систем.

оцінювання. Встановлюється, 
що при вивченні дисципліни 
до моменту підсумкового 
контролю аспірант може 
набрати максимально 70 балів. 
На підсумковому контролі 
аспірант може набрати 
максимально 30 балів, що в 
сумі дає 100 балів. Методи 
оцінювання в рамках 
поточного контролю: 1) 
презентація реферату (есе); 2) 
експрес-опитування; 3) участь 
в інтерактивній дискусії; 4) 
оцінки за два тестових 
контролі. Методи оцінювання 
в рамках підсумкового 
контролю – усний екзамен.

Філософія науки Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота

В основу рейтингового 
оцінювання знань аспіранта 
закладена 100-бальна шкала 
оцінювання. Встановлюється, 
що при вивченні дисципліни 
до моменту підсумкового 
контролю аспірант може 
набрати максимально 70 балів. 
На підсумковому контролі 
аспірант може набрати 
максимально 30 балів, що в 
сумі дає 100 балів. Методи 
оцінювання в рамках 
поточного контролю: 1) оцінки 
за відповіді на семінарських 
заняттях; 2) оцінки за 
підготовку рефератів, 
повідомлень, есе; 3) оцінки за 
два тестових контролі. Методи 
оцінювання в рамках 
підсумкового контролю, за 
вибором здобувача, 
здійснюються або у формі 
усного іспиту, або у формі 
тестових завдань.

ПРН5. Створювати 
спеціалізовані фахові 
наукові й начальні 
тексти, виконувати 
наукові дослідження 
та представляти їх 
результати, 
керуючись етичними 
міркуваннями, 
академічною 
доброчесністю та 
захистом прав 
інтелектуальної 
власності.

Академічне письмо та 
оприлюднення 
наукових результатів

Лекції, творчі завдання, 
практичні заняття (колективне 
обговорення результатів 
творчих завдань).

В основу рейтингового 
оцінювання знань аспіранта 
закладена 100-бальна шкала 
оцінювання. Встановлюється, 
що при вивченні дисципліни 
до моменту підсумкового 
контролю аспірант може 
набрати максимально 70 балів. 
На підсумковому контролі 
аспірант може набрати 
максимально 30 балів, що в 
сумі дає 100 балів. Методи 
оцінювання в рамках 
поточного контролю: 1) оцінка 
за виконану практичну роботу; 
2) оцінка за виконане творче 
завдання; 3) оцінка за участь у 
колективному обговоренні 
результатів творчих завдань; 4) 
проведення 2 тестових 
модульних контролів. 
Підсумковий контроль 
проводиться з метою оцінки 
результатів навчання у вигляді 
складання екзамену в усній 
формі.

Науково-педагогічна 
практика

Консультації керівника 
практики та НПП кафедри, 
відвідування занять, участь у 
роботі кафедри (засідання 
кафедри, наукові семінари, 
неформальне спілкування), 
ознайомлення із нормативно-
правовою базою УНУС та 
методичним забезпеченням 
дисциплін кафедри економіки, 
проблемно-пошуковий метод 
навчання

Написання та захист звіту з 
практики

ПРН2. 
Презентувати та 
обговорювати 

Іноземна мова в 
наукових дослі-дженнях 
та ділових комунікаціях

Словесні методи: розповідь-
пояснення, бесіда, лекція. 
Наочні методи: ілюстрація, 

Оцінювання знань студентів 
проводиться під час 
контрольних заходів. 



результати наукової 
роботи іноземною 
мовою в усній та 
письмовій формі, 
здійснювати наукові 
комунікації, 
міжнародне 
співробітництво та 
відстоювати власні 
наукові погляди в 
іншомовному 
середовищі.

демонстрація. Практичні 
методи: вправи, практичні 
роботи, твори, реферати. 
Індуктивні методи: від 
часткового до загального. 
Дедуктивний метод: 
абстрактне мислення. 
Репродуктивні методи: 
відтворення як засіб 
повторення готових зразків. 
Творчі, проблемно-пошукові 
методи. Навчальна робота під 
керівництвом викладача – 
самостійна робота (класні 
твори, самостійна письмова 
робота). Самостійна робота 
поза контролем викладача – 
домашні завдання (усні та 
письмові). Бінарні, інтегровані 
методи навчання: наочно-
ілюстративний метод; наочно-
проблемний; наочно-
практичний. Інтерактивні 
методи навчання: робота в 
малих групах, дискусії, 
мозкова атака, презентації, 
ділові та рольові ігри тощо.

Контрольні заходи включають 
поточний, модульний та 
підсумковий контроль. 
Поточний контроль 
здійснюється під час 
проведення практичних занять 
і має на меті перевірку рівня 
підготовленості студента до 
виконання конкретної роботи. 
Форма проведення поточного 
контролю здійснюється за 
такими формами: 
самооцінювання; завдання на 
вибір правильної відповіді із 
декількох можливих; 
оцінювання за участь у 
практичних заняттях, 
обговореннях; письмова 
робота; усні відповіді на 
заняттях; контрольні роботи; 
тести. Модульний контроль 
здійснюється у вигляді 
проходження тестування. 
Підсумковий контроль 
проводиться з метою оцінки 
результатів навчання у вигляді 
складання екзамену в усній 
формі.

ПРН3. Самостійно 
здійснювати пошук, 
обробку, 
систематизацію, 
класифікацію та 
аналіз наукової 
інформації з 
різноманітних 
джерел

Інформаційні технології 
в науковій діяльності

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.

В основу рейтингового 
оцінювання знань аспіранта 
закладена 100-бальна шкала 
оцінювання. Встановлюється, 
що при вивченні дисципліни 
до моменту підсумкового 
контролю аспірант може 
набрати максимально 70 балів. 
На підсумковому контролі 
аспірант може набрати 
максимально 30 балів, що в 
сумі дає 100 балів. Методи 
оцінювання в рамках 
поточного контролю: 1) оцінки 
за захист практичних робіт; 2) 
оцінки за два тестових 
контролі. Метод оцінювання в 
рамках підсумкового контролю 
– екзамен у формі вирішення 
тестових завдань. 

ПРН1. 
Демонструвати 
системний 
креативний 
науковий світогляд 
дослідника, 
розуміння 
філософських засад, 
сучасних тенденцій, 
напрямів і 
закономірностей 
розвитку науки в 
умовах глобалізації.

Філософія науки Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота

В основу рейтингового 
оцінювання знань аспіранта 
закладена 100-бальна шкала 
оцінювання. Встановлюється, 
що при вивченні дисципліни 
до моменту підсумкового 
контролю аспірант може 
набрати максимально 70 балів. 
На підсумковому контролі 
аспірант може набрати 
максимально 30 балів, що в 
сумі дає 100 балів. 
Методи оцінювання в рамках 
поточного контролю: 1) оцінки 
за відповіді на семінарських 
заняттях; 2) оцінки за 
підготовку рефератів, 
повідомлень, есе; 3) оцінки за 
два тестових контролі. 
Методи оцінювання в рамках 
підсумкового контролю, за 
вибором здобувача, 
здійснюються або у формі 
усного іспиту, або у формі 
тестових завдань.

ПРН4. Володіти 
формами та 
методами 
організації й 
проведення 
навчально-
методичної роботи, 
вдосконалювати 
педагогічну 
майстерність, 
демонструвати 
професійні вміння 

Науково-педагогічна 
практика

Консультації керівника 
практики та НПП кафедри, 
відвідування занять, участь у 
роботі кафедри (засідання 
кафедри, наукові семінари, 
неформальне спілкування), 
ознайомлення із нормативно-
правовою базою УНУС та 
методичним забезпеченням 
дисциплін кафедри економіки, 
проблемно-пошуковий метод 
навчання

Написання та захист звіту з 
практики



викладача 
економічних 
дисциплін.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень в економіці

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

В основу рейтингового 
оцінювання знань аспіранта 
закладена 100-бальна шкала 
оцінювання. Встановлюється, 
що при вивченні дисципліни 
до моменту підсумкового 
контролю аспірант може 
набрати максимально 70 балів. 
На підсумковому контролі 
аспірант може набрати 
максимально 30 балів, що в 
сумі дає 100 балів. Методи 
оцінювання в рамках 
поточного контролю: 1) 
поточне оцінювання знань та 
умінь з кожної теми курсу у 
формі опитування, виступів на 
семінарських заняттях з 
врахуванням виконання 
завдань для самостійної 
роботи; 2) проведення 2 
тестових модульних контролів. 
Методи оцінювання в рамках 
підсумкового контролю, за 
вибором здобувача, 
здійснюються або у формі 
усного іспиту, або у формі 
тестових завдань.

Педагогіка та методика 
викладання 
економічних дисциплін

Лекції, семінари, самостійна 
робота. Під час проведення 
аудиторних занять 
використовуються елементи і 
прийоми: рефлексії, дискусії, 
навчального тренінгу, 
колаборативного навчання. Це 
лекції-бесіди, лекції-
презентації проектів, лекції з 
елементами ситуативних 
вправ, навчального тренінгу.

В основу рейтингового 
оцінювання знань аспіранта 
закладена 100-бальна шкала 
оцінювання. Встановлюється, 
що при вивченні дисципліни 
до моменту підсумкового 
контролю аспірант може 
набрати максимально 70 балів. 
На підсумковому контролі 
аспірант може набрати 
максимально 30 балів, що в 
сумі дає 100 балів. Методи 
оцінювання в рамках 
поточного контролю: 1) 
поточне оцінювання знань та 
умінь з кожної теми курсу у 
формі опитування, виступів на 
семінарських заняттях з 
врахуванням виконання 
завдань для самостійної 
роботи; 2) проведення 2 
тестових модульних контролів. 
Методи оцінювання в рамках 
підсумкового контролю – 
екзамен із комбінованим 
завданням: усна відповідь по 2 
теоретичних питаннях і 
вирішення 10 тестових за-
вдань.

 


