
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Одеський державний аграрний університет

Освітня програма 23956 Економіка

Рівень вищої освіти Бакалавр

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 267

Повна назва ЗВО Одеський державний аграрний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493008

ПІБ керівника ЗВО Брошков Михайло Михайлович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

osau.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/267

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 23956

Назва ОП Економіка

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 051 Економіка

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

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

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

Кафедра економічної теорії і економіки підприємства

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

Кафедра обліку і оподаткування, кафедра менеджменту, кафедра 
землеустрою та кадастру, кафедра суспільно-гуманітарних наук, кафедра 
інформаційних технологій

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Одеська область, Одеса, провулок Олександра Матросова, 6

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 69224

ПІБ гаранта ОП Галицький Олександр Миколайович

Посада гаранта ОП професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

halytskyio@osau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-599-03-15

Додатковий телефон гаранта ОП +38(095)-453-38-18
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОП «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти започаткована на кафедрі економічної теорії і 
економіки підприємства.
Історія кафедри йде своїм корінням в 30-ті роки 20-го століття. Тоді вона мала назву «Економіка і організація 
сільського господарства». Після злиття з єврейським с.-г. інститутом і приєднанням Маслівського інституту селекції 
і насінництва кафедра поповнилась співробітниками, розгорнулась значна науково-дослідна робота. З відкриттям 
економічного факультету в 1960р. під керівництвом видатного вченого, заслуженого діяча науки УРСР, д.е.н, проф. 
М.О. Браславця кафедра перейменована в кафедру економіки сільського господарства, завідувачем якої став к.е.н., 
проф. М.К. Муращенко (заслужений працівник вищої школи Української РСР). З 1 вересня 2016р. кафедра була 
об’єднана з кафедрою агробізнесу, фінансів і права на чолі із завідувачем к.е.н., доц. Галицьким О.М. У різні часи на 
кафедрі працювали такі видатні науковці: М.Я. Мойса, Д.Ф. Харківський, К.В. Колузанов, І.С. Середа, К.І.Шавва, 
Ю.О. Лупенко, Н.А.Добрянська, І.О. Крюкова та ін.
Велике значення для формування і становлення кафедри мала науково-педагогічна діяльність багатьох викладачів, 
які є засновниками наукових шкіл і нових напрямків наукових досліджень.
Враховуючи багаторічний успішний досвід навчальної і науково-практичної роботи, потребу кадрового 
забезпечення агробізнесу, запитів випускників, інших зацікавлених осіб, які прагнуть здобути ступінь бакалавра з 
економіки, у 2017р. на базі кафедри економічної теорії і економіки підприємства була запроваджена ОП
«Економіка». ОП розроблена членами проєктної групи у складі: к.е.н., доц. Галицького О.М., к.е.н., доц. Шевченко 
А.А., к.е.н., доц. Лопотан Л.В., к.е.н., доц. Бахчиванжи Л.А., (протокол №3 від 21.09.2016р.). У 2017р. проведено 
ліцензування ОП (Витяг з наказу МОН України № 5-л від 20.01.2017р.).
Метою ОП за спеціальністю 051 «Економіка» є підготовка висококваліфікованих фахівців ступеня бакалавр, які 
володіють концептуальними знаннями, практичними уміннями, мають високі світоглядні та громадянські якості, 
здатні критично й інноваційно мислити та професійно вирішувати складні спеціалізовані задачі функціонування 
соціально-економічних систем аграрного виробництва в національній економіці.
Результати навчання за ОП формують у здобувачів професійні компетентності та ПРН у сфері економіки, що 
дозволяють розв’язувати комплексні питання організаційно-економічного забезпечення сталого розвитку 
підприємств на засадах глибокого переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та професійної 
практики.
Модернізація змісту ОП здійснювалась продовж 2017-2022рр. з урахуванням вимог державних нормативних 
документів, що регламентують підготовку бакалаврів, пропозицій стейкхолдерів, вивчення досвіду реалізації 
подібних програм провідними вітчизняними та зарубіжними ЗВО та методичних рекомендацій Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти.
 
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 З ОД З

1 курс 2022 - 2023 15 8 6 0 0

2 курс 2021 - 2022 24 9 8 0 0

3 курс 2020 - 2021 34 26 5 0 0

4 курс 2019 - 2020 14 9 4 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 23956 Економіка

другий (магістерський) рівень 23957 Економіка
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третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 34681 27152

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

34681 27152

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
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 OPP_spets_EKONOMIKA_Bakalavr
-2019.pdf

V6B8udA+fPrkQRVlmtVhbc8tQnYpRqx+w4pdwDc5S9Q
=

Освітня програма OPP_spets_EKONOMIKA_Bakalavr
-2020.pdf

fNTyfINLsdOiLPusRc34gz5sXq/RuZJMYhVi+kFiptc=

Освітня програма OPP_spets_EKONOMIKA_Bakalavr
-2021.pdf

zi5ZpjhHLz+BSn5MuUb8lmlBkQYPF356g63JVSvrdTg=

Освітня програма OPP_spets_EKONOMIKA_Bacalavr
_2022.pdf

Ar/YYMFd3s+8Qu/p4KYgOhq348DhlzDCNT66lG4P6P8
=

Навчальний план за ОП Navchalnyj-plan-2019-
2020_denna.pdf

LCqbIBjSFmX1Zh29snciqJvzD6brlTaKsSlOsGWNzvE=

Навчальний план за ОП Navchalnyj-plan-2020-
2021_denna.pdf

JncUMmhADrDSiZg7rVaK0GtC6TuKRaJJzA0FTRUNR2
U=

Навчальний план за ОП Navchalnyj-plan-2021-
2022_denna.pdf

ZovnzJf/NYeiC+nlLvf+DNfyG+BVZnPwjn8tZ9ZoX+g=

Навчальний план за ОП Navchalnyj-plan-2022-2023-
denna.pdf

YMoD11ZlpymKBbeJ7jxiwcCHAoaTSTMlzIJhtuuHefI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії на ОПП 2019.pdf Qipkpn0QJkXT3W5btHMqGL2D8CKC5uVt30itfp3lJTA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії на ОПП 2020.pdf OqucnkC3h3NVd8rGec7W/6qwGocTj7hZTcStf+z2LOs=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії на ОПП 2021.pdf VDoGkd3fSrk4UMCOGc4+PX2KIq0SzwhNUNuvGaTLoC
c=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії на ОПП 2022.pdf 3xDFUrelsEdp7pM+JMtac6mTk9IpcOZKtm4S81GHn3U
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Метою ОП за спеціальністю 051 «Економіка» є підготовка висококваліфікованих фахівців ступеня бакалавр, які 
володіють концептуальними знаннями, практичними уміннями, мають високі світоглядні та громадянські якості, 
здатні критично й інноваційно мислити та професійно вирішувати складні спеціалізовані задачі функціонування 
соціально-економічних систем  аграрного виробництва в національній економіці.
Унікальність програми полягає в її орієнтації на формування компетентностей з організації економічних відносин і 
планування виробничої діяльності в сучасних соціально-економічних системах на основі гнучкого реагування на 
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зовнішні зміни через впровадження ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій в аграрному виробництві 
південного регіону. 
Отримання здобувачами знань та професійних компетентностей відповідно до мети та унікальності освітньо- 
професійної програми забезпечується структурою програми та програмою ОК.
ОК професійної підготовки формують знання з мікро- та макроекономіки, регіональної, національної та 
міжнародної економіки, економіки підприємства, економічного аналізу, економіки праці та соціально трудових 
відносин, організація технологічних процесів в агарному виробництві, аналізу господарської діяльності, планування 
виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств, які дозволяють розвивати бізнес та впроваджувати 
інноваційні технології, що позитивно впливають на аграрний сектор регіону.

 

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

Цілі ОП «Економіка» реалізовані через:
- спрямованість ОП на виконання місії Стратегічного плану розвитку ОДАУ на 2019-2024 роки 
(https://bit.ly/3GCaQVc): «продукування, поширення та імплементація глибоких дисциплінарних знань 
конкурентоспроможними фахівцями нової якості; досягнення інноваційних результатів діяльності для задоволення 
потреб суспільства; формування цілісної, гармонійної, національно-свідомої особистості; створення новітньої 
науково-освітньої свідомості, що зумовлює розвиток Університету як осередку «ідей, що випереджають час»;
- відповідність мети ОП «Економіка» цілям освітньої діяльності університету (Статут ОДАУ- 
(https://bit.ly/3JquxEL)), а саме:
1) забезпечення умов самореалізації здобувачів, які навчаються в Університеті, необхідних для здобуття ними вищої            
освіти;
2) формування в них високих моральних якостей, патріотизму, суспільної свідомості; 3) відтворення 
інтелектуального потенціалу держави;
4) підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринках праці 
фахівців для інноваційного розвитку країни.

 

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

Програмні результати навчання за ОП «Економіка» базуються на положеннях стандарту спеціальності 051
«Економіка» та доповнені з урахуванням специфіки підготовки та пропозицій стейкхолдерів. На час формування 
ОП «Економіка» 2022-2023 н.р. випускників програма не мала, тому були враховані побажання випускників 2022 
року через обговорення на зустрічах, а також залучались здобувачі до розвитку ОП у процесі її реалізації через 
анкетування (https://bit.ly/3ou2N5G) та колективне обговорення щодо оновлення ОП під час засідань студентської 
ради факультету. За пропозиціями здобувачів кафедрою реалізовано заходи щодо формування програмних 
результатів навчання та їх розподілу за ОК. Так, наприклад, під час обговорення проекту ОП 2022-2023 н.р. 
здобувачкою Ляшенко А. було запропоновано замість ОК «Вища математика» та ОК «Інформаційні системи» ввести 
на першому курсі ОК «Вища математика для економістів» і ОК «Інформаційні системи в економіці» тим самим 
посилити знання здобувачів з означених ОК в економічній спрямованості. Під час  обговорення ОПП в 2022 році  
здобувач Поліщук В. відмітив необхідність заміни ОК Виробнича практика «Економіка підприємства, 
бухгалтерський облік, менеджмент» на ОК Виробнича практика «Економіка підприємства».

- роботодавці

В обговоренні ОП брали участь директор ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ» Шуліка С.В.,  
в.о.директора ДП «ДГ Андріївське» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України 
Чернов М.Г., головний економіст ТОВ «ВІТТАВЕЛІ» Яковенко А.О., фізична особа-підприємець Волошинова В.Д., 
директор ТОВ «Світанок Старі Маяки» Оліярчик І.І., голова СВК «Родина» Мандриченко В.Є., директор ДП «ДГ 
Южний» Цандур М.О., директор ТОВ «Айсберг» Кравцов В.В., генеральний директор ПрАТ «Петросталь» Ламбов 
П.Г., фізична особа-підприємець Стойков А.А. та інші. Результати відображено у протоколах. Обговорення змісту та 
результатів ОП регулярно відбуваються під час проведення засідань робочої групи та викладачів кафедри.
Роботодавці зазначають, що програмні компетентності та результати навчання, передбачені ОП, в цілому 
відбивають тенденції розвитку реального сектору економіки, відповідають вимогам ринку та їх запитам. Водночас 
були висловлені певні пропозиції, зокрема, 1) актуалізовано мету ОП  2022-2023р. щодо ресурсозберігаючих, 
екологічно безпечних технологій в аграрному виробництві; 2) введено в ОП 2022-2023р.  ОК «Національна 
економіка» на 3 курсі; 3) розширено перелік вибіркових ОК, відповідно до галузевого та регіонального контексту 
запропоновано введення до вибіркового блоку ОК «Організація регіонального зеленого туризму».
Зворотній зв’язок з роботодавцями здійснюється на підставі зустрічей, договорів про співробітництво, анкетуванні 
(https://bit.ly/3CnlXPM).

- академічна спільнота

Проєктна група та викладачі кафедри економічної теорії i економіки підприємства приймають активну участь в 
обговоренні змісту ОП, її окремих ОК. Викладачі відвідують вебінари та круглі столи, організовані як українськими 
так i іноземними спікерами стосовно сучасних методик викладання, грантової підтримки, неформальної освіти, 
трендів в економіці та перспектив науки в контексті трансформації соціально-економічних процесів, приймають 
участь в проєкті Erasmus+, що дозволяє генерувати основні принципи наближення освіти та науки до практики та 
підсилює програмні результати. Згідно академічної мобільності, проводяться лекції з визначених ОК зі здобувачами 
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спеціальності українськими та іноземними лекторами (https://bit.ly/3wqDGFA).
Враховується думка партнерів університету, що дозволяє внести відповідні зміни в розробку ОП. За їх 
рекомендаціями оновлено ОК «Економіка підприємства», «Фінанси, гроші та кредит», «Аналіз господарської 
діяльності», «Організація технологічних процесів в аграрному виробництві» та «Правознавство», розширено 
перелік вибіркових ОК професійної підготовки. При оновленні ОП в наповненні обов’язкових освітніх компонент 
були враховані конструктивні пропозиції академічної спільноти щодо  уточнення компетентностей: СК15, СК16 
оновленої програми, які формують: ПРН 25, ПРН 26.
Концептуальні засади ОП було сформовано з урахуванням поглядів провідних фахівців галузі.

- інші стейкхолдери

Кафедра економічної теорії i економіки підприємства враховує інтереси інших стейкхолдерів через залучення їх на 
зустрічі (https://bit.ly/3jG33jY) зі здобувачами, проведення лекцій (https://bit.ly/3YEGACs) та через опитування 
(https://bit.ly/3XE30CX). За порадами стейкхолдерів переглядається перелік ОК ОП та їх логічна послідовність.

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

Цілі та результати навчання ОП корелюють із тенденціями на ринку праці, відповідають змінам в економіці регіону 
та структури професійних знань, умінь та навичок. Актуальність професії економіст підтверджується кількістю 
поданих заяв у системі «Вступ.ОСВІТА.UA» (https://bit.ly/3YVuFjN). Згідно даних Аналітичного звіту 
(https://bit.ly/3lmfmT0) до 2025 р. прогнозне значення темпу попиту на керівних працівників великих підприємств 
− 12,3%, малих підприємств − 10,2%. За даними Одеської обласної служби зайнятості на 01.01.2023р. питома вага 
професіоналів серед всіх поданих актуальних вакансій для працевлаштування становить 29,6% 
(https://bit.ly/3YF8774). Серед професіоналів та фахівців спеціальність «Економіст» займає третю сходинку в 
рейтингу за найбільшою кількістю вакансій за 2022 рік. 
Тенденції розвитку ринку праці виявлялися на основі: опитування роботодавців (https://bit.ly/3rTHHAS), їх 
рекомендацій стосовно щодо оновлення ОП (https://bit.ly/3HVNnzT) та зустрічей зі практиками 
(https://bit.ly/3xt40zr). 
Тенденції розвитку спеціальності та ринку праці підтверджують необхідність підготовки фахівців за спеціальністю 
051«Економіка», які володітимуть знаннями і вміннями у сфері економіки (ПРН 3; ПРН 4; ПРН 9; ПРН 17; ПРН 18), 
що дозволять розв’язувати комплексні питання організаційно-економічного забезпечення сталого  розвитку 
підприємств (ПРН 6; ПРН 10; ПРН 11; ПРН 17; ПРН 25; ПРН 26) на засадах глибокого переосмислення наявних та 
створення нових цілісних знань та/або професійної практики (ПРН 10; ПРН 17; ПРН 25; ПРН 26).

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

При формулюванні цілей ОП та ПРН було враховано указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України 
на період до 2030 року» (https://bit.ly/3wpvxRw), галузеві та регіональні потреби у фахівцях за спеціальністю 051 
«Економіка» через реалізацію стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки (https://bit.ly/3ovZ0pj). 
Вивчення ринку праці свідчить про зростання попиту на фахівців-економістів, які відповідають сучасним вимогам 
розвитку підприємств. Під час моніторингу акцент ставився на забезпеченні фахівцями підприємств аграрного 
спрямування. Врахування галузевого та регіонального контексту під час формулювання цілей та ПРН ОП 
відображено у формулюванні унікальності програми, ПРН 25 та ПРН26, а також в тематиці наукових досліджень 
здобувачів, змістовному наповненні обов’язкових ОК «Економіка підприємства», «Регіональна економіка», 
«Організація технологічних процесів в аграрному виробництві», «Планування виробничо-господарської діяльності 
аграрних підприємств», «Інноваційний розвиток аграрного підприємництва» та включених до каталогів вибіркових 
ОК.
ОДАУ має значний досвід підготовки економістів для аграрного сектору економіки України та її південного регіону 
(Цушко В.П. - екс-Міністр економіки України, Русинский М.П. - екс-заступник міністра економіки України, 
Завалевська В.О. - екс-заступник міністра аграрної політики, Онищук В.І. - керівник ПСП «Корона», Трач М.М. - 
СТОВ «Авангард», Колєсніченко І.М. - ФГ «К,С,К», Гладенький Г.М. - голова Кодимської районної ради, Кравцова 
Н.М. - ТОВ «Айсберг» та багато інших).

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП враховано досвід аналогічних вітчизняних та 
іноземних програм. Зокрема, узагальнено практику реалізації ОП за спеціальністю 051 «Економіка» в провідних 
вітчизняних ЗВО, серед яких НTУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет ім. Вадима Гетьмана», Національний університет біоресурсів і природокористування України, 
Миколаївський національний аграрний університет, Сумський національний аграрний університет та інші. 
Регулярно здійснюється моніторинг сучасних трендів щодо підготовки бакалаврів з економіки в ЗВО Європи, а саме: 
Latvia university of life sciences and technologies (https://bit.ly/3S5vzrO), Democritus University of Thrace 
(https://bit.ly/3k4WuHQ), Warsaw University of Life Sciences (https://bit.ly/3sq32AH), Agricultural University – Plovdiv 
(https://bit.ly/3xyXAOU),   Univerzita Mateja Bela (https://bit.ly/3WypnJo). 
За результатами аналізу здійснювалося оновлення ОП в частині формування освітньої траєкторії здобувачів, soft 
skills, переліку ОК за вибором здобувача удосконалення структурно-логічної схеми вивчення ОК, а також їх 
змістовного наповнення.
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Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджено 
13.11.2018 р. наказом № 1244 (https://bit.ly/3JdxUvl), де визначено 24 програмних результатів навчання, які 
забезпечуються формуванням однієї інтегральної, 13 загальних та 14 спеціальних (фахових) компетентностей. 
Проєктною групою, враховуючи зміни в освітньому процесі, пропозиції стейкхолдерів, сучасні виклики соціально-
економічного розвитку, було сформовано перелік обов’язкових та вибіркових ОК ОП, додано СК 15, СК 16 та 
відповідно ПРН 25,ПРН 26, розроблено структурно-логічну схему ОП та визначено набір компетентностей та 
програмних результатів навчання, що відповідають обраним компонентам ОП (пункти ОП відповідно 4. Матриця 
відповідності програмних компетентностей компонентам ОП та 5. Матриця забезпечення програмних результатів 
навчання відповідними компонентами ОП). У табл. 3 даного звіту наведено методи навчання кожного ОК, що 
визначає досягнення програмних результатів навчання за ним. Для реалізації ОП застосовуються різні форми і 
методи навчання (лекційні та практичні заняття, воркшопи, «мозковий штурм», фасилітація, розробка 
індивідуальних та/або командних проєктів, їх презентація та захист курсових робіт, розв’язання кейсів та ін.) 
Відповідність ОП зазначеним вимогам контролюється системою внутрішнього забезпечення якості освіти 
університету.

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?

Стандарт наявний - Наказ МОНУ № 1244 від 13.11.2018 р. (https://bit.ly/3JdxUvl)

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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

180

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

60

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

Зміст ОП «Економіка» відповідає предметній області, яка регламентується Стандартом вищої освіти України № 
1244 від 13.11.2018 р. спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» першого 
(бакалаврського) рівня. Об’єктом вивчення за ОП є закономірності функціонування та розвитку соціально-
економічних систем і соціально-економічних процесів, аналіз, організація, моделювання та планування економічної 
діяльності в аграрному виробництві. Вивчення ОК «Політична економія»,
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Міжнародна економіка»,
«Регіональна економіка» забезпечує формування спеціальних компетентностей СК1, СК3, СК4, СК5 та отримання 
базових знань щодо понять, категорій, концепцій, принципів соціально-поведінкових та економічних наук, розвитку 
економічного мислення.
Засвоєння таких ОК як «Маркетинг», «Менеджмент», формує компетентності СК 11, СК12, СК13, СК14 та орієнтує на 
розуміння сучасного стану предметної області та формування задля забезпечення кар’єрного росту здобувачів, 
креативного підходу й розвитку лідерських якостей. Освоєння таких ОК як «Статистика», «Економічний аналіз»,
«Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Аналіз господарської діяльності», «Економіка підприємства»,
«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Інформаційні системи та технології в управлінні 
підприємством», «Планування виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств», «Математичне 
моделювання економічних процесів», «Інноваційний розвиток аграрного підприємництва», навчальних та 
виробничих практик дають змогу здобувачам вищої освіти сформувати компетентності СК2, СК6, СК7, СК8, СК9, СК 
10, СК15, СК16 та оволодіти основними методами, методиками та технологіями пізнання економічних явищ і 
процесів, їх економіко-математичного моделювання та інформаційно- комунікаційними технологіями.

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

Здобувачам надана можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію за напрямами:
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- вільний вибір ОК в обсязі понад 25% від загальної кількості кредитів навчального плану (Положення про 
організацію освітнього процесу в ОДАУ) (https://bit.ly/3Z2RwKm), (Положення про організацію вибору навчальних 
дисциплін варіативної складової навчальних планів) (https://bit.ly/3XMCLuA);
- здійснення персональної дослідної діяльності через вибір тем індивідуальних робіт, баз практик;
- реалізація права щодо участі в національних та міжнародних освітніх проєктах, а також можливостей внутрішньої 
та міжнародної академічної мобільності (Положення про реалізацію права на академічну мобільність учасниками 
освітнього процесу ОДАУ) (https://bit.ly/3D7lMuW);
- набуття знань, умінь та навиків у неформальній та інформальній освіті (Положення про порядок визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті (нова редакція)), здобувачами вищої 
освіти ОДАУ (https://bit.ly/41gJqQa).
Індивідуальна освітня траєкторія фіксується в індивідуальному навчальному плані здобувача, який формується 
кожного року і містить формалізовану інформацію про опанування обов’язкових і вибіркових ОК ОП, інших 
складових освітнього процесу.

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

Здобувачі ОП реалізують своє право на вибір ОК шляхом їх обрання з двох каталогів: 1.Загальноуніверситетський 
каталог (З- каталог) вибіркових компонент загальної підготовки, що формується з ОК інших ОП; 2.Каталог 
вибіркових компонент професійної підготовки (П- каталог), що формуються з професійно-орієнтованих ОК 
спеціальності «Економіка». Представлені в каталогах ОК формують загальні та спеціальні фахові компетентності, 
необхідні для здійснення поглибленої підготовки за спеціальністю, а також більш повного задоволення освітніх 
запитів здобувачів. Загальний обсяг вибіркових ОК за ОП 2022 року складає 60 кредит ЄКТС (25 % від загальної 
кількості кредитів освітньої складової ОП), що відповідає 6 ОК по 3 кредити з З-каталогу (https://bit.ly/3YZavFC) та 
12 ОК з П- каталогу (https://bit.ly/3jZiOT9). Здобувачі  вищої освіти мають право обрати вибіркові ОК, як на весь 
термін освітньої складової ОП, так і лише на наступний навчальний рік, або семестр. Викладання вибіркових ОК для 
здобувачів освіти ступеня «бакалавр» розпочинається з третього семестру. Процедура обрання вибіркових ОК 
здобувачами ступеня «бакалавр» передбачає (Положення про організацію вибору навчальних дисциплін 
варіативної складової навчальних планів) (https://bit.ly/3XMCLuA): 
1) здобувач знайомиться з каталогами вибіркових ОК, змістом силабусів ОК з З-каталогу і П-каталогу 
(https://bit.ly/3YZavFC; https://bit.ly/3D74s9J) та визначається з вибором ОК;
2) до 30 січня здобувач здійснює свій вибір на наступний навчальний рік, або на весь термін освітньої складової ОП 
шляхом заповнення анкети, розміщеної на сайті ОДАУ (https://bit.ly/3GT6AB0);
3) інформацію про обрані вибіркові ОК здобувачів вносять в індивідуальний навчальний план  здобувача.
З метою своєчасного інформування здобувачів щодо можливостей реалізації їх потенціалу механізмами 
персоналізованої освітньої траєкторії, на початку 1-го року навчання гарантом ОП проводиться зустріч  зі 
здобувачами для роз’яснення змісту ОП та можливості формування ними індивідуальної освітньої траєкторії, а 
також ознайомлення з основними положеннями (https://bit.ly/3FdHz2O).

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

Практична підготовка здобувачів реалізується шляхом здійснення практичних занять за ОК, проведення 
навчальних та виробничих практик, участі у зустрічах з професіоналами-практиками (https://bit.ly/3Xt4oYX), 
виїзних занять на підприємства (https://bit.ly/3E9XyRp), участі у наукових студентських гуртках кафедри 
(https://bit.ly/3K0Bixc). Відповідно до Положення про проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в 
ОДАУ (нова редакція) (https://bit.ly/3vfMkYb) в ОП та навчальному плані передбачені наступні види практик: 
навчальна практика «Інформаційні системи і технології в економіці» (6  кредитів ЄКТС), навчальна практика 
«Організація технологічних процесів в аграрному виробництві» (6 кредитів ЄКТС), виробнича практика «Економіка 
підприємства» (6 кредитів ЄКТС), виробнича практика за фахом (6  кредитів ЄКТС).
Кожна практика має свої конкретні завдання і зміст: ОП23 формує загальні (ЗК3, ЗК4, ЗК7, ЗК8) і фахові (СК7, СК8, 
СК9, СК10); ОП24 – загальні (ЗК3, ЗК4, ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК11) і фахові (СК15, СК16); ОП25– загальні (ЗК3, ЗК4, ЗК8, 
ЗК11) і фахові (СК1, СК4, СК5, СК8, СК11, СК12, СК16); ОП26– загальні (ЗК3, ЗК4, ЗК7, ЗК8, ЗК11) і фахові (СК1, СК7, 
СК8, СК12, СК13, СК15, СК16) компетентності. Значна практична спрямованість ОП досягається шляхом виконання 
курсової роботи на 3 курсі, що формує практичні навички аналізу і розробки рекомендацій щодо розвитку 
підприємства та   оцінки його ефективності.

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

ОП сприяє набуттю здобувачами soft skills при опануванні ОК: ОЗ5 «Іноземна мова» та ОЗ12 «Іноземна за 
професійним спрямуванням», забезпечує використання іноземних мов в майбутній практичні діяльності, для 
представлення наукових результатів та спілкування в міжнародному середовищі, опрацювання іноземних та 
вітчизняних літературних джерел (ЗК4, ЗК6, ПРН12, ПРН20); ОЗ1 «Філософія», ОЗ2 «Історія України», ОЗ3 «Історія 
української культури», ОЗ4 «Українська мова (за професійним спрямуванням)», ОЗ9 «Психологія», ОЗ10 «Етика 
ділового спілкування», ОЗ 11 «Правознавство» спрямовані на формування здатності реалізувати свої права і 
обов’язки, зберігати моральні, культурні, наукові цінності; адаптуватися, бути критичним і самокритичним, вміння 
вирішувати конфлікти, вести переговори, переконувати, діяти соціально відповідально та свідомо (ЗК1, ЗК2, ЗК3, 
ЗК4, ЗК5, СК2, ПРН1, ПРН2, ПРН15, ПРН20, ПРН22, ПРН23, ПРН24). Формуванню та розвитку навичок soft skills 
сприяє впровадження НПП за ОК ОП інноваційних підходів в освіті, через використання інтерактивних методів 
навчання та залучення здобувачів до соціально відповідальних заходів: участь у студентському самоврядуванні, 
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тренінгах, семінарах, воркшопах; зустрічах з фахівцями-практиками. Здобувачі задіяні в засіданнях студентських 
наукових гуртків (https://bit.ly/3RUbuol), конференціях тощо.

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)?

Співвіднесення обсягу ОК ОП із фактичним навантаженням здобувачів здійснюється у кредитах ЄКТС. Навчальний 
план ОП «Економіка» 2022-2023 н.р. (https://bit.ly/3XSEpuy) складається з обов’язкових та вибіркових ОК з 
відповідним загальним обсягом кредитів ЄКТС. Обов’язкові компоненти –180 кредитів (75%), вибіркові компоненти 
– 60 кредит (25%). Серед аудиторного навантаження лекційні заняття займають 48,47% та  практичні заняття 
51,53%, що забезпечує як теоретичну підготовку, так і апробацію отриманих знань на практиці. Співвідношення між 
навчальними заняттями та самостійною роботою визначається Положенням про організацію освітнього процесу в 
ОДАУ (https://bit.ly/3Sjp58J), що передбачає достатній рівень самостійності, автономності і відповідальності. На 
аудиторне навантаження припадає 33-50% від загальної кількості годин на ОК.
Кількість навчальних занять з дисципліни, їхній розподіл між лекціями та 
семінарськими/практичними/лабораторними заняттями залежить від їх складності та прикладного характеру. 
Аудиторне навантаження здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» має складати не більше 30 годин на тиждень. 
Навчальні тижні визначені графіком освітнього процесу, затвердженого в порядку і у терміни, встановлені в ОДАУ, 
та позначені у навчальному плані ОП (https://bit.ly/3HXQlDP). Форми та методи аудиторної та самостійної роботи в 
розрізі ОК є узгодженими з результатами навчання.

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

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти регулюється Положенням про підготовку фахівців 
за дуальною формою здобуття освіти в ОДАУ (https://bit.ly/36feIip), а також Положенням про організацію 
освітнього процесу в ОДАУ (https://bit.ly/3Sjp58J), за якими передбачена можливість та визначені процедури 
організації навчання на засадах дуальної освіти для здобувачів денної форми. В рамках заявленої ОП підготовка 
здобувачів ступеня «бакалавр» за дуальною формою освіти на даний час не здійснюється.

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

Правила прийому на навчання на ОП діють протягом календарного року та оприлюднюються на веб-сайті 
(https://bit.ly/3XKGAAn) Вони є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. 
(https://bit.ly/3EeEjX8).

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

Документами, що регламентують вступ на навчання за ОП, є «Положення про приймальну комісію ОДАУ»  
(https://bit.ly/3Xvs4MD) та «Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до ОДАУ в 2022 році» 
(https://bit.ly/3XKGAAn) (корегуються щорічно) з додатками, розроблені Приймальною комісією та затверджені 
Вченою радою університету відповідно Умов прийому на навчання до ЗВО України, які затверджуються кожного 
року Наказом МОН. 
Абітурієнти у 2022 р. вступали для здобуття ОС «Бакалавр» за результатами НМТ (українська мова, математика та 
історія України) або за результатами ЗНО 2019-2021 рр. (українська мова, математика, третій предмет за вибором 
вступника) та мотиваційним листом.
Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому та 
Правил прийому майбутніх абітурієнтів.
Мотивація на навчання за ОП виникає у вступників в результаті їх власних планів та профорієнтаційної діяльності 
університету. При цьому, вимоги до рівня знань є ефективним інструментом визначення здатності навчатись за ОП. 
Програми фахових випробувань оновлюються провідними фахівцями кафедри згідно вхідних навичок та здібностей 
здобувачів відповідно до профілю ОП та навчальних планів, обговорюються і схвалюються на Вченій раді 
факультету та розміщуються на веб-ресурсах університету (https://bit.ly/3B0sYac).

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:
- «Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до ОДАУ в 2022 році» з додатками 
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(https://bit.ly/3XKGAAn)
-Положенням про організацію освітнього процесу в ОДАУ (нова редакція) (https://bit.ly/3kg8N41)
- Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу 
(https://bit.ly/3Sjr1hJ);
- Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів, а також надання їм академічної 
відпустки в ОДАУ (https://bit.ly/3IhacPO);
- Положенням про забезпечення якості освітньої діяльності в ОДАУ (нова редакція) (https://bit.ly/3kvofZS);
- Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті 
(нова редакція)  (https://bit.ly/41gJqQa) та інші (https://bit.ly/3rxeNpX).
Навчально-методичним відділом університету, деканатом факультету, гарантом ОП, відділом міжнародних зв’язків 
доводиться до здобувачів інформація щодо можливостей внутрішньої та міжнародної академічної мобільності, інші 
актуальні пропозиції. ОДАУ відповідає за реалізацію та моніторинг академічної мобільності, забезпечує прозорість і 
справедливість процедури перезарахування результатів навчання, визначає механізм оскарження.

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

За ОП була практика поновлення здобувача (випуск 2021-2022 н.р.) з іншого ЗВО, досвід зарахування здобувачем 
результатів навчання, набутих на попередньому рівні освіти. Перезарахування вивчених раніше ОК здійснюється на 
підставі наданого здобувачем документа з переліком та результатами вивчення ОК, кількістю кредитів, завіреного в 
установленому порядку. Академічна різниця здобувача визначається деканатом. Перезарахування ОК здійснюється 
за умови, що ОК мають обсяг кредитів не менший від обсягу вивчених ОК, забезпечені відповідні ПРН та збігається 
форма контролю. Перелік ПРН, який може бути визнаний, визначається на основі порівняльного аналізу ПРН 
навчання, отриманих здобувачем на попередньому рівні навчання, та ПРН, передбачених ОП. Підставою для 
здійснення порівняльного аналізу є додаток до диплома про освіту, що отримав здобувач на попередньому рівні 
освіти.

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

Результати навчання, отримані у неформальній освіті, в ОДАУ регулюються Положенням про порядок визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті (нова редакція) 
(https://bit.ly/41gJqQa). Процедура визнання передбачає: визначення результатів навчання, отриманих через 
неформальну та інформальну освіту; формування предметної комісії, яка визначає можливість визнання, форми та 
строки проведення атестації для визнання результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті. 
Рішення щодо визнання результатів навчання, отриманих здобувачем за програмами неформальної освіти, 
приймає предметна комісія, проректор з науково – педагогічної та методичної роботи, декан факультету, завідувач 
кафедри за погодженням із гарантом ОП та НПП, що викладають ОК, які пропонуються до перезарахування на 
основі визнання результатів навчання, ґрунтуючись на їх відповідності компетентностям та програмним 
результатам навчання на ОП «Економіка». Університет може визнати результати навчання, здобуті у 
неформальній/ інформальній освіті в обсязі, що не перевищує 10 % від загального обсягу ОП здобувача. Знайомство 
із можливістю здобуття неформальної/інформальної освіти здійснюється НПП, що безпосередньо відповідають за 
зміст ОП, а також викладають на цій програмі. 

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

Повного перезарахування вивчення ОК за результатами неформальної освіти не було, але є практика часткового 
зарахування тем за ОК. Наприклад, здобувач Поліщук В.С. (випуск 2021-2022 н.р.) отримав сертифікат за курсом 
інтерактивного навчання підприємництва за допомогою бізнес – симулятора VIAL+ в студентській лізі VІІІ 
Всеукраїнського бізнес – турніру «Стратегія фірми – 2021», що дало змогу зарахувати йому з ОК «Маркетинг» тему 
«Напрями маркетингових досліджень» та з ОК «Економіка підприємства» за тему «Доходи, фінансові результати 
діяльності підприємства та резерви зростання прибутку». Здобувачі Зюзіна А.Ю. та Конопельська О.В. отримали 
сертифікати за курсом інтерактивного навчання підприємництва за допомогою бізнес – симулятора VIAL+ в 
студентській лізі VІІІ Всеукраїнського бізнес – турніру «Стратегія фірми – 2021», що дало змогу зарахувати тему 
«Планування як загальна функція менеджменту» за ОК «Менеджмент». Здобувачі Зюзіна А.Ю. та Конопельська 
О.В. отримали сертифікати за курсом «Інструменти економічної політики у світлі невпинних змін», що дало змогу 
нарахувати додаткові бали з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит». За результатами навчання в University of 
chemistry and technology, Prague – Третьякова Юлія отримала перезарахування 2 модуля з ОК «Іноземна мова».

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ОДАУ (https://bit.ly/3Z4iJfO) освітній процес щодо 
підготовки здобувачів здійснюється за формами: навчальні заняття (лекції, лабораторні, практичні, семінарські, 
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індивідуальні заняття, консультації); самостійна робота (реферати, курсові роботи, звіти); практична підготовка 
(навчальна та виробнича практики); контрольні заходи (поточний контроль, модульний контроль, семестровий 
контроль у формі заліку, іспиту, захисти курсових робіт, звіту з практики, атестаційний екзамен). Досягнення 
програмних результатів навчання (ПРН 1-26) за кожною ОК ОП забезпечується поєднанням традиційних і сучасних 
форм та інтерактивних  методів навчання. У залежності від змісту та особливостей кожної ОК застосовується 
диференційний підхід до забезпечення відповідності методів навчання і викладання до ПРН,  що більш детально  
представлено в робочих програмах та силабусах ОК згідно з навчальним планом підготовки здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня за ОП (https://bit.ly/3D6hfcx). Зведена інформація щодо відповідності ПРН ОК, методів 
навчання та оцінювання надана у табл. 3.

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

Форми та методи навчання і викладання, що використовуються для реалізації ОП відповідають 
студентоцентрованому підходу, який відповідно до Стратегічного плану розвитку ОДАУ на 2019-2024 рр. 
(https://bit.ly/3LJBr6o), орієнтований на побудову партнерства «викладач-здобувач» шляхом забезпечення 
комунікативної та міжособистісної взаємодії. Увага приділяється врахуванню індивідуальних потреб кожного 
здобувача,  застосуванню форм та методів надання освітніх послуг, максимально спрямованих на досягнення ПРН, у 
тому числі елементів дистанційного навчання, індивідуального графіку навчання, академічної мобільності, 
неформальної освіти. Значна увага приділяється залученню здобувачів до наукової роботи, участі в обговоренні і 
колегіальному ухваленні важливих рішень університетського життя. Рівень задоволеності здобувачів методами 
навчання та викладання визначається в процесі викладання ОК, а також шляхом проведення анонімного 
анкетування. Результати опитування (https://bit.ly/3gZDRzD)  засвідчують, що здобувачі задоволені організацією 
освітнього процесу (формами, методами навчання і контролю знань, обсягом часу, змістом навчального контенту, 
об’єктивністю оцінювання, забезпеченням навчально-методичними матеріалами) та відзначають високий рівень 
професійної майстерності НПП.

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

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ОДАУ (https://bit.ly/3Z4iJfO), Правил внутрішнього 
розпорядку ОДАУ (https://bit.ly/3sM5wtu) академічна свобода передбачає самостійність і незалежність учасників 
освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності, 
здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових 
досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом. Принцип 
академічної свободи реалізується за ОП як для НПП, так і для здобувачів вищої освіти. Відповідність методів 
навчання та викладання принципам академічної свободи за ОП «Економіка» передбачає вільне обрання й 
використання НПП форм, методів, способів і засобів навчання; організовувати освітній процес за допомогою 
використання сучасних інноваційних технологій; можливість творчого наповнення змісту ОК, її оновлення та 
креативного коригування на власний фаховий розсуд. Академічна свобода здобувачів в рамках ОП полягає у 
формуванні освітньої траєкторії, здобувач може самостійно обрати форми, методи і тематику індивідуальної роботи, 
обирати вибіркові ОК (https://bit.ly/3I5xZRG), а також форми неформальної освіти (https://bit.ly/41gJqQa), 
приймати участь в академічній мобільності (https://bit.ly/3GWYoQ9).

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 *

Загальна інформація організації освітнього процесу відображена у навчальному плані, робочих планах, графіках 
організації освітнього процесу, що є в публічному доступі. Інформування щодо цілей, змісту та ПРН, порядку та 
критеріїв оцінювання у межах окремих ОК здійснюється з використанням електронних платформ, а також 
безпосередньо гарантом та НПП. На першому курсі навчання гарант ОП та НПП для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня здійснюють презентацію ОП та її ОК, доводять інформацію щодо цілей, змісту та ПРН ОП 
(https://bit.ly/3XPMIaA). Робочі програми та силабуси розміщуються на платформі дистанційного навчання Moodle 
(https://bit.ly/3YKIqlo). В розрізі кожної робочої програми наводиться статус та опис ОК, міждисциплінарні зв’язки, 
вказуються загальні та фахові компетентності та ПРН, розкривається зміст тем, методи навчання та критерії 
оцінювання. Оперативний зв'язок в процесі навчання забезпечується за рахунок активного використання мобільних 
додатків Viber, Telegram. Додатковими каналами інформування здобувачів першого (бакалаврського) рівня про 
освітній процес є: фейсбук-сторінки ОДАУ (https://bit.ly/3C28yfR) та кафедри економічної теорії і економіки 
підприємства (https://bit.ly/3J6ggJI). 

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

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП сприяє наявне освітньо-наукове та інформаційне 
середовище (https://bit.ly/3K6GShx), що спонукає здобувачів приймати участь у студентських,  міжвузівських, 
Всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях (https://bit.ly/3xiXsDe). Університет і НПП 
кафедри виступають співорганізаторами та активними учасниками міжнародних та всеукраїнських науково-
практичних конференцій, конгресів, круглих столів. Зокрема, в 2021 році проводився International Eurasian 
Agriculture and Natural Sciences Congress (Turkey-Ukraine), Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 
та перспективи розвитку економіки: світові та національні аспекти» та Міжнародна науково-практична конференція 
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«Актуальні аспекти розвитку науки і освіти» (http://bit.ly/3wmUSM8).  Здобувачі мають можливість безкоштовно 
публікувати статті у збірнику наукових праць ОДАУ «Економічний вісник Причорномор’я» (http://bit.ly/3XF4cqe). 
Університет забезпечує безкоштовний доступ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science 
(https://bit.ly/321xrvU). На сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності здобувачів 
спрямована робота Наукового студентського товариства (https://bit.ly/3cabTim). Здобувачі ОП прийняли участь у 
Тижні англійської мови, який провів колектив кафедри суспільно-гуманітарних наук (https://bit.ly/3I5x6tt; 
https://bit.ly/3lEpMxr). В розрізі стратегічної цілі 4 «Створення інноваційного та безпечного освітнього середовища 
як високоорганізованого соціального простору, комфортного для продуктивної освітньої, наукової та громадської 
діяльності» Стратегічного плану розвитку ОДАУ на 2019-2024 роки (https://bit.ly/3LJBr6o) активно продовжується 
протягом року робота освітньо-наукового HUB-простору «University to people» здобувачів вищої освіти та молодих 
вчених  (https://bit.ly/3v2UxyNf). План роботи студентської ради Одеського державного аграрного університету на 
2022-2023 навчальний рік (https://bit.ly/3I2pXtM) включає в себе п.4 «Міжнародна та наукова діяльність». На базі 
кафедри успішно функціонують чотири наукових гуртка: «Фінансово-кредитний механізм» (http://bit.ly/3kyoK5v), 
«Сучасні технології в АПК» (http://bit.ly/3HpTAX3), «Аналіз господарської діяльності аграрних підприємств» 
(http://bit.ly/3QTZ4MR), «Поведінкова економіка» (http://bit.ly/3woYFZj), в рамках яких проводяться круглі столи з 
обговорення актуальних проблем розвитку аграрного сектору економіки.

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

Механізм розробки, затвердження та періодичного перегляду робочих програм, а також їх структура і зміст 
регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в ОДАУ (https://bit.ly/3Z4iJfO). НПП, які 
забезпечують освітній процес, здійснюють регулярний перегляд та оновлення робочих програм ОК. Перегляд змісту 
ОК здійснюється щорічно на засіданнях кафедри, схвалюється гарантом ОП. Передумовами для ґрунтовного 
оновлення змісту ОК ОП є: результати досліджень за кафедральною науково-дослідною темою «Обґрунтування 
теоретико-методологічних засад та розробка практичних рекомендацій з організаційно-економічного забезпечення 
сталого розвитку аграрних підприємств» (державна реєстрація № 0121U110933); наукові результати у вітчизняних 
міжнародних виданнях, зокрема що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, монографіях; 
результати підвищення кваліфікації НПП (стажування за кордоном, у провідних вітчизняних освітніх та наукових 
установах); онлайн-курси Prometheus; проекти з розвитку співпраці бізнесу та університетів; онлайн-тренінги; 
консультації з роботодавцями; відгуки здобувачів та інших стейкхолдерів. Профілі НПП кафедри створені та 
постійно оновлюються пошукових реєстрах та системах Scopus або Web of Science Core Collection, Google Scholar, 
ORCID, Researcher ID, інше (https://bit.ly/3K8cUtG). Здобуття НПП кафедри нових знань та компетентностей 
шляхом їх  участі у Всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, а також у заходах із 
підвищення кваліфікації, стажування у зарубіжних країнах сприяє якісному оновленню змісту ОК ОП із внесенням у 
теоретичний і практичний матеріал навчальних дисциплін останніх наукових досягнень і сучасних практик. 
Так, теоретичний зміст теми 13 змістового модуля 2 ОК «Регіональна економіка» доповнено державними 
напрямками підтримки та стимулювання органічного виробництва в Україні (Балян А.В., Гришова І.Ю., Шабатура 
Т.С. Державні напрямки підтримки та стимулювання органічного виробництва. Наукові записки Інституту 
законодавства Верховної Ради України. 2020. № 5. С. 150-162.) (http://bit.ly/3kCw4ND). При викладанні теми 3 ОК 
«Економіка підприємства» застосовується показник комплексного інноваційного розвитку аграрних підприємств 
(Чіков, Радько В., Маршалок М., Теплюк М., Шарко І., Петренко О., Сітковська А. Економічний розвиток 
підприємств агропродовольчої сфери на інноваційній основі. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 
практики. 2022. №1 (42) C.98-106.) (http://bit.ly/3XRPyMb) (Web of Science). Теоретичний зміст теми 2 змістового 
модуля 2 ОК «Організація технологічних процесів в аграрному виробництві» доповнено державними заходами 
стимулювання органічного виробництва сільськогосподарської продукції (Шевченко А. А., Нікіфорчук М.Ю. 
Органічне виробництво с.-г. продукції: можливості для аграріїв в Україні. «Економічний вісник Причорномор’я». 
2021. №2. с. 115–123.) ( http://bit.ly/3D8IhQt).

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

В ОДАУ створені необхідні правові та організаційні передумови для інтернаціоналізації діяльності ЗВО. Зокрема, 
розвиток міжнародних зв’язків передбачений Статутом та Стратегічним планом розвитку ОДАУ на 2019-2024 рр., 
укладені договори про співробітництво із ЗВО з інших країн світу. В ОДАУ функціонує профільний відділ 
(https://bit.ly/31PkUeU). Основними формами інтернаціоналізації діяльності НПП кафедри є співпраця з 
міжнародними проєктами. Так, гарант ОП, Галицький О.М., був учасником проєкту Erasmus + Жан Моне модуль 
611665-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія, сучасний стан та погляд 
у майбутнє»; доц. Губіна Г.Л. приймала участь в VII українсько-польському науковому форумі «Польща та Україна в 
сучасній Європі: міжкультурний діалог – роль національних меншин, виклики та загрози» в рамках проекту Жан 
Моне ERASMUS+ «EaP – Initiative – options for Ukraine» № 619891-EPP-1-2020-UA-EPPJMO-MODULE та пройшла 
стажування в Університеті Матея Беля (Банська Бистриця, Словенія) за програмою ERASMUS+ Mobility Agreement 
Staff Mobility for Teaching Call 2020. Професор Дяченко О.П. та здобувачка 3 курсу Богю Т.О., долучились до 
Програми: «Digital Marketing and eCommerce» проєкту DILLUGIS (Digital Labs & Lectures for Ukrainian, German & 
International Students), проєкту UGF. НПП прийняли участь у міжнародних вебінарах та проходили міжнародне 
стажування в ЗВО різних країн ЄС (https://bit.ly/3ElgHQo). Щорічно організовуються гостьові лекції викладачів з 
іноземних ЗВО (https://bit.ly/40LRJmS).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
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Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Для перевірки рівня досягнення ПРН згідно Положення про організацію освітнього процесу в ОДАУ 
(https://bit.ly/3Z4iJfO), Положення щодо системи оцінювання знань здобувачів вищої освіти в ОДАУ (нова 
редакція) (https://bit.ly/3IjbdIl) використовується поточний, модульний (рубіжний) та підсумковий контроль. 
Об'єктом поточного контролю є знання окремих складових робочої програми ОК: матеріалу, викладеного на 
лекціях; завдань, виконаних на практичних (семінарських) заняттях; матеріалу опрацьованого самостійно. 
Досягненню ПРН сприяють такі контрольні заходи як: опитування, модульні контрольні роботи, тестовий контроль, 
звіти з практик, захист курсової роботи, презентація та захист індивідуальних завдань, написання есе, інше. 
Модульний контроль успішності здобувачів першого (бакалаврського) рівня здійснюється для перевірки рівня 
засвоєння навчального матеріалу в кінці кожного змістового модуля. Основні завдання модульного контролю 
полягають у підвищенні мотивації здобувачів до опанування навчального матеріалу, активізації спільної 
систематичної роботи викладачів і здобувачів упродовж семестру. З метою підвищення мотивації  до систематичної 
активної роботи протягом усього періоду навчання,  переорієнтації цілей з отримання позитивної оцінки на 
формування стійких знань, умінь та навичок, подолання елементів суб'єктивізму під час оцінювання знань в 
університеті передбачена накопичувальна система оцінювання знань здобувачів вищої освіти. Якість засвоєння 
змісту ОК оцінюється за 100-бальною шкалою з наступним переведенням у національну шкалу (чотирибальну - 
«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» чи вербальну - «зараховано», «незараховано») та шкалу ЄКТС. 
Зведена інформація щодо контрольних заходів в розрізі ОК ОП представлені в таблиці 3.

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 здобувачів першого (бакалаврського) 
рівня забезпечується роз’ясненням у Положенні щодо системи оцінювання знань здобувачів вищої освіти в ОДАУ 
(нова редакція) (https://bit.ly/3IjbdIl). При цьому детально описується накопичувальна система оцінювання рівня 
знань з ОК з зазначенням балів у відповідності до шкали. На початку вивчення відповідної ОК здобувачам першого 
(бакалаврського) рівня доводиться форма підсумкового контролю, кількість модулів, форми проведення поточного 
та модульного контролю та критерії оцінювання. Форми контролю відображено в ОП, навчальному, робочому плані, 
робочій програмі, силабусі, індивідуальному навчальному плані здобувача. Здобувачі першого (бакалаврського) 
рівня мають доступ до освітньої платформи Moodle, де на сторінках своїх ОК викладачі розміщують робочі 
програми, силабуси, переліки питань до модульних контрольних робіт, заліків та/або іспитів.

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 з конкретних ОК доводиться на першій зустрічі 
викладача із здобувачами першого (бакалаврського) рівня та міститься в робочих програмах, силабусах та інших 
методичних матеріалах, представлених на освітній платформі Moodle і які є доступними для здобувачів. Декан 
факультету, гарант ОП та НПП знайомлять здобувачів з діючою нормативною базою, що регламентує форми 
контрольних заходів та критерії оцінювання. Про наявні форми контролю, їх періодичність свідчить графік 
освітнього процесу, розклад занять, розклад іспитів під час сесії, що оприлюднюється на сайті навчально-
методичним відділом університету (https://bit.ly/3H0M4OK). Іспити складаються здобувачами вищої освіти в період 
екзаменаційних сесій згідно з розкладом, який готується навчально-методичним відділом університету, 
затверджується, і доводиться до викладачів та здобувачів не пізніше, ніж за місяць до початку сесії.

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

Форми атестації здобувачів ОП «Економіка» відповідають вимогам стандарту вищої освіти. Використовуються різні 
методи контролю, які проводять з метою оцінки рівня підготовки з ОК і здійснюються у вигляді поточного, 
модульного та семестрового контролю рівня підготовки здобувачів вищої освіти (https://bit.ly/3IjbdIl). На ОП 
спеціальності 051 «Економіка» застосовується форма атестації у вигляді атестаційних екзаменів у повній 
відповідності до стандарту. Порядок створення та роботи екзаменаційних комісій щодо атестації здобувачів вищої 
освіти в ОДАУ регламентується Положенням про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у 
ОДАУ (https://bit.ly/3lxfAXm).

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється низкою положень та документів, що розміщуються на сайті  
ОДАУ: 
1) Положення про організацію освітнього процесу (нова редакція) (п.4.4 Контрольні заходи, Р.5 Технологія 
проведення контрольних заходів) (https://bit.ly/3Z4iJfO); 
2) Положення щодо системи оцінювання знань здобувачів вищої освіти в ОДАУ (нова редакція) (Р. 4 Порядок та 
методика проведення поточного та модульного (рубіжних) контролів, Р.5 Порядок та методика проведення 
підсумкового семестрового контролю) (https://bit.ly/3IjbdIl); 
3) Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії (Р.3 Організація і порядок 
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роботи ЕК) (https://bit.ly/3lxfAXm);
4) Додатково: навчальні плани, графіки освітнього процесу, розклади іспитів. 

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

Об’єктивність екзаменаторів, процедури запобігання і врегулювання конфлікту інтересів регулюється Положенням 
про організацію освітнього процесу (Р.5) (https://bit.ly/3Z4iJfO) та Положення щодо системи оцінювання знань 
здобувачів вищої освіти в ОДАУ (нова редакція) (Р.4; Р.5) (https://bit.ly/3IjbdIl). Викладач на основі 
накопичувальної системи оцінки знань здобувачів оголошує підсумкову оцінку не пізніше останнього дня 
теоретичного навчання, яка автоматично зараховується як бал за дисципліну за згодою здобувача. Іспит 
зараховується у разі отримання здобувачем не менше 60 балів. 
В разі підвищення оцінки з ОК, здобувач складає іспит, результат якого екзаменатор оголошує одразу після 
проходження комп’ютерних тестів, або усного складання іспиту. У випадку письмового іспиту результат 
повідомляється не пізніше наступного дня. За наявності конфліктної ситуації за мотивованою заявою здобувача або 
викладача створюється комісія для приймання екзамену/заліку, до якої входять завідувач і викладачі відповідної 
кафедри, представники деканату та органів студентського самоврядування. Врегулювання конфлікту інтересів 
визначено у пункті 5.23 Положення щодо системи оцінювання знань здобувачів вищої освіти в ОДАУ (нова 
редакція) (Р.4; Р.5) (https://bit.ly/3IjbdIl)  і в Положенні про забезпечення якості освітньої діяльності в ОДАУ 
(https://bit.ly/3K6Scdx). Оцінювання ОП здобувачами відбувається на анонімного основі опитування здобувачів 
(https://bit.ly/3gZDRzD). Врегулювання конфлікту інтересів за ОП «Економіка» не відбувалось.

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

Процедура повторного проходження здобувачами контрольних заходів регулюється Положенням щодо системи 
оцінювання знань здобувачів вищої освіти в ОДАУ (нова редакція) (Р.5 Порядок та методика проведення 
підсумкового семестрового контролю) (https://bit.ly/3IjbdIl), Положенням про організацію освітнього процесу в 
ОДАУ (нова редакція) (Р.5 Технологія проведення контрольних заходів) (https://bit.ly/3Z4iJfO). Положенням про 
порядок ліквідації академічної заборгованості здобувачами вищої освіти ОДАУ (https://bit.ly/3Xv11kt). У разі 
отримання незадовільної оцінки, перескладання іспиту (заліку) з ОК допускається не більше двох разів. Якщо 
здобувач не з’явився на іспит без поважної причини, то вважається, що він використав першу спробу скласти іспит і 
має заборгованість з цієї ОК. Графік ліквідації академічної заборгованості складається деканатом факультету за 
погодженням із завідувачами кафедр. За наявності поважних причин, що документально підтверджені, окремим 
здобувачам може встановлюватись індивідуальний графік складання іспитів (заліків) тривалістю не більше місяця з 
початку наступного навчального семестру. Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіку, 
розглядається питання про надання йому академічної відпустки або повторного курсу навчання. Приклади 
проходження контрольних заходів в додаткову сесію для здобувачів ОП «Економіка» не мали місце.

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

Здобувач має право на оскарження дій органів управління університету та їх посадових осіб, науково-педагогічних 
працівників (пункт 5.23 Положення щодо системи оцінювання знань здобувачів вищої освіти в ОДАУ (нова 
редакція) (https://bit.ly/3IjbdIl). У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою здобувача/викладача, 
деканом факультету створюється комісія для приймання екзамену/заліку, до якої можуть входять завідувач кафедри 
(провідний викладач) і викладачі відповідної кафедри, представники деканату та органу студентського 
самоврядування. Випадків оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів на ОП не було.

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

До документів ОДАУ, що містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності 
відносяться: Положення про академічну доброчесність в ОДАУ (https://bit.ly/353abPI), Положення про запобігання 
та виявлення академічного плагіату в наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах у 
ОДАУ (нова редакція) (https://bit.ly/3H3Mggo), Положення про забезпечення якості освітньої діяльності в 
Одеському державному аграрному університеті (нова редакція) (https://bit.ly/3K6Scdx), Стратегічний план розвитку 
ОДАУ на 2019-2024 роки (https://bit.ly/3wzEwyX). Вказані Положення є складовою системи внутрішнього 
забезпечення якості освітньої діяльності ОДАУ та спрямовані на формування та розвиток культури академічної 
доброчесності, на забезпечення дотримання норм етичної поведінки всіма членами університетської спільноти та 
містять заходи організаційного характеру щодо створення системи ефективного запобігання плагіату в роботах 
НПП, здобувачів вищої освіти всіх освітніх рівнів та форм навчання. НПП приймали участь у міжнародному 
вебінарі (підвищенні кваліфікації) для освітян на тему: «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та 
здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах європейського союзу та Україні» на базі Інституту Науково-дослідний 
Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін (Республіка Польща)) та IESF Міжнародній фундації 
науковців та освітян.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
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Перевірка курсових робіт, наукових робіт здобувачів на наявність академічного плагіату проводиться з 
використанням програмно-технічних засобів, залучених університетом на договірній основі та/або за допомогою 
однієї або декількох програм, що знаходяться у відкритому доступі у мережі Інтернет та визнані науковою 
спільнотою.  Університет залишає за собою право додаткової перевірки курсової роботи, наукової роботи на 
наявність академічного плагіату, якщо така перевірка здійснюється автором з використанням програмно-технічних 
засобів за допомогою однієї або декількох програм, які знаходяться у відкритому доступі у мережі Інтернет. 
Перевірка на академічний плагіат здійснюється на етапі представлення матеріалів робіт для розгляду на засіданні 
кафедри. В теперішній час з метою недопущення фактів академічного плагіату курсові роботи, наукові роботи  
здобувачів  першого (бакалаврського) освітнього рівня  перевіряються в ОДАУ за допомогою  програми «Unicheck». 
Завідувач кафедри надсилає роботу одним архівом на електронну адресу: plagiat_osau@ukr.net. Науковий відділ 
забезпечує перевірку робіт на наявність ознак академічного плагіату і надсилає розширені звіти гарантам 
відповідних ОП. Гаранти ОП у складі профільної експертної комісії оцінюють наявні звіти на наявність ознак 
академічного плагіату та оригінальність тексту, формують відповідні висновки та надають їх завідувачам 
відповідних кафедр (https://bit.ly/3k2aeDd).

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

Популяризація академічної доброчесності серед першого (бакалаврського) рівня здійснюється шляхом проведення 
комплексу заходів: 
‒ ознайомлення здобувачів  з Положенням про академічну доброчесність в ОДАУ (https://bit.ly/353abPI), 
Положенням про забезпечення якості освітньої діяльності в Одеському державному аграрному університеті (нова 
редакція) (https://bit.ly/3K6Scdx), Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових, 
навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах у ОДАУ (нова редакція) (https://bit.ly/3H3Mggo);
- щорічне проведення університетом семінарів із здобувачами з питань академічної доброчесності ОДАУ 
(https://bit.ly/3H0x9pZ; https://bit.ly/3H3Kwpc);
- включення до ОП і навчальних планів підготовки здобувачів ОК, що забезпечують формування загальних 
компетентностей з дотримання етичних норм і принципів  інформації під час роботи з об’єктами інтелектуальної 
власності;
 - моніторинг сектором забезпечення якості освіти  рівня обізнаності та дотримання академічної доброчесності 
(https://bit.ly/3gZDRzD).
В цьому аспекті для забезпечення якісного рівня вищевказаних заходів.

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

В університеті створена Комісія з питань академічної доброчесності та етики, яка є колегіальним експертно-
консультативним органом, метою якого є сприяння дотриманню етичних принципів і стандартів та розв’язанню 
етичних конфліктів між членами університетської спільноти. Згідно Положення про академічну доброчесність в 
ОДАУ (https://bit.ly/353abPI) член університетської спільноти може подати заяву до Комісії з питань академічної 
доброчесності та етики, яка наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо її порушення та надавати 
пропозиції адміністрації університету щодо накладання відповідних санкцій. Порушення академічної доброчесності 
та етики, за наявності ознак юридичної відповідальності, підлягає розгляду згідно з вимогами чинного 
законодавства. Конкретні види санкцій та способи дисциплінарного впливу, особливості їх застосування визначені 
Положенням про академічну доброчесність в ОДАУ (https://bit.ly/353abPI) та Положенням про запобігання та 
виявлення академічного плагіату в наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах у 
ОДАУ (нова редакція) (https://bit.ly/3H3Mggo). Випадків порушення доброчесності серед першого (бакалаврського) 
рівня ОП «Економіка» не виявлено.

6. Людські ресурси

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

Конкурсний добір викладачів ОП здійснюється відповідно до ЗУ «Про вищу освіту», Статуту ОДАУ, Положення про 
порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних 
працівників ОДАУ та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (нова редакція) (https://bit.ly/3lxgFhW) 
шляхом оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади з оприлюдненням вимог до претендента. Прийняті 
документи претендентів на вакантні посади НПП після перевірки їх комплектності відділом кадрів передаються 
керівникам структурних підрозділів, на засіданні яких здійснюється попереднє обговорення кандидатур. Висновки 
засідань відповідної кафедри, зборів трудового колективу факультету про професійні та особистісні якості 
претендента затверджуються таємним голосуванням і додаються разом з протоколом лічильної комісії, 
мотивованим висновком декана факультету до матеріалів атестаційної справи претендента та передаються на 
розгляд атестаційно-кадрової комісії. На зборах трудового колективу  факультету оголошується рішення 
атестаційно-кадрової комісії про допуск претендента до конкурсу, основні відомості про претендента та передається 
справа на засідання Вченої ради факультету, університету в залежності від посади. Процедура конкурсного добору 
НПП є прозорою та відкритою, що дозволяє отримати необхідний рівень їхнього професійного досвіду для 
реалізації ОП.
Факти щодо активної науково-педагогічної роботи НПП, які забезпечують викладання ОК на ОП наведені в табл.2 
відомостей СО.
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Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Залучення роботодавців до реалізації освітнього процесу за ОП «Економіка» відбувається шляхом укладення 
договорів про співпрацю. ОДАУ та кафедра активно залучає роботодавців до участі в організації та реалізації 
освітнього процесу за ОП у формі:
- опитування роботодавців (https://bit.ly/3XP6pPI);
- участі в робочих групах проектування та обговорення змісту ОП;
- проведення відкритих занять в рамках навчальної та виробничої практик ( https://bit.ly/3xlWq9B);
- зустріч на регулярній основі (четвер о 10.10) з професіоналами-практиками: менеджер ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» О. 
Кулік; директор ТОВ «Грінлайн Трансшипмент» Н. Журко; засновниця Етнопарку «Нью- Васюки» В. Волошинова; 
головний економіст ДП Великомихайлівське лісове господарство О. Герт; голова Великодальницької ОТГ 
Д.Ткаченко; керівник ФОП «Стойков А.А.» А.Стойков; власниця ПП «ДНБ» Ю.Усова; Державний уповноважений 
Антимонопольним комітетом України 2011-2015 рр., екс-заступник міністра економіки України М.Русинський; 
виконавчий директор консалтингової компанії ОАЕ М.Кольмаєр (https://bit.ly/3E5kXU2);
- налагодження особистих контактів у сфері економіки та бізнесу за рахунок активної участі НПП та здобувачів у 
різноманітних професійних заходах, форумах, конференціях (https://bit.ly/3lB9rth). Основними критеріями 
залучення роботодавців до організації, реалізації освітнього процесу є: відповідність практичного досвіду 
роботодавців компетентностям та програмним результатам за ОП; готовність до співпраці, мотивованість у 
працевлаштуванні випускників ОП.

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

ОДАУ залучає професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до проведення аудиторних 
занять. Зокрема можна навести приклади: лекція професора Університету науки і технології (Польша) Л. 
Петришина; лекція професора Саваша Угуу Темелли (університет Nişantaşı, факультет інженерія та архітектура); 
лекція С. Кандула (Інститут біометричної етики та історії медицини університету Цюріха) на тему: «Емпіричне 
дослідження: питання поведінкової та експериментальної економіки» на англійській мові; лекція доцента, 
завідувача кафедри технології виробництва продукції тваринництва ХДАЕУ О. Ведмеденко; лекція доцента кафедри 
загальної економічної теорії та економічної політики ОНЕУ С. Макухи; лекція професора Лео Красножона 
(університет Лайола, США); лекція д.е.н.  Ciobanu Ghenadie, Senior research INCSMPS Bucharest (National scientific 
research institute for labor and social protection and ARTIFEX University of Bucharest); лекція ІТ директора ТОВ « 
Мітрідат Одеса» О. Захарова; лекція доцента О.Тропіної (Дніпровський державний аграрно-економічний 
університет), лекція професора В. Окулич – Казаріна; лекція доцента кафедри економіки та цифрового бізнесу 
державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку Г. Атамась; лекція професора Г.Тюрюнкова (м. Бордо 
Франція) та ін. (https://bit.ly/3XOPsoJ). На перспективу ведеться робота щодо збільшення кількості зовнішніх 
сумісників-практиків для проведення аудиторних занять.

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

В ОДАУ підвищення фаховості НПП здійснюється за рахунок підвищення кваліфікації, в тому числі закордонних 
(Prague Institute for Qualification Enhancement; Науково-технічне товариство машинобудівників, Болгарія; Вища 
школа агробізнесу, Польща; Університет Collegium Civitas у м. Варшава та інші); участі у міжнародних проєктах: 
програми ERASMUS+ К107 (академічна мобільність) з університетом Природничо гуманітарний університет м. 
Сьєдельце (Польща); програма академічної мобільності ERASMUS + в Університеті Ататюрка (Турецька Республіка) 
та інші. НПП приймають участь у вебінарах, майстер-класах (СумДУ, «Методи активізації навчального процесу: 
сучасні тренди»; вебінар від Британської Ради на тему «Як креативно навчати креативності? Практичні кейси»). 
ОДАУ сприяло професійному розвитку НПП за напрямами: безкоштовні курси з іноземної мови, підвищення 
кваліфікації (ПК) «Цифрові інструменти Google для ЗВО»; ПК «Забезпечення якості вищої освіти: інноваційні 
методи та технології навчання»; проходження освітніх серіалів, курсів на онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта; 
Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів через платформу Prometheus; участь у проекті «Uni-Biz 
Bridge» (розвиток soft-skills викладача); участь в онлайн тренінгу «Можливості Yuotube для освіти». Керуючись 
принципами академічної свободи, ОДАУ надає право НПП вільно обирати місце, напрям, тематику та терміни ПК 
(https://cutt.ly/oTql0z8). ОДАУ укладає договори з зарубіжними та українськими ЗВО-партнерами, в яких 
передбачені можливості для професійного розвитку НПП.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Для розвитку викладацької майстерності ОДАУ застосовує систему заходів, що включає: направлення на 
стажування; встановлення завдань щодо професійного зростання в контрактах; організацію проведення 
безкоштовних курсів з англійської мови; проведення семінарів з впровадження інтерактивних методів навчання; 
моральне стимулювання (нагородження почесними грамотами, присвоєння почесних звань та матеріальне 
заохочення (виплата премій).
За результатами щорічного внутрішнього рейтингування визначаються кращі НПП за посадами, які 
нагороджуються почесними грамотами до Дня сільськогосподарського працівника та за підсумками навчального 
року. Преміювання здійснюється на основі Положення про матеріальне заохочення (преміювання) та надання 
матеріальної допомоги працівникам ОДАУ (https://cutt.ly/KTqknRE) та Положення про рейтингове оцінювання 
діяльності науково-педагогічних працівників, кафедри, факультету/інституту ОДАУ (https://bit.ly/3BrHDLR). 
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Викладачі ОНП мають можливість безкоштовно публікувати статті у збірнику наукових праць «Економічний вісник 
Причорномор’я». Стимулюванню праці НПП також присвячено Розділ 6 Колективного договору ОДАУ на 2019-
2023 рр. (https://bit.ly/3HY9JRi)
Керівництво ОДАУ проводить роз’яснювальну політику щодо усвідомлення перспектив розвитку викладацької 
майстерності НПП, пов’язаної з їх соціальною значущістю і статусом, можливостями особистісного зростання і 
самореалізації.

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?

Фінансові ресурси ОП формуються коштом державного замовлення та фізичних осіб (https://bit.ly/3YRdP5I). 
Матеріально-технічна база університету є достатньою для забезпечення здобувачів ОП Економіка та включає: 4 
навчальні корпуси, 3 гуртожитки, лабораторії, бібліотеку (https://bit.ly/3Gz0TYH), спортивний зал, спортивний 
майданчик, спортивні секції, актовий зал, пункти харчування, базу відпочинку «Лукомор’я» на березі Чорного моря 
та інше. Аудиторії кафедри обладнані мультимедійними засобами. Програмне забезпечення комп’ютерних класів 
дозволяє реалізувати цілі та завдання якісної підготовки здобувачів (програмні продукти: MS Word, MS Excel, MS 
Power Point, MS Access та інші). Користування фондами та інформаційними ресурсами знаходиться у вільному 
доступі. Здобувачі мають можливість використовувати в навчальній та науково-дослідній роботі електронні 
підручники, конспекти лекцій, матеріали для дистанційного навчання. Також мають доступ до електронного 
каталогу, репозиторію (https://bit.ly/3kE4S0E; https://bit.ly/3K7GjEd), до електронних баз даних Web of Science, 
Scopus та Science Direct eBooks (https://bit.ly/3YHvJrI), що дає змогу досягнути визначених ОП цілей. На кафедрі 
широко застосовуються сучасні освітні та ігрові технології, що базуються на використанні системи Internet. Крім 
цього, в освітньому процесі широко використовується дистанційне навчання  з використанням системи 
дистанційного навчання (https://bit.ly/3XF7mJY).

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?

Формування сприятливого освітнього середовища – ключова ціль. Стратегічного плану розвитку ОДАУ. Загальна 
площа споруд і будівель, що використовуються для проведення навчальних занять, адміністративних, господарських 
та інших цілей є достатньою для здійснення освітнього процесу (https://bit.ly/3gsrAUp). Здобувачі ОДАУ мають 
право на безоплатний доступ до бібліотечного фонду (https://bit.ly/3Gz0TYH); користування навчально-науковою та 
спортивною базами університету; участь у НДР, конференціях, конкурсах, публікації своїх робіт 
(https://bit.ly/3gwiGFk), участь у наукових гуртках (https://bit.ly/3B7eBB5); академічну мобільність, у т. ч. 
міжнародну; участь в удосконаленні освітнього процесу, призначенні стипендій, організації дозвілля, побуту, 
оздоровлення; вибір ОК; участь у діяльності органів громадського самоврядування ОДАУ; забезпечення 
гуртожитком на строк навчання. З метою розвитку навиків за інтересами здобувачів працює Культурний центр 
(https://bit.ly/3J5GRXk). Одним з головних факторів здорового способу життя, профілактики захворювань та 
створення збалансованих умов для всебічного гармонійного розвитку є фізична культура, спорт та відпочинок в 
ОДАУ (https://bit.ly/3gtqXtA). Кураторами груп постійно організовується дозвілля та відпочинок здобувачів 
(https://bit.ly/3GEk57k). Задля врахування освітніх потреб і інтересів здобувачів ВО проводиться опитування, яке 
засвідчує, що освітнє середовище задовольняє їх потреби та інтереси. 

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

У Статуті ОДАУ, Положенні про організацію освітнього процесу, Положенні про адміністративно-господарський 
контроль за охороною праці (https://bit.ly/3HQUgTb) та Положенні  про організацію роботи з охорони праці 
учасників навчально-виховного процесу (https://bit.ly/3XzWXjQ) закріплено право здобувачів на безпечні й 
нешкідливі умови навчання, праці та побуту. В частині безпеки у надзвичайних ситуацій, війни – розроблено 
рекомендації учасникам навчально-виховного процесу i працівникам ОДАУ щодо дій в разі настання таких ситуацій 
(https://bit.ly/3WAmtE2) та видано Наказ про посилення заходів безпеки на можливі ризики виникнення 
надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування в університеті (https://bit.ly/3wH9ZQN) . 
Куратори академічних груп (https://bit.ly/33aWlu0) організують зустрічі фахівців з безпеки в надзвичайних 
ситуаціях, медиків зі здобувачами, проводиться інструктаж.
Задля запобігання захворювання та розповсюдження Covid-19, виконуються інструкції щодо запобігання 
поширення коронавірусної хвороби, дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів в 
університеті на період карантину (https://bit.ly/3HDlMmH). 
З метою підтримки психологічного здоров’я за ОП Економіка в ОДАУ працює практичний психолог Тарасова Н. В. 
(https://bit.ly/3wEEcyQ), яка на постійній основі проводить зустрічі зі здобувачами з попередження психологічного 
тиску на них. 

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

Механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної, соціальної підтримки та інших видів 
підтримки здобувачів вищої освіти мають багаторівневу структуру. Освітня та консультативна підтримка 
реалізується через деканат факультету економіки та управління, систему консультацій викладачів з ОК роботу 
Гаранта та групи забезпечення ОП зі здобувачами.
Організаційна підтримка реалізується через навчально-методичний відділ університету, деканат факультету, 
кафедру економічної теорії i економіки підприємства, Студентську раду факультету та університету, кураторів 
академічних груп.
Соціальна підтримка здійснюється: психологічною службою (https://bit.ly/3CaWdGi), яка надає психологічне 
консультування та проводить психодіагностику, психопрофілактику, психореабілітацію, займається психологічною 
просвітою; первинною профспілковою організацією (https://bit.ly/3n9R9h3), що надає матеріальну допомогу, 
організовує відвідування закладів та заходів, які сприяють духовному та культурному розвитку здобувачів (музеї, 
театри, виставки); адміністрацією ОДАУ, щодо забезпечення при потребі житлом іногородніх здобувачів, ВПО та 
вирішенні інших питань; культурним центром щодо розвитку талантів (https://bit.ly/3c7Oluo).
Через інформаційні сторінки сайту ОДАУ (https://bit.ly/3Yw168G) та сторінку кафедри економічної теорії i 
економіки підприємства в соціальних мережах (https://bit.ly/34ldC4i) здобувачі мають доступ до  необхідної 
інформації щодо:
1. Організації навчання (розклад навчання (https://bit.ly/3D77cUt), зміст ОП (https://bit.ly/3kDdswB), навчальні  
плани (https://bit.ly/3rzsNPT), каталог вибіркових ОК (https://bit.ly/3ZWXRrV).
2. Здійснення наукової роботи: участь в наукових гуртках (https://bit.ly/3uz2Th3), публікація результатів своїх 
наукових досліджень в університетському науковому збірнику «Економічний вісник Причорномор’я»; організація 
академічної мобільності (https://bit.ly/3CgWl7i ; https://bit.ly/3RQmxi8 ); функціонування навчально-наукового 
виробничого центру (https://bit.ly/3qw16r3); напрямки наукової діяльності (https://bit.ly/3n7fcNt); науково-технічні 
заходи (конгреси, науково-практичні конференції) (https://bit.ly/3qtaA6A); інституційний репозитарій 
(https://bit.ly/3c72o3C); доступ  до міжнародних баз даних (https://bit.ly/3kvzkrb); фахові видання України 
(https://bit.ly/3n7bjIl); відкритий доступ до електронних ресурсів (https://bit.ly/3oq079g); приклади оформлення 
списку літератури (https://bit.ly/3DcB8fJ). В холі кожного навчального корпусу встановлена скринька довіри, де всі 
учасники освітнього процесу можуть залишити свої зауваження, скарги, рекомендації, побажання.
За результатами проведеного опитування від здобувачів ОП «Економіка» не надходило скарг щодо освітньої, 
організаційної, інформаційної та соціальної підтримки.

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)

На офіційному сайті ОДАУ представлена інформація про права на освіту осіб з особливими освітніми потребами 
(https://bit.ly/3ki29KF, https://bit.ly/3oUuyFE). Згідно Статуту університет надає освітні послуги здобувачам вищої 
освіти на рівних умовах, без дискримінації. В ОДАУ забезпечений рівний доступ до якісної вищої освіти для осіб з 
особливими потребами та інших маломобільних груп населення (https://bit.ly/3GyDkz1) через організацію 
освітнього процесу на основі використання особистісно орієнтованих методів навчання, створення системи 
інклюзивної освіти враховуючи індивідуальні особливості кожного; системи програмно-методичного, нормативно- 
інформаційного забезпечення, процесів навчання (в мережі на основі використання елементів і ресурсів Moodle).
Деканат факультету і психологічна служба (https://bit.ly/3CaWdGi) ведуть облік здобувачів з особливими потребами 
та розробляють способи їхньої адаптації в освітньому середовищі.
В ОДАУ послідовно проводиться робота щодо пристосування навчальних приміщень для навчання здобувачів з 
особливими потребами. Обладнані широкими дверима усі гуртожитки та навчальні корпуси № 1, № 2, №3. В 
навчальному корпусі №4, де проводяться заняття з здобувачами ОП, встановлено пандус та кнопка виклику.
Передбачено можливість навчання за індивідуальним графіком та дистанційно. Проводяться заходи, присвячені 
розвитку у молоді відчуття відповідальності за людей з особливими потребами. За ОП «Економіка» особи з 
особливими потребами не навчалися.

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 ОДАУ наявні чіткі та зрозумілі процедури вирішення конфліктних ситуацій, яких дотримуються під час реалізації 
ОП та є доступними для всіх учасників освітнього процесу. Політика університету спрямована на попередження 
виникнення конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та 
корупцією), демонструє максимальну відкритість у спілкуванні з усіма учасниками освітнього процесу, веде роботу 
щодо забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації. При цьому керується Конституцією України, ЗУ 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні», Статутом ОДАУ, Положенням про академічну доброчесність в ОДАУ 
(https://bit.ly/3wDMAP2) та Положенням про протидію булінгу в ОДАУ (https://bit.ly/3lHG0G2).
Процедура вирішення конфліктних ситуацій стосовно освітнього процесу прописана в Положенні щодо системи 
оцінювання  знань здобувачів вищої освіти в ОДАУ (https://bit.ly/3I18emE).
В Положенні про академічну доброчесність (https://bit.ly/3DcEsHY) та Антикорупційній програмі ОДАУ 
(https://bit.ly/3n9eb7K; https://bit.ly/3wFIxSo; https://bit.ly/3YHEOAw) визначено процедуру вирішення проблем, 
що пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією. Також з цією метою в ОДАУ створена
«Антикорупційна лінія» та «Скринька довіри». Щосеместрово викладачі підписують попередження про 
кримінальну відповідальність за корупційні дії. Інформування здобувачів щодо змісту вказаних Положень та 
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Процедур доводиться на кураторських годинах на системній основі.
В університеті розроблено та затверджено ряд напрямків та заходів профілактики булінгу (https://bit.ly/3lu2FFz; 
https://bit.ly/40Iu5Yv). Відповідальною особою за вжиття заходів щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) 
в ОДАУ є практикуючий психолог Тарасова Н. В. В освітньому середовищі здобувачів ОП «Економіка» в ОДАУ 
випадків сексуального домагання, насильства, дискримінації та корупції не було зафіксовано.

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

Для реалізації і забезпечення процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП 
ОДАУ керується Положенням про забезпечення якості освітньої діяльності в ОДАУ (нова редакція) 
(https://bit.ly/3wlIgoe), що зокрема регламентує проведення моніторингу ОП, механізм їх удосконалення та 
забезпечення ефективної реалізації. Навчально-методичний відділ координує вчасне проведення моніторингу ОП. 
Сектор забезпечення якості вищої освіти опрацьовує всі види опитування, що проходять в ОДАУ, контролює їх 
оприлюднення в електронному форматі із залученням здобувачів вищої освіти всіх рівнів та форм навчання, 
науково-педагогічних працівників з питань якості організації освітнього процесу. Окремі аспекти зазначених 
процедур регулюються Положеннями: Про організацію освітнього процесу в ОДАУ (https://bit.ly/3ki29KF), Про 
освітні програми в ОДАУ (нова редакція) (https://bit.ly/3J9vYqW), Про організацію вибору навчальних дисциплін 
варіативної складової навчальних планів (https://bit.ly/3kCQm9H), Про організацію та проведення опитування 
учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб стосовно якості освітнього процесу (https://bit.ly/3JBkZU8).

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

Перегляд ОП відбувається кожного року за ініціативи гаранта з урахуванням пропозицій членів робочої групи, 
НПП, здобувачів та інших стейкхолдерів та виходячи з результатів і висновків за даними моніторингу ОП. Проєкт 
ОП розміщується на офіційному веб-сайті ОДАУ (https://bit.ly/3uUU7dF). Освітній процес за ОП
«Економіка» здійснюється з 2017 року. Зміни в ОП, що акредитується, були внесені за результатами обговорення на 
засіданнях робочої групи, узагальнення пропозицій здобувачів та стейкхолдерів, отриманих в наслідок анкетування 
і отриманих рецензій та ухвалені на засіданні кафедри (протокол №12 від 11.03.2022 р.). За результатами 
останнього перегляду ОП, кількість кредитів обов’язкової складової зросла з 179 до 180. У змісті обов’язкових ОК 
щодо здобуття мовних компетентностей, у ОП зроблено акцент на вивчення іноземної мови. За результатами 
обговорень, було актуалізовано мету ОП  2022-2023р. щодо ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій в 
аграрному виробництві, введено в ОП ОК «Національна економіка» на 3 курсі, замість ОК «Вища математика» та 
ОК «Інформаційні системи» впровадили на першому курсі ОК «Вища математика для економістів» і ОК 
«Інформаційні системи в економіці» з метою посилити знання здобувачів з означених ОК в економічній 
спрямованості. Під час  обговорення ОП в 2022році  було відмічено необхідність заміни ОК Виробнича практика 
«Економіка підприємства, бухгалтерський облік, менеджмент» на ОК Виробнича практика «Економіка 
підприємства», що також було прийнято. Суттєво вдосконалено вибіркову складову ОП: перелік вибіркових ОК 
професійної підготовки доповнено ОК «Інформаційні технології в бізнесі», «Організація регіонального зеленого 
туризму», «Державне регулювання економіки»; перелік вибіркових ОК загальної підготовки «Екологічне право», 
«Технологія виробництва продукції бджільництва», «Стандартизація, сертифікація і метрологія», «Управління 
земельними ресурсами», «Право інтелектуальної власності», «Психологія бізнесу».

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

Здобувачі першого рівня вищої освіти безпосередньо та через органи самоврядування (Студентська рада факультету) 
залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості як партнери. Для 
визначення думок здобувачів проводиться їх опитування шляхом анкетування он-лайн з використанням Google- 
форм. Результати анкетування узагальнюються сектором забезпечення якості вищої освіти навчально-методичного 
відділу ОДАУ, аналізуються та обговорюються на засіданнях кафедри, на засіданнях робочої групи із залученням 
здобувачів та роботодавців. Підсумком таких обговорень стали зміни як у ОП та у змісті ОК. ОП 2022 р. розроблена з 
урахуванням пропозицій здобувачів освітнього ступеня «бакалавр», так здобувачкою Ляшенко А. було 
запропоновано замість ОК «Вища математика» та ОК «Інформаційні системи» ввести на першому курсі ОК «Вища 
математика для економістів» і ОК «Інформаційні системи в економіці» тим самим посилити знання здобувачів з 
означених дисциплін в економічній спрямованості. Під час  обговорення ОПП в 2022 році  здобувач Поліщук В. 
відмітив необхідність заміни ОК Виробнича практика «Економіка підприємства, бухгалтерський облік, 
менеджмент» на ОК Виробнича практика «Економіка підприємства». Відповідно до Положення про Вчену раду 
ОДАУ (нова редакція) (https://bit.ly/3F902h6) до складу Вченої ради входять представники здобувачів першого 
освітнього рівня відповідно до зазначених квот.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП
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У процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП відповідно до Положення про забезпечення якості освітньої 
діяльності в ОДАУ (нова редакція) (https://bit.ly/3XRsi0S), як орган самоврядування, бере участь Студентська рада 
факультету економіки та управління. Органи студентського самоврядування діють на підставі Положення про 
студентське самоврядування в ОДАУ (https://bit.ly/34FcV5u), беруть участь в обговоренні та вирішені питань 
удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, заходах щодо забезпечення якості вищої освіти, 
проводять організаційні, просвітницькі, наукові та інші заходи, делегують своїх представників до робочих, 
консультативно-дорадчих органів, вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм. Представники 
органів студентського самоврядування входять до складу Вченої ради факультету та університету, стипендіальної 
комісії ОДАУ (https://bit.ly/3Si1zJg).

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

Залучення роботодавців до процедур перегляду ОП передбачене Положенням про забезпечення якості освітньої 
діяльності в ОДАУ (нова редакція) (https://bit.ly/3XRsi0S). Пропозиції від роботодавців для перегляду ОП 
надходять під час анкетування, участі у засіданнях робочої групи, засіданнях кафедри та з результатів обговорення 
проєктів ОП (https://bit.ly/3uUU7dF). Роботодавці активно залучаються до забезпечення якості ОП через процедуру 
рецензування(https://bit.ly/3p1lleL), проведення лекцій та зустрічей зі здобувачами та НПП ОП 
(https://bit.ly/3YxHXTW). За пропозиціями рецензентів стосовно удосконалення ОП, відбулись наступні зміни: 
Стойков А.А. запропонував впровадження в ОП 2020-2021р. до обов’язкового блоку ОК «Податкова система»; 
Волошинова В.Д. рекомендувала в ОП 2021-2022р. ввести до загального блоку вивчення ОК «Психологія» та ОК 
«Етика ділового спілкування»; Шуліка С.В. висунув пропозицію по впровадженню в ОП 2022-2023р до 
обов’язкового блоку ОК «Національна економіка», розширено перелік вибіркових освітніх компонент; відповідно до 
галузевого та регіонального контексту запропоновано введення до вибіркового блоку ОК «Організація регіонального 
зеленого туризму». Зворотній зв’язок з роботодавцями здійснюється на підставі зустрічей, договорів про 
співробітництво, анкетування (https://bit.ly/3CnlXPM). Серед стейкхолдерів ОП є випускники економічних 
спеціальностей ОДАУ, взаємодія з якими сприяє удосконаленню ОП.

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

Збирання та аналіз інформації щодо працевлаштування і кар’єрного шляху випускників ОДАУ здійснюється через їх 
комунікацію з кураторами академічних груп, гарантом ОП, деканатом факультету. Врахування інформації щодо 
випускників ОП є перспективним завданням факультету економіки та управління. Початок професійної адаптації 
здобувачів відбувається шляхом спілкування з співробітниками підприємств на робочому місці під час виробничих 
практик, зустрічей з роботодавцями. Таким чином, відбувається ознайомлення здобувачів вищої освіти з 
перспективами майбутньої професійної діяльності, завданнями й функціями, які мають здійснювати відповідно до 
посадових обов'язків. Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня можуть також продовжити навчання 
на другому (магістерському) рівні. Процедура збирання інформації щодо кар’єрного шляху випускників 
проводиться шляхом їх опитування (https://bit.ly/3K2BHPy). У такий спосіб вони діляться власним досвідом 
працевлаштування, всебічно оцінюють якість освітніх програм, надають інформацію щодо практичного 
застосування знань і умінь, здобутих під час навчання, а також надають рекомендації із удосконалення ОП. 
Результати спілкування з випускниками враховуються в якості пропозицій під час перегляду ОП.

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

В ОДАУ діє система внутрішнього моніторингу якості, що сприяє виявленню недоліків та вдосконаленню освітніх 
програм. Вона містить такі складові: опитування здобувачів щодо змісту, структури, результатів навчання за ОП та 
якості викладання; моніторинг досвіду ЗВО щодо формування змісту та наповнення ОП; консультування з 
експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, які є працівниками ОДАУ (професори 
Запша Г.М., Тарасенко Л.О., Панікар І.І., доценти Іщенко І.О., Рудік О.Л.); гарантів та НПП задіяних в реалізації ОП; 
залучення роботодавців при перегляді діючої ОП у формі рецензування, експертного оцінювання, відкритих 
зустрічей та консультування гарантів з метою максимального наближення змісту та наповнення ОП до потреб ринку 
праці. В ОДАУ діє сектор забезпечення якості вищої освіти навчально- методичного відділу (https://bit.ly/3ktBHL8), 
що постійно здійснює моніторинг освітньої діяльності, академічної доброчесності та формує аналітичні дані 
академічної діяльності для ефективного управління якістю освіти в університеті. Під час реалізації ОП системою 
внутрішнього моніторингу якості було виявлено недосконалість процедури вибору вибіркових ОК щодо 
відповідності її сучасним технологіям опитування, відсутність університетського каталогу, що звужувало можливості 
здобувачів щодо формування їх індивідуальної траєкторії навчання. У 2019 році було запроваджене анкетування 
здобувачів, науково-педагогічного персоналу, випускників та роботодавців з використанням Google – форм. Було 
доповнено каталог вибіркових ОК професійного спрямування та сформовано каталог університетський, що містить 
вибіркові ОК. Таке удосконалення в освітній діяльності з реалізації ОП, завдяки внутрішньому моніторингу якості, 
дозволило забезпечити збалансованість та своєчасність вивчення здобувачами ОК ОП, що підвищило якість її 
реалізації.

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

В зв’язку з початком військової агресії з боку російської федерації, акредитаційна експертиза ОП в 2022р. була 
відтермінована, та було отримано умовну (відкладену) акредитацію ОП (додаток до протоколу Національного 
агенства із забезпечення якості вищої освіти №8 ві 17.05.2022, відповідно до Постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 
295). ОП переглядалася щороку з урахуванням пропозицій роботодавців, академічної спільноти та здобувачів вищої 
освіти за ОП. На думку рецензентів, ОП є актуальною та цілком відповідає перспективним запитам потенційних 
роботодавців, місії і стратегії розвитку ОДАУ. Зауваження та пропозиції експертів та ГЕР інших ОП (ОНП «ТВППТ», 
ОНП «Менеджмент»), які було викладено у відповідних звітах та рішеннях у 2020 р. та 2022 р., було враховано під 
час удосконалення ОП «Економіка», зокрема: здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня забезпечено 
доступність до змісту і вільний вибір ОК, в тому числі інших ОП (https://bit.ly/3gNQY6X), здобувачів ширше 
інформують про правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО (https://bit.ly/3qyUFDI) та у 
неформальній освіті (https://bit.ly/3ILgEQI), а також були переглянуті робочі програми ОК щодо доповнення 
конкретними методами оцінювання та балами для усіх видів контрольних заходів та робіт з ОК 
(https://bit.ly/3R3rlRc). Задля забезпечення дотримання вимог академічної доброчесності постійно діє комісія з 
питань етики та академічної доброчесності. Крім цього в університеті працює комісія з доброчесності при Вченій 
раді ОДАУ (https://bit.ly/3k9mh1x). Процедури конкурсного добору НПП є повністю прозорими і дають можливість 
забезпечити потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації ОП в ОДАУ (https://bit.ly/3XMKpFk). 
Для залучення здобувачів до дослідницької діяльності та забезпечення реалізації цілі 4 Стратегічного плану 
розвитку ОДАУ на 2019-2024 роки (https://bit.ly/3LJBr6o): «Створення інноваційного та безпечного освітнього 
середовища, як високоорганізованого соціального простору, комфортного для продуктивної освітньої, наукової та 
громадської діяльності», проводиться робота щодо розвитку студентського HUB-простору (Положення про освітньо-
науковий HUB-простір «University to people» здобувачів вищої освіти та молодих вчених) (https://bit.ly/3YNEBM7).

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

Змістовність залучення академічної спільноти до процедур забезпечення якості освіти в ОДАУ підтверджується 
проведенням опитувань, що стосуються актуальних проблем, засідань кафедр та вчених рад факультетів, що 
присвячуються питанням якості і процедурам її забезпечення. Системно проводиться робота щодо ознайомлення 
учасників академічної спільноти з новими тенденціями у цьому напрямі. НПП ОДАУ забезпечують викладання 
освітніх компонент за ОП на високому науково-теоретичному і методичному рівні, провадять наукову діяльність; 
дотримуються норм педагогічної етики, моралі, поважають гідність осіб, які навчаються в ОДАУ. Здобувачі вищої 
освіти беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу за ОП; залучені до 
науково-дослідної роботи: приймають участь у роботі наукових гуртків, конференціях, конкурсах, представляють 
свої роботи для публікації. Здобувачі вищої освіти мають право на вибір ОК у межах, передбачених відповідною ОП. 
У 2020-2022 н. р. проведена низка заходів, пов’язаних з залученням академічної спільноти до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП:
https://bit.ly/3DaVoym (запобігання академічного плагіату); https://bit.ly/3qwenQI; https://bit.ly/3YG3Znp (семінар з 
питань академічної доброчесності);
https://bit.ly/3qx1BRQ (лекція з запобігання і виявлення корупції), та інші.

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

Розподіл відповідальності між структурними підрозділами ОДАУ у контексті здійснення процесів і процедур ВЗЯО 
регулюється Положеннями університету та охоплює загальноуніверситетський рівень (реалізується ректором, 
проректорами, вченою радою, навчально-методичним відділом (НМВ) та іншими відділами); факультетський рівень 
(вчена рада факультету, декан); кафедральний рівень (завідувачі кафедр, гаранти, члени проєктних груп); рівень 
НПП (відповідно до їх посадових обов’язків); рівень здобувачів вищої освіти. Планування та організацію освітнього 
процесу здійснюють НМВ (https://bit.ly/3ktBHL8) та деканат факультету економіки та управління. Сектор 
забезпечення якості освіти здійснює аналіз навчально-методичного забезпечення, моніторинг якості освітнього 
процесу. Сектор забезпечення роботи з ЄДЕБО та комп’ютерних систем (https://bit.ly/3ktBHL8) забезпечує роботу 
інформаційно-освітнього середовища (ІОС), АСУ «ВНЗ», асинхронного навчання здобувачів на платформі Moodle, 
підтримку інформаційного забезпечення. Проведення заходів щодо сприяння працевлаштуванню здійснює інститут 
післядипломної освіти (https://bit.ly/3qtgch6). Організацію підвищення кваліфікації НПП проводить НМВ. 
Реалізацію освітнього процесу за ОП, формування якісного кадрового складу забезпечення ОП, реалізацію 
професійного розвитку НПП, якісну підготовку фахівців забезпечує кафедра економічної теорії і економіки 
підприємства. Відділ кадрів забезпечує організацію працевлаштування НПП.

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?

В ОДАУ діють чіткі, зрозумілі та конкретні за змістом правила та процедури, що регулюють в повному обсязі права 
та обов’язки всіх учасників освітнього процесу згідно чинного українського законодавства про освітній процес у 
вищій освіті. Отже, діяльність ОДАУ можна охарактеризувати як прозору та публічну. Зазначені правила та 
процедури розміщені на офіційному сайті ОДАУ в розділі «Публічна інформація» (https://bit.ly/3H45sN3) та є 
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доступними для ознайомлення всім бажаючим у будь-який час. Це, зокрема: підрозділ «Правовстановлюючі 
документи» (https://bit.ly/3D8Jves), підрозділ «Положення та інші акти ОДАУ» (https://bit.ly/3XNSCZL), підрозділ 
«Запобігання та протидія корупції в Університеті» (https://bit.ly/3Xx1HGQ), підрозділ «Вакантні посади» 
(https://bit.ly/3D7G4oc), підрозділ «Щорічна звітність» (https://bit.ly/3J9eeMf). Дані підрозділи містять у собі більш 
деталізовану інформацію, що постійно оновлюється відповідно до вимог чинного законодавства України. 
Наприклад, підрозділ «Положення та інші акти ОДАУ» вмістив в себе такі напрямки: «Установчі документи», 
«Забезпечення якості освіти», «Розробка та забезпечення програм», «Студентоцентроване навчання, викладання та 
оцінювання»,  «Зарахування, навчання, визнання кваліфікацій і сертифікація здобувачів освіти», «Викладацький та 
співробітницький склад», «Навчальні ресурси та підтримка здобувачів освіти», «Управління інформацією», 
«Положення про структурні підрозділи».

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

https://bit.ly/3XlDtyk

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

https://bit.ly/3XlDtyk

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП:
- мета, цілі ОП відповідають місії та стратегічним цілям розвитку ОДАУ на 2019-2024 роки;
- вдале поєднання принципів студентоорієнтованого навчання, практичного спрямування із залученням до 
освітнього процесу практиків на регулярній основі (у розкладі виділено другу пару кожного четверга) та 
фундаментальності освіти. Це формує у здобувачів вищої освіти компетентності, які сприяють підвищенню їх 
конкурентоспроможності на сучасному ринку праці, здатність до критичного мислення, креативності, комплексного 
підхіду до розв’язання складних спеціалізованих задач функціонування соціально-економічних систем, включаючи 
аграрний сектор національної економіки, здатність до постійного навчання і самовдосконалення;
- освітньо-наукове та інформаційне середовище сприяє поєднанню навчання і наукових досліджень під час 
реалізації ОП, що спонукає здобувачів приймати участь у студентських, міжвузівських, Всеукраїнських і 
Міжнародних науково-практичних конференціях. Провадиться активна діяльність щодо залучення здобувачів до 
студентських наукових гуртків кафедри, в рамках яких проводяться круглі столи з обговорення актуальних проблем 
розвитку аграрного сектору економіки. Здобувачі мають можливість безкоштовно публікувати статті у збірнику 
наукових праць ОДАУ «Економічний вісник Причорномор’я»;
- на сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності здобувачів спрямована робота 
Наукового студентського товариства ОДАУ та освітньо-наукового HUB-простіру «University to people» здобувачів 
вищої освіти та молодих вчених;
- розвинена сучасна матеріально-технічна база університету, зокрема, безкоштовність та доступність до необхідної 
інфраструктури та інформаційних ресурсів, в т.ч. міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, 
що дозволяє здійснювати наукові дослідження на відповідному рівні;
- відповідність НПП конкретним ОК визначається сферою їх наукових інтересів, науковими працями (в тому числі 
публікаціями в науковометричних базах), участю у вебінарах, стажуваннях, міжнародних науково-практичних 
конференціях; професійною активністю та досвідом. НПП постійно підвищують професійну кваліфікацію в 
національних та міжнародних освітньо-наукових установах.
Слабкі сторони:
- відсутня підготовка здобувачів за системою подвійних дипломів із закордонними університетами-партнерами 
(незважаючи на наявність підписаних угод);
- недостатня академічна мобільність здобувачів ОП, котра погіршилася у 2020-2022 роках через пандемію 
коронавірусу, а нині через військові дії та негаразди соціально-економічного характеру у здобувачів освіти і 
викладачів.

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

Перспективи розвитку ОП:
- удосконалення ОП в контексті врахування інтересів стейкхолдерів, трендів запитів на професійні компетентності 
фахівців у предметній області; напрацювань у науковому й освітньому середовищі при актуалізації ОП, змістовному 
оновленні ОК;
- розкриття потенціалу та формування «soft skills» здобувачів вищої освіти, залучення до наукової, інноваційної та 
іншої творчої діяльності здобувачів щодо створення комфортного середовища (розвиток освітнього HUB-простору) 
для продуктивної освітньої, наукової та громадської діяльності;
- розширення можливостей НПП і здобувачів ОП «Економіка» в отриманні неформальної освіти, як альтернативної 
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форми навчання з новим змістом, яка доповнює формальну освіту, забезпечуючи засвоєння умінь і навичок для 
практичної діяльності;
- розвиток співпраці із зарубіжними закладами вищої освіти та впровадження подвійних і спільних дипломів;
- впровадження практики викладання дисциплін за ОП англійською мовою (з І семестру 2023-2024 н.р. планується 
проведення окремих ОК (тем) ОП іноземною мовою за бажанням здобувачів). 
- розширення практики використання сучасних методів і технологій навчання, спрямованих на підвищення якості 
освіти, у т.ч. при дистанційних форматах навчання;
- розвиток міжнародного проєкту DILLUGIS (Digital Labs & Lectures for Ukrainian, German & International Students – 
Цифрові лабораторії та лекції для українських, німецьких та іноземних студентів), який ОДАУ з 2023 року як 
партнер реалізує спільно зі Східнобаварським університетом (Амберг-Вайден, Німеччина) в рамках ініціативи 
«Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis» («Україна цифрова: забезпечення академічного успіху в 
часи кризи»),  а саме залучення в онлайн-форматі здобувачів ОП в рамках академічної мобільності до навчальних 
програм бакалаврату німецького університету, які викладаються англійською мовою. ННП мають можливість 
провести лекції англійською мовою.

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: 

Дата: 
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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

Міжнародна 
економіка

навчальна 
дисципліна

РП_Міжнародна 
економіка.pdf

RL8FPQMrbVGcC1C
cGWrqIuEyicUba1zL

++INGj89f04=

Мультимедійний проектор Beng 
MS500+ Медіаплеєр Tanix 
Andoroid TV Box. Екран для 
мультимедійного проектора. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Податкова система навчальна 
дисципліна

РП_Податкова 
система.pdf

BFzj6kqbkcwpDtYTO
RMdFORqSXEA3+G

yVpEz4ZYoru0=

Мультимедійний проектор Beng 
MS 500+ Медіаплеєр Tanix 
Andoroid TV Box. Екран для 
мультимедійного проектора. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Економіка праці та 
соціально трудові 
відносини

навчальна 
дисципліна

РП_Економіка 
праці та соціально-

трудові 
відносини.pdf

DwQiZmaA3YZ33D
MIC5C3/4zOu4yVhk
62NNUnZOpwpfI=

Мультимедійний проектор Beng 
MS500+ Медіаплеєр Tanix 
Andoroid TV Box. Екран для 
мультимедійного проектора. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Національна 
економіка

навчальна 
дисципліна

РП_Національна 
економіка.pdf

09E4wMWoqkXjcO3
8rGtlSEoFVf1wfyGD

6/ehL+pXCyI=

Мультимедійний проектор Beng 
MS500+ Медіаплеєр Tanix 
Andoroid TV Box. Екран для 
мультимедійного проектора. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Економіка 
підприємства

навчальна 
дисципліна

РП_Економіка 
підприємства.pdf

W895CI4V3CRBPk5
OuEY/5DBBPVx3lLI

uIOL2eYNDr9M=

Бази досліджень. 
Мультимедійний проектор Beng 
MS500+ Медіаплеєр Tanix 
Andoroid TV Box. Екран для 
мультимедійного проектора. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Іноваційний розвиток 
аграрного 
підприємництва 

навчальна 
дисципліна

РП_Інноваційний 
розвиток 
аграрного 

підприємництва.pd
f

XUqurgXAyyt1PbD72
phj/bTkWtN0t1DuL

Hz0Qde7f/g=

Мультимедійний проектор Beng 
MS500+ Медіаплеєр Tanix 
Andoroid TV Box. Екран для 
мультимедійного проектора. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Планування 
виробничо-
господарської 
діяльності аграрних 
підприємств

навчальна 
дисципліна

РП_Планування 
виробничо-

господарської 
діяльності 
аграрних 

підприємств.pdf

XE2mVVRIWX3H+Y
7UGIUj8csYduH41h
M5zCJPeOmfXX4=

Мультимедійний проектор Beng 
MS500+ Медіаплеєр Tanix 
Andoroid TV Box. Екран для 
мультимедійного проектора. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Управлінські 
інформаційні системи 
і технології

навчальна 
дисципліна

РП_Управлінські 
інформаційні 

системи і 
технології.pdf

GaPMi2a49x22QSlH
nQB3Qo4yYyp/mw5

SZRJPEKfBzh4=

Мультимедійний проектор BenQ 
MX800. Медіаплеєр. Екран для 
мультимедійного проектора. 11 
шт. ASUS 945/ DUAL Core i1200 
1,6 Gz, HDD 160Gb, ROM 1 Gb 
monitor LCD Hannsa 19" 11 шт. 
Celeron 2.4Gz HDD 160 Gb ROM 
2Gb LCD LG 19" Програмні 
продукти Microsoft Windows, 
Microsoft Of ice, 1С: 
Підприємство. Комплект для 
навчання, браузер. Системи 
дистанційного навчання: Moodle, 
Zoom

Математичне 
моделювання 
економічних процесів

навчальна 
дисципліна

РП_Математичне 
моделювання 
економічних 

i/X4EWB8WzhO/of
KoJmjIMTqmQS/NK

pCySNctPIoZrM=

Мультимедійний проектор BenQ 
MX800. Медіаплеєр. Екран для 
мультимедійного проектора. 11 



процесів.pdf шт. Celeron 2.4Gz HDD 160 Gb 
ROM 2Gb LCD LG 19" 11 шт. ASUS 
945/ DUAL Core i1200 1,6 Gz, HDD 
160Gb, ROM 1 Gb monitor LCD 
Hansa 19" Програмні продукти 
Microsoft Windows, Microsoft Of 
ice, браузер, додатки Google. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Аналіз господарської 
діяльності

навчальна 
дисципліна

РП_Аналіз 
господарської 
діяльності.pdf

ZT4UOK4uKRSA1fN
WY9db6X+jzOo0bi/

2SiJVaFJn7Z4=

Мультимедійний проектор Beng 
MS500+ Медіаплеєр Tanix 
Andoroid TV Box. +Екран. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Зовнішньоекономічна 
діяльність 
підприємства

навчальна 
дисципліна

РП_ЗЕД 
підприємства.pdf

454p1c3CY3c+FrxU
WjoAXahcK1rAnY7O

ttd6Iw+SmvQ=

Телевізор ERGO LED SMART 
LE43CT2500AK, 2016 р., 
системний блок P-233 
MMX/ASUSTX, мультимедійний 
проектор BENQ MS506, екран для 
мультимедійного проектора, 
прикладне програмне 
забезпечення, мережа Internet. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Навчальна практика. 
Інформаційні системи 
і технології в 
економіці

практика РП_Навчальна 
практика. 

Інформаційні 
системи і 

технології в 
економіці.pdf

a06qeymbO9dxUenB
izuYd4zGc1iD1cuWC

zD+ZU/ZT/s=

Мультимедійний проектор BenQ 
MX800. Медіаплеєр. Екран для 
мультимедійного проектора. 11 
шт. Celeron 2.4Gz HDD 160 Gb 
ROM 2Gb LCD LG 19" 11 шт. ASUS 
945/ DUAL Core i1200 1,6 Gz, HDD 
160Gb, ROM 1 Gb monitor LCD 
Hansa 19" Програмні продукти 
Microsoft Windows, Microsoft Of 
ice, браузер, додатки Google. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Навчальна практика. 
Організація 
технологічних 
процесів в аграрному 
виробництві

практика РП_Навчальна 
практика. 

Організація 
технологічних 

процесів в 
аграрному 

виробництві.pdf

EIR8YHy38E1tM11d
kQyie65EuURhQDyA

Q8PVUzEE5zY=

Мультимедійний проектор Beng 
MS500+ Медіаплеєр Tanix 
Andoroid TV Box. Екран для 
мультимедійного проектора. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Виробнича практика. 
Економіка 
підприємства. 

практика РП_Виробнича 
практика. 
Економіка 

підприємства.pdf

xRcnBGljn+QsVORx
4sc/Kq+0VFduCQ9n

ZXzjD/oYFb0=

Бази практик. Системи 
дистанційного навчання: Moodle, 
Zoom

Виробнича практика 
за фахом

практика РП_Виробнича 
практика за 

фахом.pdf

vgY1jpRLDT7T29Xjjo
r0PyDneJsG50OAQ8

1T2JAeKkY=

Бази практик. Системи 
дистанційного навчання: Moodle, 
Zoom

Атестаційний екзамен 
з економічної теорії

підсумкова 
атестація

ПРОГРАМА АЕ з 
економічної теорії 
спец Економіка.pdf

sIRe6bmLrarMeO7q
FWbxkHqbkFnVQsn

uIl9zABIMnj0=

Мультимедійний проектор BenQ 
MX800. Медіаплеєр. Екран для 
мультимедійного проектора. 11 
шт. Celeron 2.4Gz HDD 160 Gb 
ROM 2Gb LCD LG 19" 11 шт. ASUS 
945/ DUAL Core i1200 1,6 Gz, HDD 
160Gb, ROM 1 Gb monitor LCD 
Hansa 19" Програмні продукти 
Microsoft Windows, Microsoft Of 
ice, браузер, додатки Google. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

підсумкова 
атестація

ПРОГРАМА АЕ з 
фахових дисциплін 
спец Економіка.pdf

+xygY5F39dQKfRN
N2A5AGNTvDU1xgG

NmTpAsq8JpFIo=

Мультимедійний проектор BenQ 
MX800. Медіаплеєр. Екран для 
мультимедійного проектора. 11 
шт. Celeron 2.4Gz HDD 160 Gb 
ROM 2Gb LCD LG 19" 11 шт. ASUS 
945/ DUAL Core i1200 1,6 Gz, HDD 
160Gb, ROM 1 Gb monitor LCD 
Hansa 19" Програмні продукти 
Microsoft Windows, Microsoft Of 
ice, браузер, додатки Google. 
Системи дистанційного 



навчання: Moodle, Zoom

Економічний аналіз навчальна 
дисципліна

РП_Економічний 
аналіз.pdf

N71AWBftIKvFJ/sC
XUCth58RDHG2a0R

ROx8VxOkUQE4=

Мультимедійний проектор Beng 
MS500+ Медіаплеєр Tanix 
Andoroid TV Box. +Екран. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Маркетинг навчальна 
дисципліна

РП_Маркетинг.pdf WplO4kuNmxI5ceCc
p6YIE8YWTWLsN6z

9SwguM/7uXV0=

Телевізор ERGO LED SMART 
LE43CT2500AK, 2016 р., 
системний блок P-233 
MMX/ASUSTX, мультимедійний 
проектор BENQ MS506, екран для 
мультимедійного проектора, 
прикладне програмне 
забезпечення, мережа Internet. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Бухгалтерський облік навчальна 
дисципліна

РП_Бухгалтерськи
й облік.pdf

vgczL8slVahU6fbhB
VxgKCYiuvO/UI598

ZycHg95msc=

Мультимедійний проектор 
Optoma DS 138e DLP (Projector) 
Медіаплеєр Tanix Andoroid TV 
Box. Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Етика ділового 
спілкування

навчальна 
дисципліна

РП_Етика ділового 
спілкування.pdf

KdNgXdPtQuEpHDk
yiz79PB6YVw6D9mz

WjqCATRIiinI=

Мультимедійний проектор, 
екран для мультимедійного 
проектора, ноутбук. Системи 
дистанційного навчання: Moodle, 
Zoom

Історія української 
культури

навчальна 
дисципліна

РП_Історія 
Української 

культури.pdf

AsKMoi8OG+cOl/CV
PZSQrNMnw//+seBe

HeS1ImWqk80=

Мультимедійний проектор, 
екран для мультимедійного 
проектора, ноутбук. Системи 
дистанційного навчання: Moodle, 
Zoom

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

РП_Українська 
мова за 

професійним 
спрямуванням.pdf

+zKgGTfTaoqx5ISN
KjRZWwvyA14dBeR
0arRPHGGzpmo=

Мультимедійний проектор, 
екран для мультимедійного 
проектора, ноутбук. Системи 
дистанційного навчання: Moodle, 
Zoom

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

РП_Іноземна 
мова.pdf

qU/LtTjzhHR7rDcKZ
606pnDaFHZshNU3

hXVtY9oyAOw=

Мультимедійний проектор, 
екран для мультимедійного 
проектора, ноутбук. Системи 
дистанційного навчання: Moodle, 
Zoom

Історія економіки та 
економічної думки

навчальна 
дисципліна

РП_Історія 
економіки та 
економічної 

думки.pdf

Z6rceFltolI9cMabwr
RMwqEJ6Y1n1uphfl

43QpH4b7g=

Мультимедійний проектор BenQ 
MX800. Медіаплеер. Екран для 
мультимедійного проектора. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Вища математика для 
економістів

навчальна 
дисципліна

РП_Вища 
математика для 
економістів.pdf

Xv3zZm8BLZmxqVN
Pl+zAn90eDRJMij4Y

OfBNmNH/qS8=

Мультимедійний проектор BenQ 
MX800. Медіаплеєр. Екран для 
мультимедійного проектора. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Інформаційні системи 
та технології в 
економіці

навчальна 
дисципліна

РП_Інформаційні 
системи та 
технології в 
економіці.pdf

mU25bSy4O6qI4SX8
4b9geOKdokkQCeH1

pvntfAUHW+g=

Мультимедійний проектор BenQ 
MX800. Медіаплеєр. Екран для 
мультимедійного проектора. 11 
шт. Celeron 2.4Gz HDD 160 Gb 
ROM 2Gb LCD LG 19" 11 шт. ASUS 
945/ DUAL Core i1200 1,6 Gz, HDD 
160Gb, ROM 1 Gb monitor LCD 
Hansa 19" Програмні продукти 
Microsoft Windows, Microsoft Of 
ice, браузер, додатки Google. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Психологія навчальна 
дисципліна

РП_Психологія.pdf t3nLkdm5nLrUaSD
mAnkZliyFAcmuOH
TvT5kMrV6bjWY=

Мультимедійний проектор, 
екран для мультимедійного 
проектора, ноутбук. Системи 
дистанційного навчання: Moodle, 
Zoom

Організація навчальна РП_Організація 28ai4YZzvyjdgQPyD Мультимедійний проектор Beng 



технологічних 
процесів в аграрному 
виробництві

дисципліна технологічних 
процесів в 
аграрному 

виробництві.pdf

DLPFIxadDHe7lcxJn
wYjDpnf6E=

MS500+ Медіаплеєр Tanix 
Andoroid TV Box. Екран для 
мультимедійного проектора. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Правознавство навчальна 
дисципліна

РП_Правознавство
.pdf

WFy90xLhbaEq2jXi
BRcgmiGfENuAkvFx

uKkk157rtmw=

Мультимедійний проектор BenQ 
MX800. Медіаплеєр. Екран для 
мультимедійного проектора. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

РП_Іноземна мова 
за професійним 

спрямуванням.pdf

leAQLGys3XMvzoLL
oReWi5PHnt4PLTns

T0FBtJhM1pI=

Мультимедійний проектор, 
екран для мультимедійного 
проектора, ноутбук. Системи 
дистанційного навчання: Moodle, 
Zoom

Політична економія навчальна 
дисципліна

РП_Політична 
економія.pdf

hiJBmbHADjKAks2j
KN59A60go0BElaNc

WNFWZpOnZa4=

Мультимедійний проектор BenQ 
MX800. Медіаплеер. Екран для 
мультимедійного проектора. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Мікроекономіка навчальна 
дисципліна

РП_Мікроекономік
а.pdf

K6yMDmxG2KRiNO
wiQmWYOKFdfwyX
NiaPZ/FJTy5xwdQ=

Мультимедійний проектор BenQ 
MX800. Медіаплеер. Екран для 
мультимедійного проектора. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Макроекономіка навчальна 
дисципліна

РП_Макроекономік
а.pdf

2JmWmVxXb1ae4Cu
0d2D6f9iBEP9cXDc4

8y5ifjTUgCI=

Мультимедійний проектор BenQ 
MX800. Медіаплеер. Екран для 
мультимедійного проектора. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Регіональна економіка навчальна 
дисципліна

РП_Регіональна 
економіка.pdf

TPTQlabZ2vGVGKCy
FlVShkJPDojeYIYDA

lFQs3gZkhY=

Мультимедійний проектор Beng 
MS500+. Медіаплеєр Tanix 
Andoroid TV Box. Екран для 
мультимедійного проектора. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Менеджмент навчальна 
дисципліна

РП_Менеджмент.p
df

bB+F9jqqD2nX1E8l
ReR6SwxiqxbucJdro

HGCesyroWE=

Телевізор ERGO LED SMART 
LE43CT2500AK, 2016 р., 
системний блок P-233 
MMX/ASUSTX, мультимедійний 
проектор BENQ MS506, екран для 
мультимедійного проектора, 
прикладне програмне 
забезпечення, мережа Internet. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Статистика навчальна 
дисципліна

РП_Статистика.p
df

lblr5Uk8n95jv8wfUC
yvJkLj6wtWd+UfoU

qEn4Lwtyw=

Мультимедійний проектор Beng 
MS500+ Медіаплеєр Tanix 
Andoroid TV Box. Екран для 
мультимедійного проектора. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Фінанси, гроші та 
кредит

навчальна 
дисципліна

РП_Фінанси, гроші 
та кредит.pdf

jtE9t+jYZECYwdyH
H/8em4nJdf5vj17cp

UC03eIPdYE=

Мультимедійний проектор Beng 
MS500+ Медіаплеєр Tanix 
Andoroid TV Box. Екран для 
мультимедійного проектора. 
Системи дистанційного 
навчання: Moodle, Zoom

Історія України навчальна 
дисципліна

РП_Історія 
України.pdf

Q+X8SjO4CgW9We7
Z6c8Aaf/M8jKL1kG

CuuxdcfJhM1I=

Мультимедійний проектор, 
екран для мультимедійного 
проектора, ноутбук. Системи 
дистанційного навчання: Moodle, 
Zoom

Філософія навчальна 
дисципліна

РП_Філософія.pdf uMSo/hjLmCAS5xu8
Nt5veUJ0c3aeEU0xr

STlI4gOz0o=

Мультимедійний проектор, 
екран для мультимедійного 
проектора, ноутбук. Системи 
дистанційного навчання: Moodle, 
Zoom

 



* 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

88027 Петренко 
Ольга 
Павлівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 
управління

Диплом 
кандидата наук 

ДK 017754, 
виданий 

21.11.2013, 
Атестат 

доцента AД 
006747, 
виданий 

09.02.2021

21 Фінанси, гроші 
та кредит

Підвищення 
кваліфікації: 
- Дніпровський 
державний аграрно-
економічний 
університет, кафедра 
обліку, оподаткування 
та управління 
фінансово-
економічною 
безпекою. Тема: 
«Розширення 
професійних 
компетентностей та 
удосконалення 
методики викладання 
освітніх компонент у 
сфері  галузевих 
економічних 
дисциплін, в тому 
числі дисципліни 
«Економічна безпека 
підприємства» та 
«Економічна 
діагностика 
підприємства». Строк 
та обсяг підвищення 
кваліфікації: 
19.09.2022-18.11.2022, 
180 годин. Свідоцтво 
ПК 00493675/049110 
від 18.11.2022 р. (6,0 
ECTS).
- Учасник вебінару 
(Міжнародного 
підвищення 
кваліфікації) 
«Неформальна освіта 
здобувачів вищої 
освіти: досвід країн 
Європейського союзу 
та України». 
ES№10083/2022. 
Сертифікат виданий 
10.10.2022 р. (1,5 
ECTS).
- Учасник вебінару 
(Міжнародного 
підвищення 
кваліфікації) 
«Академічна 
доброчесність при 
підготовці магістрів та 
здобувачів доктора 
філософії (phd) в 
країнах 
Європейського союзу 
та Україні». 
ES№97589/2022. 
Сертифікат виданий 
26.09.2022 р. (1,5 
ECTS).
- Підвищення 
кваліфікації  по 
програмі 



"Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання" в 
обсязі 90 годин 
(Свідотство про 
підвищення 
кваліфікації СC № 
00493008/00000168-
22). (3,0 ECTS).
- Учасник проекту з 
розвитку співпраці 
бізнесу та 
університетів «Uni-Biz 
Bridge», присвячений 
розвитку soft-skills 
викладача. Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 11-
14.07.2022, 10 годин. 
Сертифікат № 1004. 
- Онлайн - тренінг 
«Можливості 
YOUTOBE для 
освіти». Сертифікат 
ОТМЮО – 02595, 2 
години. Сертифікат 
виданий 29.06.2022 р. 
(0,07 ECTS).
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». 
Сертифікат, 60 годин. 
Сертифікат виданий 
21.02.2022 р. (2,0 
ECTS).
- НАДС: базовий курс 
«Безбар′єрна 
грамотність». 
Електронний 
сертифікат, 
07.02.2022 (0,2 ECTS).
- НАДС: базовий курс 
«Інтерактивне 
навчання». 
Електронний 
сертифікат, 07.12.2021 
(0,2 ECTS).
- Одеська національна 
академія харчових 
технологій. Довідка 
про підвищення 
кваліфікації №151 / 
P1; тема: Організація 
освітнього процесу та 
вдосконалення 
методики проведення 
занять з дисципліни 
«Інноваційний 
потенціал 
підприємства»; дата 
видачі 26.11.2021 р.;  
обсяг –180 години 
(6,0 ECTS).
- Сумський державний 
університет. Центр 
розвитку кадрового 
потенціалу 
навчального закладу. 
Свідотство про 
підвищення 
кваліфікації СП № 
05408289/ 1189-21; 
тема: "Методи 
активізації 
навчального процесу: 
сучасні тренди";  дата 



видачі 09.04.2021 р.;  
обсяг –30 години (1,0 
ECTS).
- Болгарське Науково-
технічне товариство 
машинобудівників 
для проведення 
наукової та 
викладацької роботи.  
Свідотство про 
стажування № 170; 
тема: «Економіка, 
освіта, фінансово-
кредитний механізм»; 
дата видачі 22.12.2020 
р.;  обсяг –125 години 
(4,2 ECTS).
- Празький інститут 
підвищення 
кваліфікації.  
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації  
№062018010; тема: 
«Питання розвитку 
європейської освіти, 
опанування навиками 
публікації наукових 
робіт в наукових 
журналах, 
ознайомлення з 
механізмом створення 
наукових проектів і 
грантовою діяльністю 
в освітніх 
організаціях»; дата 
видачі 29.06.2018 р.;  
обсяг –150 години (5,0 
ECTS).
- Національний  
університеті 
біоресурсів і 
природокористування 
України. Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/005804-18; 
тема: «Створення 
електронного 
навчального курсу з 
дисципліни «Гроші та 
кредит»»; дата видачі 
23.03.2018 р.;  обсяг –
150 години (5,0 ECTS).
- Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
5 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.4, 38.12, 38.14, 
38.19. 
п.38.1. 
1. Чіков, Радько В., 
Маршалок М., Теплюк 
М.,, Шарко І., 
Петренко О., 
Сітковська А. 
Економічний 
розвиток підприємств 
агропродовольчої 
сфери на інноваційній 
основі. Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики. 2022. №1 
(42) C.98-106. URL: 
https://doi.org/10.1837
1/fcaptp.1.42.2022.3672
(Web of Science).
2. Петренко О.П. 



Державне 
регулювання 
грошового обороту та 
грошового ринку в 
умовах воєнного 
стану. Економіка 
харчової 
промисловості. 2022.  
Том 14 № 3. URL: 
https://journals.ontu.e
du.ua/index.php/fie/art
icle/view/2358 
(категорія Б).
3. Петренко О.П., 
Шевченко А.А., 
Атамась Г.П. 
Інституційне 
забезпечення 
державного 
управління у сфері 
залучення інвестицій 
в національну 
економіку. Економіка 
харчової 
промисловості. 2021. 
№ 13. 
URL: 
https://journals.onaft.e
du.ua/index.php/fie/art
icle/view/2217 
(категорія Б).
4. Свириденко Д., 
Пантелеєв В., Ковтун 
О., Єсаян Є.,  
Петренко О., Кивлюк 
В. Глобальні тенденції 
трансформації 
економіки під 
впливом 
інформаційних 
технологій. 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. 
2021. № 6(41) C.369-
376  URL:  
https://fkd.ubs.edu.ua/
index.php/fkd/article/v
iew/3617 
(Web of Science)
5. Петренко О.П.  
Інституціональне 
забезпечення 
розвитку 
агрострахового ринку. 
Modern Economics. 
2021. № 28. С. 104-
109. URL: 
https://modecon.mnau.
edu.ua/issue/28-
2021/petrenko.pdf 
6. Шевченко А. А., 
Петренко О. П., 
Кравченко Ю. І. 
Сучасний стан 
функціонування 
фондових бірж в 
Україні. Modern 
Economics. 2021. № 
27(2021). С. 229-235. 
DOI: 
https://doi.org/10.3152
1/modecon.V27(2021)-
32. 
https://modecon.mnau.
edu.ua/the-current-
state-of-functioning/ 
(категорія Б).
7.  Шевченко А.А., 
Петренко О.П., 
Орлова В.О. 



Дослідження факторів 
впливу на 
ефективність 
діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств в Україні. 
Scientific horizons. 
2020, Vol. 23, No. 9. 
Pp. 68-77 URL: 
https://sciencehorizon.
com.ua/ru/journals/to
m-23-9-
2020/doslidzhyennya-
faktoriv-vplivu-na-
yefyektivnist-
diyalnosti-
silskogospodarskikh-
pidpriyemstv-v-
ukrayini   (SCOPUS) 
8. Шевченко А.А., 
Петренко О.П.  
Державний борг 
України: сучасні реалії 
та основні тенденції. 
Аграрний вісник 
Причорномор’я: 
збірник наукових 
праць. Економічні 
науки. Одеса.  2016. 
Вип. 58. C.127-138 
(категорія Б).

п. 38.4
1. Петренко О.П. 
Методичні 
рекомендації з 
дисципліни «Фінанси, 
гроші та кредит» для 
проведення 
практичних  занять та 
самостійної роботи 
здобувачами першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей 051 
«Економіка» та 071 
«Облік i 
оподаткування». 
Одеса: ОДАУ, 2022. 
70с. Рекомендовано до 
друку науково - 
методичною комісією 
факультету економіки 
та управління ОДАУ                                                             
(Протокол  № 1 від  26 
серпня 2022 року).
2. Петренко О.П. 
Методичні 
рекомендації з 
дисципліни 
«Страхування» для 
проведення 
практичних  занять та 
самостійної роботи 
здобувачами першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка» та 071 
«Облік i 
оподаткування». 
Одеса: ОДАУ, 2022. 
46с. Рекомендовано до 
друку науково - 
методичною комісією 
факультету економіки 
та управління ОДАУ                                                             
(Протокол  № 1 від  26 
серпня 2022 року).
3. Петренко О.П. 
Методичні 



рекомендації для 
індивідуальної  та 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Економіка 
підприємства» для 
здобувачів ОС 
"бакалавр"  
спеціальності 051 
«Економіка», 071 
«Облік i 
оподаткування» та 
073 «Менеджмент». 
Одеса: ОДАУ, 2021. 
97с. Рекомендовано до 
друку науково - 
методичною комісією 
факультету економіки 
та управління ОДАУ                                                             
(Протокол  № 4 від  16 
грудня 2021 року).
4. Петренко О.П. 
Методичні вказівки 
для проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Економіка 
підприємства»  для 
здобувачів 2,3 курсу 
Факультету економіки 
та управління 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування» та 
073 «Менеджмент» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
(обсягом  68 сторінок 
друкованого тексту- 
2,8 умовн. др.арк.) 
рекомендовано до 
друку методичною 
комісією факультету 
економіки та 
управління ОДАУ, 
(протокол  № 1  від  
04.10.2021 року.).
5. Петренко О.П. 
Методичні вказівки 
для самостійної 
роботи та контролю 
знань з дисципліни 
«Фінанси, гроші та 
кредит» здобувачами 
вищої освіти денної 
форми навчання 
спеціальностей  071 
«Облік і 
оподаткування» та    
051 «Економіка», 
рівня вищої освіти 
першого 
(бакалаврського):  
методичні 
рекомендації. Одеса: 
ОДАУ, 2019. 64 с. 
(Протокол  № 7 від 28 
березня 2019 р.).

п 38.12
1. Зюзіна А.Ю., 
Петренко О.П. Оцінка 
фінансових ризиків 
підприємства в умовах 
воєнного стану. 
Збірник тез доповідей 
за матеріалами ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 



конференції науково-
педагогічних 
працівників та 
молодих науковців 
«Актуальні аспекти 
розвитку науки i 
освіти» (м. Одеса, 8-9 
грудня 2022 р.), 
ОДАУ. Одеса, 2022. С. 
622-626  URL: 
https://osau.edu.ua/wp
-
content/uploads/2023/
01/Zbirnyk-II-
Mizhnarod.naukovo-
prakt.-konferentsiyi-8-
9-grudnya-2022.pdf
2. Петренко О.П., 
Абгаш Т.І. 
Функціонування 
фінансових ринків під 
час воєнних дій.  
Збірник тез доповідей 
за матеріалами 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки: світові та 
національні аспекти» 
(м. Одеса, 18 
листопада 2022 р.), 
ОДАУ. Одеса, 2022. С. 
181-184. URL: 
https://osau.edu.ua/wp
-
content/uploads/2022/
12/Zbirnyk-
202224524.pdf
3. Петренко О.П., Кіор 
М.І.  Страховий ринок 
України. 
INTERNATIONAL 
STUDENT 
SYMPOSIUM 
Experience. Knowledge. 
Contemporary 
Challenges 3rd Edition 
„Opportunities for 
changing the Economic 
- Social Realities of the 
World”. ( Bucharest, 
Romania, 25 травня 
2022 р.), Bucharest, 
Romania, 2022. 
4. Петренко О.П., 
Атамась Г.П. Роль 
діджиталізації  в 
ефективному розвитку  
сучасних підприємств. 
Збірник тез доповідей 
за матеріалами 
Міжнародної наукової 
конференції 
«Розвиток сучасної 
економічної науки в 
умовах 
діджиталізації» (м. 
Рига, 3-4 грудня 2021 
р.), Рига, 2021. С. 20-
24
5. Петренко О.П., 
Сила  Д.С. Стратегія 
запобігання 
банкрутства 
підприємства в 
сучасних умовах. 
Збірник тез доповідей 
за матеріалами ІV 
Міжнародної науково-



практичної 
конференції «Сучасні 
управлінські та 
соціально-економічні 
аспекти розвитку 
держави, регіонів та 
суб´єктів 
господарювання в 
умовах трансформації 
публічного 
управління» (м. 
Одеса, 11 листопада 
2021 р.), Одеса, 2021. 
С. 69-71 
https://economics.net.u
a/files/science/admin_
men/2021/tezy.pdf 
6. Петренко О.П., 
Кoбрин Т.А. 
Інфляційні прoцеcи та 
шляхи їх зниження. 
Збірник тез доповідей 
за матеріалами 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
“Актуальні проблеми 
економіки, обліку, 
фінансів та права” (м. 
Полтава, 28 квітня 
2021р.), Полтава, 
2021. С.97-99 URL: 
http://www.economics.
in.ua/2021/05/blog-
post.html
7. Петренко О.П., 
Поліщук В.С. 
Індикатори 
фінансової стійкості 
економіки України. 
Збірник тез доповідей 
за матеріалами І 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції НПП та 
молодих науковців 
«Актуальні аспекти 
розвитку науки і 
освіти» (м.Одеса, 13-14 
квітня 2021 р.), Одеса, 
2021. С. 467-469 URL: 
https://osau.edu.ua/wp
-
content/uploads/2021/
05/ZBIRNYK-TEZ.pdf
8. Петренко О.П., 
Дорож К. І. Тенденції 
зміни рівня інфляції в 
Україні та 
перспективи її 
зниження. Збірник тез 
доповідей за 
матеріалами I 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції «Шляхи 
розвитку науки в 
сучасних кризових 
умовах» (м. Дніпро, 
28-29 травня 2020 р.), 
Дніпро: WayScience, 
2020. С. 185-188 
9. Петренко О.П., 
Ткаченко М.А.   Ринок 
акцій в Україні: 
сучасний стан та 
перспективи розвитку. 
Abstracts of XVIII 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Modern 



science, practice, 
society»  (с. Boston, 
USA, 25-26 may 
2020р.), Boston, 2020.  
С.379-383
10. Петренко О.П., 
Зайцев В.  Контролінг 
в управлінні 
фінансовими 
ресурсами. Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Національні i світові 
тенденції розвитку 
обліку, оподаткування 
та контролю» (м. 
Одеса,  21 травня 
2020р.), Одеса: ОДАУ, 
2020.  С.128-132
11. Петренко О.П., 
Кошельник К.В. 
Сучасний стан 
доларизації економіки 
України та шляхи її 
подолання. Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної Інтернет-
конференції. 
«Імперативи 
економічного 
зростання в контексті 
реалізації Глобальних 
цілей сталого 
розвитку (м. Київ,  9 
квітня 2020р.), Київ: 
КНУЕД, 2020. С. 139-
141. URL: 
https://er.knutd.edu.ua
/bitstream/123456789/1
5737/1/IMPER2020_P
139-141.pdf 

п.38.14
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Фінансово-
кредитний механізм»

п.38.19
Асоційований член 
громадської 
організації «Спілка 
економістів України» 
(Довідка №2/15-21 від 
18.05.21р.)

88027 Петренко 
Ольга 
Павлівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 
управління

Диплом 
кандидата наук 

ДK 017754, 
виданий 

21.11.2013, 
Атестат 

доцента AД 
006747, 
виданий 

09.02.2021

21 Економіка 
підприємства

Підвищення 
кваліфікації: 
- Дніпровський 
державний аграрно-
економічний 
університет, кафедра 
обліку, оподаткування 
та управління 
фінансово-
економічною 
безпекою. Тема: 
«Розширення 
професійних 
компетентностей та 
удосконалення 
методики викладання 
освітніх компонент у 
сфері  галузевих 
економічних 
дисциплін, в тому 
числі дисципліни 
«Економічна безпека 
підприємства» та 



«Економічна 
діагностика 
підприємства». Строк 
та обсяг підвищення 
кваліфікації: 
19.09.2022-18.11.2022, 
180 годин. Свідоцтво 
ПК 00493675/049110 
від 18.11.2022 р. (6,0 
ECTS).
- Учасник вебінару 
(Міжнародного 
підвищення 
кваліфікації) 
«Неформальна освіта 
здобувачів вищої 
освіти: досвід країн 
Європейського союзу 
та України». 
ES№10083/2022. 
Сертифікат виданий 
10.10.2022 р. (1,5 
ECTS).
- Учасник вебінару 
(Міжнародного 
підвищення 
кваліфікації) 
«Академічна 
доброчесність при 
підготовці магістрів та 
здобувачів доктора 
філософії (phd) в 
країнах 
Європейського союзу 
та Україні». 
ES№97589/2022. 
Сертифікат виданий 
26.09.2022 р. (1,5 
ECTS).
- Підвищення 
кваліфікації  по 
програмі 
"Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання" в 
обсязі 90 годин 
(Свідотство про 
підвищення 
кваліфікації СC № 
00493008/00000168-
22). (3,0 ECTS).
- Учасник проекту з 
розвитку співпраці 
бізнесу та 
університетів «Uni-Biz 
Bridge», присвячений 
розвитку soft-skills 
викладача. Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 11-
14.07.2022, 10 годин. 
Сертифікат № 1004. 
- Онлайн - тренінг 
«Можливості 
YOUTOBE для 
освіти». Сертифікат 
ОТМЮО – 02595, 2 
години. Сертифікат 
виданий 29.06.2022 р. 
(0,07 ECTS).
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». 
Сертифікат, 60 годин. 
Сертифікат виданий 
21.02.2022 р. (2,0 



ECTS).
- НАДС: базовий курс 
«Безбар′єрна 
грамотність». 
Електронний 
сертифікат, 
07.02.2022 (0,2 ECTS).
- НАДС: базовий курс 
«Інтерактивне 
навчання». 
Електронний 
сертифікат, 07.12.2021 
(0,2 ECTS).
- Одеська національна 
академія харчових 
технологій. Довідка 
про підвищення 
кваліфікації №151 / 
P1; тема: Організація 
освітнього процесу та 
вдосконалення 
методики проведення 
занять з дисципліни 
«Інноваційний 
потенціал 
підприємства»; дата 
видачі 26.11.2021 р.;  
обсяг –180 години 
(6,0 ECTS).
- Сумський державний 
університет. Центр 
розвитку кадрового 
потенціалу 
навчального закладу. 
Свідотство про 
підвищення 
кваліфікації СП № 
05408289/ 1189-21; 
тема: "Методи 
активізації 
навчального процесу: 
сучасні тренди";  дата 
видачі 09.04.2021 р.;  
обсяг –30 години (1,0 
ECTS).
- Болгарське Науково-
технічне товариство 
машинобудівників 
для проведення 
наукової та 
викладацької роботи.  
Свідотство про 
стажування № 170; 
тема: «Економіка, 
освіта, фінансово-
кредитний механізм»; 
дата видачі 22.12.2020 
р.;  обсяг –125 години 
(4,2 ECTS).
- Празький інститут 
підвищення 
кваліфікації.  
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації  
№062018010; тема: 
«Питання розвитку 
європейської освіти, 
опанування навиками 
публікації наукових 
робіт в наукових 
журналах, 
ознайомлення з 
механізмом створення 
наукових проектів і 
грантовою діяльністю 
в освітніх 
організаціях»; дата 
видачі 29.06.2018 р.;  
обсяг –150 години (5,0 
ECTS).



- Національний  
університеті 
біоресурсів і 
природокористування 
України. Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/005804-18; 
тема: «Створення 
електронного 
навчального курсу з 
дисципліни «Гроші та 
кредит»»; дата видачі 
23.03.2018 р.;  обсяг –
150 години (5,0 ECTS).
- Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
5 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.4, 38.12, 38.14, 
38.19. 
п.38.1. 
1. Чіков, Радько В., 
Маршалок М., Теплюк 
М.,, Шарко І., 
Петренко О., 
Сітковська А. 
Економічний 
розвиток підприємств 
агропродовольчої 
сфери на інноваційній 
основі. Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики. 2022. №1 
(42) C.98-106. URL: 
https://doi.org/10.1837
1/fcaptp.1.42.2022.3672
(Web of Science).
2. Атамась Г.П., 
Петренко О.П. 
Інвестиційна 
діяльність 
підприємств в 
коронокризисних 
умовах. Галицький 
економічний вісник. 
2022. 2 (75). С.7-15. 
(категорія Б)
3. Свириденко Д., 
Пантелеєв В., Ковтун 
О., Єсаян Є.,  
Петренко О., Кивлюк 
В. Глобальні тенденції 
трансформації 
економіки під 
впливом 
інформаційних 
технологій. 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. 
2021. № 6(41) C.369-
376  URL:  
https://fkd.ubs.edu.ua/
index.php/fkd/article/v
iew/3617 
(Web of Science)
4.  Шевченко А.А., 
Петренко О.П., 
Орлова В.О. 
Дослідження факторів 
впливу на 
ефективність 
діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств в Україні. 
Scientific horizons. 
2020, Vol. 23, No. 9. 



Pp. 68-77 URL: 
https://sciencehorizon.
com.ua/ru/journals/to
m-23-9-
2020/doslidzhyennya-
faktoriv-vplivu-na-
yefyektivnist-
diyalnosti-
silskogospodarskikh-
pidpriyemstv-v-
ukrayini   (SCOPUS) 
5. Шевченко А.А., 
Петренко О.П. 
Тенденції розвитку 
молочного скотарства 
в Україні. Галицький 
економічний вісник. 
2020. №2(63). С.109-
118 URL: 
https://galicianvisnyk.t
ntu.edu.ua/pdf/63/813.
pdf (категорія Б).
6. Petro Gudz, Yaroslav 
Oliinyk, Iryna 
Shkurupska, Viacheslav 
Ivanchenkov, Olga 
Petrenko, Yurii 
Vlasenko.  Formation of 
foreign economic 
potential of the region 
as a factor of 
competitive 
development of the 
territory. International 
Journal of Management 
(IJM) , (May). Volume 
11. Number 5, 2020.  P. 
590-601 
URL: 
http://www.iaeme.com
/MasterAdmin/Journal
_uploads/IJM/VOLUM
E_11_ISSUE_5/IJM_11
_05_053.pdf 
(SCOPUS) 
7. Шевченко А.А., 
Петренко О.П. 
Сучасний стан 
розвитку мікро та 
малого агробізнесу в 
Україні. Agricultural 
and Resource 
Economics. 2020. Vol. 
6. No. 1. Pp. 146–160. 
URL: https://are-
journal.com/index.php
/are/article/view/289/2
31 (категорія Б).
8. Петренко О.П.,  
Шабатура Т.С.  
Експортний потенціал 
підприємств 
агропродовольчого 
сектору України. 
Приазовський 
економічний вісник. 
Електронний 
науковий журнал. 
2019. 2(13) . С.195-201 
URL: 
http://pev.kpu.zp.ua/jo
urnals/2019/2_13_ 
uk/33.pdf (категорія 
Б).
9. Петренко О.П. 
Фінансово-
економічний аналіз 
ринку зерна як 
передумова 
продовольчої безпеки 
України. Modern 



Economics. Миколаїв, 
2019. №13. C.207-212  
URL: 
https://modecon.mnau.
edu.ua/financial-and-
economic-analysis-of/  
(категорія Б).
10. Петренко О.П., 
Нестер Ю.В.  Аналіз 
собівартості продукції 
рослинництва та 
шляхи її зниження. 
Аграрний вісник 
Причорномор’я: 
збірник наукових 
праць. Економічні 
науки. Одеса,  2018. 
Вип. 89. C. 92-
99(категорія Б).
11. Шевченко А.А., 
Петренко О.П. 
Добрянська Н.А. 
Інноваційний 
розвиток аграрних 
підприємств.  
Аграрний вісник 
Причорномор’я: 
збірник наукових 
праць. Економічні 
науки. Одеса.  2017. 
Вип. 86. C.200-213 
(категорія Б).

п. 38.4
1. Петренко О.П. 
Методичні 
рекомендації з 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Економіка 
підприємства» 
здобувачами першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2022. 31с. 
Рекомендовано до 
друку науково - 
методичною комісією 
факультету економіки 
та управління ОДАУ 
(Протокол  № 1 від  26 
серпня 2022 року).
2.  Петренко О.П. 
Методичні 
рекомендації для 
індивідуальної  та 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Економіка 
підприємства» для 
здобувачів ОС 
"бакалавр"  
спеціальності 051 
«Економіка», 071 
«Облік i 
оподаткування» та 
073 «Менеджмент». 
Одеса: ОДАУ, 2021. 
97с. Рекомендовано до 
друку науково - 
методичною комісією 
факультету економіки 
та управління ОДАУ                                                             
(Протокол  № 4 від  16 
грудня 2021 року).
3. Петренко О.П. 
Методичні вказівки з 
виконання програми 
виробничої практики 



з «Економіки 
підприємства, 
бухгалтерського 
обліку, менеджменту»  
для здобувачів ОС 
"бакалавр"  
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2021. 36с. 
Рекомендовано до 
друку науково - 
методичною комісією 
факультету економіки 
та управління ОДАУ  
(Протокол  № 4 від  16 
грудня 2021 року).
4. Петренко О.П. 
Методичні вказівки 
для проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Економіка 
підприємства»  для 
здобувачів 2,3 курсу 
Факультету економіки 
та управління 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування» та 
073 «Менеджмент» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
(обсягом  68 сторінок 
друкованого тексту- 
2,8 умовн. др.арк.) 
рекомендовано до 
друку методичною 
комісією факультету 
економіки та 
управління ОДАУ, 
(протокол  № 1  від  
04.10.2021 року.).
5. Петренко О.П. 
Робочий зошит до 
практичних занять та 
самостійної роботи  з 
дисципліни 
«Економіка 
підприємства» 
(Модуль 1) для 
здобувачів вищої 
освіти 3 курсу денної 
форми навчання 
спеціальностей  073 
«Менеджмент»  та    
051 «Економіка», 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти:  
методичні 
рекомендації. Одеса: 
ОДАУ, 2019. 25 с. 
(Протокол  № 5 від 26 
грудня 2019 р.).

п 38.12
1. Петренко О.П., 
Домаскіна О.О. 
Агропродовольчий 
комплекс у експорті 
України в умовах 
воєнного стану.  
Збірник тез доповідей 
за матеріалами 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 



економіки: світові та 
національні аспекти» 
(м. Одеса, 18 
листопада 2022 р.), 
ОДАУ. Одеса, 2022. С. 
257-260. URL: 
https://osau.edu.ua/wp
-
content/uploads/2022/
12/Zbirnyk-
202224524.pdf
2. Петренко О.П., 
Златов А.О. 
Стратегічне 
управління 
фінансовим 
оздоровленням 
підприємства. Збірник 
тез доповідей за 
матеріалами X 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
"Економічні та 
соціальні аспекти 
розвитку України на 
початку ХХI століття"
(м. Одеса, 19-20 
жовтня 2022р.), 
ОНТУ. Одеса, 2022. 
С.111-113.
3.  Петренко О.П., 
Азарян Е.М. 
Управління капіталом 
підприємства.   
Збірник тез доповідей 
за матеріалами  V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
управлінські та 
соціально-економічні 
аспекти розвитку 
держави, регіонів та 
суб’єктів 
господарювання в 
умовах трансформації 
публічного 
управління -2022» (м. 
Одеса, 10 листопада 
2022 р.), НУОП. 
Одеса, 2022. С. 107-109 
https://economics.net.u
a/files/science/admin_
men/2022/tezy.pdf 
4. Петренко О.П., Ніка 
Х.В. Оцінка ділової 
активності 
підприємства. Збірник 
тез доповідей за 
матеріалами ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Modern 
research in world 
science» (м. Львів, 10-
12 липня 2022 р.), 
Львів, 2022. C.954-
959. URL: https://sci-
conf.com.ua/wp-
content/uploads/2022/
07/MODERN-
RESEARCH-IN-
WORLD-SCIENCE-10-
12.07.22.pdf 
5.  Петренко О.П., 
Бельтек Д.М. 
Стратегічне 
управління 
підприємством. 
Збірник тез доповідей 



за матеріалами 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
економіки, фінансів, 
обліку та права: теорія 
і практика» (м. 
Полтава, 16 вересня 
2022 р.), Полтава, 
2022. С. 16-18 URL: 
http://www.economics.
in.ua/2022/08/24-
2022.html 
6. Петренко О.П., 
Кoбрин Т.А. 
Мотивація праці як 
напрямок 
стратегічного 
розвитку 
підприємства. Збірник 
тез доповідей за 
матеріалами XІІ 
International Science 
Conference «Topical 
tendencies of science 
and practice» (c. 
Edmonton, Canada, 7 -
10 December 2021 р.), 
Edmonton, Canada, 
2021. С. 132-135 
file:///C:/Documents%
20and%20Settings/user
/Рабочий%20стол/ope
raweb/TOPICAL-
TENDENCIES-OF-
SCIENCE-AND-
PRACTICE.pdf
7. Петренко О.П., 
Сила  Д.С. Стратегія 
запобігання 
банкрутства 
підприємства в 
сучасних умовах. 
Збірник тез доповідей 
за матеріалами ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
управлінські та 
соціально-економічні 
аспекти розвитку 
держави, регіонів та 
суб´єктів 
господарювання в 
умовах трансформації 
публічного 
управління» (м. 
Одеса, 11 листопада 
2021 р.), Одеса, 2021. 
С. 69-71 
https://economics.net.u
a/files/science/admin_
men/2021/tezy.pdf 
8. Петренко О.П., 
Атамась Г.П. 
Методичні аспекти 
оцінки та аналізу 
прибутковості 
підприємства. Збірник 
тез доповідей за 
матеріалами ІIІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
розвитку сучасної 
науки та освіти 
(частина І)» (м. Львів, 
16-17 січня 2021 р.), 
Львів, 2020. С. 55-58 



URL: http://lviv-
forum.inf.ua/save/2021
/16-
17.01.2021/частина%2
01.pdf
9. Петренко О.П., 
Кравченко Ю. 
Досліждення 
конкурентоспроможн
ості сучасних 
підприємств. Збірник 
тез доповідей за 
матеріалами Х 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Технічне 
регулювання, 
метрологія, 
інформаційні та 
транспортні 
технології» (м.Одеса, 
22-23 жовтня2020 р.), 
Одеса, 2020. С. 146-
149 URL: 
https://osatrq.edu.ua/x
-conference/   
10. Петренко О.П., 
Петров М. М. Аналіз 
фінансових 
результатів діяльності 
СВК «Родина» 
Саратського району 
Одеської області. 
Збірник тез доповідей 
за матеріалами 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Економіка, облік, 
фінанси та право: 
теоретичні підходи та 
практичні аспекти 
розвитку» (м.Полтава, 
28 жовтня 2020р.), 
Полтава: ЦФЕНД, 
2020. Ч. 4.   С.20-23 
URL: 
http://www.economics.
in.ua/2020/11/4.html 
11. Петренко О.П., 
Мустяца Є.С. 
Фінансова діагностика 
як напрямок 
економічної 
діагностики 
підприємства. Збірник 
тез доповідей за 
матеріалами ІIІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
управлінські та 
соціально-економічні 
аспекти розвитку 
держави, регіонів та 
суб´єктів 
господарювання в 
умовах трансформації 
публічного 
управління» (м.Одеса, 
5 листопада 2020 р.), 
Одеса, 2020. С. 62-64 
URL: 
https://economics.opu.
ua/files/science/admin
_men/2020/tezy.pdf
12. Петренко О.П., 
Номеровська Т.С.   
Мінімізація  
собівартості продукції 



аграрного 
підприємства на 
основі факторного 
аналізу. Збірник 
наукових праць за 
матеріалами 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції  
Сучасний менеджмент 
в агробізнесі: 
проблеми та рішення: 
збірник матеріалів 
Міжвузівської 
науково-практичної 
Інтернет- 
конференції. (Одесса, 
24 червня 2019р.). 
Одесса, 2019. С.182-
186

п.38.14
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Фінансово-
кредитний механізм»

п.38.19
Асоційований член 
громадської 
організації «Спілка 
економістів України» 
(Довідка №2/15-21 від 
18.05.21р.)

310733 Найда 
Андрій 
Васильович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 
управління

Диплом 
магістра, 

Тернопільськи
й 

національний 
економічний 
університет, 

рік закінчення: 
2007, 

спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 006954, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044278, 
виданий 

29.09.2015

12 Бухгалтерськи
й облік

Підвищення 
кваліфікації: 
- Херсонський 
державний аграрно-
економічний 
університет; свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СС 
00493020/000056-21 
від 05.11.2021 р., Тема: 
«Вдосконалення 
освітнього процесу та 
методики проведення 
занять» ; дата видачі 
05.11.2021 р.; обсяг – 
90 годин (3 ECTS).
- Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України; свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/005798-18; 
тема «Створення 
електронного 
навчального курсу з  
дисципліни 
«Управлінський 
облік» у вищій 
школі»; дата видачі 
26.10.2018 р.; обсяг – 
150 годин (5 ECTS).
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». 
Сертифікат, 60 годин. 
Сертифікат виданий 
17.02.2022 р.

Рівень наукової та 
професійної 



активності відповідає 
6 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.4, 38.11, 38.12, 
38.14, 38.20. 
п.38.1. 
1. Найда А. В., Найда І. 
С., Ткачук Г. О, 
Маркова Т. Д., 
Гаврилюк В. О. 
Формування та 
подання звітності з 
використанням 
інформаційних 
технологій . 
Український журнал 
прикладної економіки 
та техніки. 2022. Том 
7. № 1. С. 45 – 51. DOI: 
https://doi.org/10.3688
7/2415-8453-2022-1-5  
URL: 
http://ujae.org.ua/wp-
content/uploads/2022/
04/ujae_2022_r01_a0
5.pdf (категорія В)
2. Zamlynskyi V., 
Kondratyuk V., 
Livinskyi A., Naida A., 
Naida I. Priority Tasks 
and Marine 
Aquaculture 
Development Strategy. 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
SUSTAINABLE 
INNOVATION IN 
MECHANICAL 
ENGINEERING. 2022. 
Volume 2413, Issue 1. 
DOI: 
https://doi.org/10.1063
/5.0079272 
URL:https://aip.scitati
on.org/doi/abs/10.1063
/5.0079272 (Scopus). 
3. Найда І.С., Найда 
А.В., Галицький О.М. 
Сучасні інструменти 
оцінки 
конкурентоспроможн
ості 
сільськогосподарськог
о підприємства. 
Економіка харчової 
промисловості. 2019. 
Т. 11. Вип.2. С. 62-70.  
URL: 
https://doi.org/10.1567
3/fie.v11i2.1396 
https://journals.onaft.e
du.ua/index.php/fie/art
icle/view/1396/1636 
(категорія В)
4. Найда А.В., Тоткало 
І.А.  Напрями 
підвищення 
економічної 
ефективності 
господарської 
діяльності аграрних 
підприємств. 
Аграрний вісник 
Причорномор’я. 2018. 
№ 89. С. 83-91. URL: 
http://lib.osau.edu.ua/j
spui/handle/123456789
/2584?mode=full 
(категорія В)
5. Volchek R.М., 



Bolshakov S. І., Naida 
А. V. Assessment of the 
cost reimbursement of 
damages caused to 
owners of wheeled 
vehicle according to the 
position of insurance 
companies. Економіка: 
реалії часу. Науковий 
журнал. 2020. No 6 
(52). С. 15-24. DOI: 
10.15276/ETR.06.2020.
2.  URL: 
https://economics.net.u
a/files/archive/2020/N
o6/15.pdf. (категорія 
В)
6. Naida A., Sitkovska 
A., Shevchenko A., Palii 
S. Shved T.  Socio-
economic development 
of enterprises in a 
permanent crisis. 
Naukovyi Visnyk 
Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu, 2022, No 
4 p.145-150 
URL:http://nvngu.in.u
a/index.php/en/archive
/on-the-issues/1883-
2022/content-4-
2022/6323-145
п. 38.4
1. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних та 
семінарських занять з 
дисципліни 
«Державний 
фінансовий контроль» 
для здобувачів 
освітнього ступеня 
«Магістр» 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» та 
спеціальності 051 
«Економіка» / Укл. 
А.В. Найда. Одеса: 
ОДАУ. 2021. 28 с. 
(Протокол МК №9 Від 
28.05.2021 р.).
2. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Державний 
фінансовий 
контроль»для 
здобувачів освітнього 
ступеня «Магістр» 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» та 
спеціальності 051 
«Економіка» / Укл. 
А.В. Найда. Одеса: 
ОДАУ. 2021. 21 с.  
(Протокол МК №9 Від 
28.05.2021 р.).
3. Методичні 
рекомендації для 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни «Звітність 
підприємств» для 
здобувачів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 



спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» та 
спеціальності 051 
«Економіка» / Укл. 
А.В. Найда., А.О. 
Яковенко. Одеса: 
ОДАУ. 2021. 26 с. 
(Протокол МК №4 Від 
16.12.2021 р.).
п. 38.11
Наукове 
консультування ТОВ 
«ЕКО ЛЕНД» (м. 
Київ) з питань 
організації 
управлінського обліку 
та оптимізації 
податкового 
навантаження. 
(Довідка №01/06-21.2 
від 01.06.2021 р.)
п. 38.12
1. Найда А.В., Кіор М.І. 
Оподаткування 
сільськогосподарських 
товаровиробників: 
проблеми та рішення. 
Тези доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Обліково-аналітичне 
забезпечення  
управління бізнес-
процесами 
підприємства» (м. 
Херсон, Херсонський 
державний аграрно-
економічний 
університет, 24-25 
листопада 2021 
року).С 239-242 URL: 
https://bit.ly/414R6VE
2. Найда А.В., 
Лівінський А.І., 
Листопадська Т.В. 
Криптоактиви як 
об`єкт обліку. 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки: світові та 
національні аспекти: 
Збірник матеріалів 
Міжнародної 
наукової-практичної 
конференції, 18 
листопада 2022 року. 
Одеса, ОДАУ. 2022. С. 
364-366. URL: 
https://osau.edu.ua/wp
-
content/uploads/2022/
12/Zbirnyk-
202224524.pdf
3. Найда А.В., Найда 
І.С. Проблеми 
подвійного 
оподаткування в 
Україні. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційної 
трансформації 
економіки України. 
Матеріали ХІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (30-31 
травня 2019 року). 
Одеса: Одеський 



національний 
політехнічний 
університет, 2019. С. 
46-48. URL: 
http://lib.osau.edu.ua/j
spui/handle/123456789
/2587
4. Найда А.В., 
Коваленко А.О. 
Сутність податкового 
навантаження: 
теоретичний аспект.  
Тези доповідей І 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції НПП та 
молодих науковців 
«Актуальні аспекти 
розвитку науки і 
освіти». (ОДАУ, 13-14 
квітня 2021 р.) С. 454-
456. URL: 
https://bit.ly/3kaKEvU
5. Лівінський А.І., 
Найда А.В., Найда І.С. 
Розвиток сучасного 
менеджменту в 
дистанційних умовах 
командної роботи. 
Матеріали Х 
Міжнародної 
науково–практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
теорії та практики 
менеджменту» 
(Державний 
університет «Одеська 
політехніка», м. 
Одеса, 28 травня 
2021). - Одеса: 
Державний 
університет «Одеська 
політехніка», 2021. С. 
78-80. URL: 
https://economics.net.u
a/files/science/men/20
21/s1.pdf
п 38.14
Науковий керівник 
дипломної роботи 
магістрантки 2 курсу 
денної форми 
навчання Д’якової 
А.І., що зайняла І 
місце у 
Всеукраїнському 
конкурсі дипломних 
робіт зі спеціальності 
«Облік і аудит» 
(Житомир, 2018 р.)
Керівник постійно 
діючого студентського 
наукового гуртка 
«Фінансова 
грамотність»
п.38.20
Досвід роботи 
головним бухгалтером 
з 2010 по 2019 р.р.

57119 Дідур Ганна 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 
управління

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012514, 
виданий 

25.04.2013, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
045239, 
виданий 

15.12.2015

22 Менеджмент Підвищення 
кваліфікації: 
- Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України; свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/007433-18; 



тема «Навчальна 
дисципліна 
«Менеджмент» в 
світлі реалізації ідей 
Болонського 
процесу»; дата видачі 
28.10.2018 р.; обсяг – 
120 годин (4 ECTS).
- Проєкт «EU4Youth - 
Вплив соціальних 
інновацій - 
стратегічне 
партнерство!», що 
фінансується 
Європейською 
Комісією в рамках 
програми «EU4Youth - 
Сприяння зайнятості 
молоді та соціальним 
змінам через 
соціальне 
підприємництво», 
розроблений у 
партнерстві  з 
Фундацією «Алетурь 
дє Вой» Румунія,  
Асоціацією 
Транскордонного 
Співробітництва 
«Єврорегіон Нижній 
Дунай», Румунія, 
Фундацією Єкоул 
Чєрнобилулуй, Р. 
Молдова та 
Агентством 
Транскордонного 
Співробітництва та 
Європейської 
Інтеграції, Р. 
Молдова. Тема 
«Соціальне 
підприємництво». 
Сертифікат №073 / 
04.12.2020.  Обсяг –24 
години (0,8 ECTS).
- Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури, 
кафедра менеджменту 
і маркетингу. Тема: 
«Сучасні концепції та 
інноваційні технології 
в управлінні 
операціями та 
персоналом 
підприємства».  Строк 
та обсяг підвищення 
кваліфікації: 
20.09.2021-29.10.2021, 
180 годин (6 ECTS). 
Довідка 09-872 від 
29.10.2021 р.
- International 
scientific and 
pedagogical seminar 
«Qualified graduates - 
the basis for the 
promising development 
of agroindustrial 
production». Higher 
School of Agribusiness 
in Lomza, Вища школа 
агробізнесу в Ломжі, 
Польща. Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 
27.05.2021, 6 годин 
(0,2 ECTS). 
Сертифікат No/ 
WSA/2021/05/06.
- Цифрові 



інструменти Google 
для освіти. ТОВ 
«Академія цифрового 
розвитку» Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації:  05-
18.09.2022. 30 годин 
(1 ECTS). Сертифікат 
№GDTfE-02-05562.
- Informal education of 
students of higher 
education: experience 
of the countries of the 
European union and 
Ukraine. 3-10 October 
2022, (1,5 ECTS),  
Lublin Poland. 
Certificate ES №0087/ 
2022
Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
7 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4, 38.7, 
38.12, 38.14, 38.19. 
п.38.1. 
1. Дідур Г.І., Смирнова 
Н.В.  Підсистема 
управління 
персоналом як 
складова  
менеджменту 
аграрних організацій. 
Економічний аналіз. 
2018. Том 28. №1. 
с.222-
230.URL:https://www.
econa.org.ua/index.php
/econa/article/downloa
d/1467/6565656605 
2. Tetiana Tielkiniena, 
Gryshova Inna, 
Shabatura Tatyana, 
Nehodenko Viktoriia, 
Didur Hanna, 
Shevchenko Alisa. 
Lobby legalization - 
legal instrument for 
ensuring state subsidies 
to leaders of 
agricultural producers.. 
Jjournal of critical 
reviews. 2020. Vol 7 
(4). pp. 1679-1684. 
URL: 
http://www.jcreview.co
m/?mno=110368 
(SCOPUS). doi: 
10.31838/jcr.07.04.274
3. Запша Г.М., Дідур 
Г.І., Рощін І.Г. 
Теоретико-
методологічне 
забезпечення 
сучасного 
менеджменту. 
Проблеми 
інноваційно-
інвестиційного 
розвитку. 2021. №25. 
URL:https://nonproble
m.net/journal-
publication-ua-
%e2%84%96-25-2021/
4. Сахацький М.П., 
Запша Г.М., Дідур Г.І., 
Сахацький М.М., 
Клочан І.В. 
Модернізація 



виробничо-
господарської 
діяльності 
підприємств та 
фермерських 
господарств аграрного 
сектора в умовах 
інституційних 
трансформацій. 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики, 
5(40), 596–608.  
https://doi.org/10.1837
1/fcaptp.v5i40.245250  
(Web of Science). 
URL:https://doi.org/10
.18371/fcaptp.v5i40.245
250
5. Ольшанський О. В., 
Шкробот М. В., Дідур 
Г. І., Шевченко О. М. 
Стратегічні 
інноваційні напрями 
управління 
персоналом 
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наукових праць ОРІДУ 
НАДУ при 
Президентові України 
«Актуальні проблеми 
державного 
управління» і 
«Теоретичні та 
прикладні питання 
державотворення». 
Наказ від 15.04.2019 
№ 39. 
п.38.10 
1. Участь у якості 
координатора від 
інституту 
міжнародного проекту 
«Впровадження в 
Україні бакалаврської 
програми з 
публічного 
управління та 
адміністрування». 
Проєкт реалізовувався 
Берлінською школою 
економіки та права 
(Berlin School of 
Economics and Law) 



спільно з 
Національною 
академією державного 
управління при 
Президентові України 
та її регіональними 
інститутами за 
фінансування 
Німецького 
товариства 
міжнародного 
співробітництва (GIZ). 
2016-2018 роки. 
2. Участь у якості 
координатора від 
інституту 
міжнародного проєкту 
«Економіка 
Європейського Союзу 
та відносини Україна-
ЄС». Проєкт 
реалізовувався 
спільно з Одеським 
національним 
економічним 
університетом за 
фінансування 
Програми 
Європейського Союзу 
ім. Жана Моне (Jean 
Monnet Programme of 
the European Union). 
2016-2018 роки. 
п.38.12 
1. Maiev Andrii. 
Formation of Regional 
Administration System 
in Ukraine Taking into 
Account the European 
Experience 
.Administrarea Publică 
– Chişinău: Academia 
de Administrare 
Publică, 2018. Issue 4 
(100). P. 114- 120. 
2. Maiev Andrii. 
Regional 
administration 
development in the post 
communist period: 
Polish success and 
Ukrainian reality. The 
Studies of the 
Borderland Universities 
Network. Volume 2, 
Białystok, Poland 2018. 
P. 151- 172. 
3. Mykolaichuk Mykola, 
Rozputenko Ivan, 
Maiev Andrii. 
Conceptual Bases of 
Sustainable 
Development of the 
Country (Region) in the 
Conditions of 
Globalisation 
Sustainable 
Development under 
Conditions of European 
Integration: collective 
monograph, Part II 
Ljubljana, Slovenia: 
VSPV Ljubljana School 
of Business, 2019. P. 
123-142. 
4. Izha Mykola, Maiev 
Andrii Historical 
Foundation of Regional 
Administration in 
Ukraine. The Studies of 
the Borderland 



Universities Network. 
Volume 3, Białystok, 
Poland 2019. P. 157-
174. 
5. Mykola Izha, Andrii 
Maiev Asymmetric 
Decentralization in 
Europe: Experience for 
Ukraine. Публічне 
управління: традиції, 
інновації, глобальні 
тренди : матеріали 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. за 
міжнар. участю. 11 
жов. 2019 р. Одеса : 
ОРІДУ НАДУ, 2019. C. 
88-90. 
6. Maiev Andrii. 
Centralisation et 
décentralisation: 
Tendances européennes 
et expérience 
ukrainienne. Actes du 
3e Colloque 
international 
francophone en 
Ukraine «Langues, 
Sciences et Pratiques», 
Odessa, 3-4.10.2019. Р. 
142-143. 
7. Маев Андрей. Роль 
молодежных 
академических 
обменов в контексте 
реализации 
концепции «Один 
пояс – один путь». 
Сборник выступлений 
конференции по 
диалогу между 
молодыми учеными 
Китая и стран 
Евразии. 5 декабря, 
2019 г. Пекин, КНР. С. 
125-132. 
8. Маев Андрей. 
Исторические основы 
становления местного 
самоуправления в 
Украине. Contributia 
tinerilor cercetatori la 
dezvoltarea 
administratiei publice: 
Materialale ale 
Conferinţei ştiinţifice 
internaţionale, editia a 
VI-a, 28 februarie 2020 
/ com. org.: Balan Oleg 
[et al.]. Chişinău, 2020. 
С. 118-122. 
9. Maiev Andrii, 
Havrysh-Musafir Anna 
Strategic Planning of 
Tourism as an Element 
for Sustainable 
Regional Development. 
Teoria şi practica 
administrării publice: 
Materiale ale 
Conferinţei ştiinţifico-
practice internaţionale, 
22 mai 2020 / colegiul 
redacţional: Oleg Balan 
[et al.]. Chişinău: AAP, 
2020 (Combinatul 
Poligrafic). 430 p.: fig., 
tab. –С. 40-43. 
10. Mykola Izha, Andrii 
Maiev Key Trends in 
Regional Development 



of the French Republic 
Публічне управління: 
традиції, інновації, 
глобальні тренди: 
матеріали 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. за 
міжнар. участю. 09 
жов. 2020 р. – Одеса : 
ОРІДУ НАДУ, 2020. C. 
63-64. 
11. Maiev Andrii. 
Practical Component in 
Civil Servants’ Training: 
German Experience. 
Європейська 
інтеграція в контексті 
світових 
глобалізаційних 
процесів 
[Електронний ресурс]: 
матеріали ІХ щоріч. 
наук.-практ. конф., 18 
грудня 2020 р. / за 
заг. ред. М. М. Іжі, В. 
М. Кривцової. Одеса: 
ОРІДУ НАДУ, 2021. C. 
205-209. 
12. Maiev Andrii. Civil 
service in the French 
Republic: characteristic 
features of formation 
and development 
Materiale ale 
Conferinţei ştiinţifico-
practice internaţionale, 
ediţia a 7-a, 26 
februarie 2021 / com. 
org.: Balan Oleg [et al.]. 
colegiul redacţional: 
Zelenschi Angela [et 
al.]. Chişinău, 2021, 
(Tipogr. «Print-Caro»). 
P. 24-27. 
13. Maiev Andrii. 
Tendances actuelles du 
développement 
régional: l’expérience 
française pour 
l’Ukraine. Livret des 
résumés du 4ème 
Colloque International 
Francophone en 
Ukraine (Lviv, le 8-9 
avril 2021). Lviv: 
Vydavnytstvo PAIS, 
2021. Р. 95-96. 
14. Maiev Andrii, 
Medlovska Nataliia 
Some Issues on 
Sustainability of 
Regional Development. 
Teoria şi practica 
administrării publice : 
Materiale ale 
Conferinţei ştiinţifico-
practice internaţionale, 
21 mai 2021 / comitetul 
ştiinţific: Oleg Balan [et 
al.] ; comitetul 
organizatoric: Oleg 
Balan (președinte) [et 
al.]. – Chişinău : AAP, 
2021 (Tipogr. «Print-
Caro») P. 39-42. 
15. Kolisnichenko 
Natalia, Maiev Andrii. 
Language for Specific 
Purposes in Agrarian 
Area: the Key Principles 
of Teaching. Публічне 



управління: традиції, 
інновації, глобальні 
тренди: матеріали 
Всеукраїнської наук.- 
практ. конф. за 
міжнар. участю. 08 
жов. 2021 р. Одеса : 
ОРІДУ НАДУ, 2021. C. 
255-256. 
16. Маєв Андрій. Деякі 
аспекти використання 
дистанційних 
технологій в процесі 
викладання іноземних 
мов. // Вітчизняна 
наука на зламі епох: 
проблеми та 
перспективи 
розвитку: матеріали 
Всеукраїнської 
науковопрактичної 
інтернет-конференції: 
зб. наук. праць. 
16.11.2021. Переяслав, 
2021. Вип. 74. С. 143-
146. 
17. Маєв Андрій. 
Участь у міжнародних 
освітніх програмах в 
контексті посилення 
мотивації до вивчення 
іноземної мови. // 
Вітчизняна наука на 
зламі епох: проблеми 
та перспективи 
розвитку: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції: 
зб. наук. праць. 
14.12.2021. Переяслав, 
2021. Вип. 75. С. 146-
149. 
18. Maiev Andrii. 
Cooperation of 
Territorial 
Communities: 
International 
Experience and New 
Possibilities for Ukraine 
The Studies of the 
Borderland Universities 
Network. Volume 5, 
Białystok, Poland 2021. 
–P. 111-127. 
19. Маєв Андрій. 
Шляхи підвищення 
ефективності 
викладання іноземної 
мови у закладах вищої 
освіти // The ІV 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Actual 
problems of practice 
and science and 
methods of their 
solution», January 31 
February 02, 2022, 
Milan, Italy. С. 412-415.  
п.38.19 
Участь у громадському 
об’єднанні «Альянс 
Франсез» м. Одеса. 
(Довідка №72 від 
09.11.2021). 
п.38.20 З 2008 по 
2018 роки очолював 
відділ міжнародних 
зв’язків (внаслідок 
реорганізації – сектор 



міжнародних зв’язків) 
Одеського 
регіонального 
інституту державного 
управління НАДУ при 
Президентові 
України.

132369 Чебан 
Оксана 
Михайлівна

в.о. 
завідувача 
кафедри, 
доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
суспільно-

гуманітарних 
наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 020255, 
виданий 

08.10.2003, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
013472, 

виданий 
19.10.2006

22 Філософія Підвищення 
кваліфікації: 
- курс «Цифрові 
інструменти Google 
для вищої освіти. 
Базовий рівень» ТОВ 
«Академія цифрового 
розвитку»; сертифікат 
№DGTfE-06-Б-04365, 
виданий 15.01.2022; 
обсяг – 30 годин (1 
кредити ECTS).
- підвищення 
кваліфікації 
викладачів закладів 
вищої освіти 
«Особливості 
розроблення та 
змістового 
наповнення 
навчальних програм 
вибіркових дисциплін, 
що забезпечують 
формування 
міжкультурної 
свідомості та 
компетентностей 
здобувачів вищої 
освіти» (20-
21.12.2022) сертифікат 
СС № 38282994/5167-
22 виданий 11.01.2023; 
обсяг – 8 годин (0,2 
кредити ECTS).
-Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації (вебінар) 
на тему: «Академічна 
доброчесність при 
підготовці магістрів та 
здобувачів доктора 
філософії (PhD) в 
країнах 
Європейського Союзу 
та Україні» (19-
26.09.2022) 
сертифікат ES № 
97540/2022 
26.09.2022; обсяг – 45 
годин (1,5 кредити 
ECTS). 
- IV Міжнародна 
програма підвищення 
кваліфікації 
керівників закладів 
освіти і науки, а також 
педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників 
“Міжнародне 
лідерство в XXI 
столітті: освіта, наука, 
культура, спорт, 
технології, управління 
та міжнародний 
розвиток”, дата видачі 
23.04.2022р.;  обсяг – 
180 годин (6 кредитів 
ECTS), з них 15 годин 
інклюзивної 
освіти/0,5 кредиту 
ECTS).
- вебінар для 



українських вчених з 
питань використання 
платформи Web of 
Science «Web of 
Science Researcher 
Profiles: інструкція до 
використання», 
компанія Clarivate, 
виданий 08.12.2022; 
обсяг – 1 година.
- Учасник вебінару 
«Змішане навчання: 
інструменти та 
практики від ІТ-
бізнесу для 
викладачів»; 
сертифікат виданий 
25.05.2022.
- Учасник вебінару 
«Комунікації під час 
війни»; сертифікат 
№СС00493014/002721
/22. Виданий 
02.08.2022р;обсяг – 3 
години.
- базовий курс 
«Безбар’єрна 
грамотність» Дія 
МЦТУ сертифікат ТО 
038483884, виданий 
09.02.2022; обсяг - 0,2 
кредити ECTS.
- базовий курс 
«Інтерактивне 
навчання» Дія МЦТУ 
сертифікат, виданий 
01.12.2021; обсяг - 0,2 
кредити ECTS.
- тестування на 
національній онлайн-
платформі Дія 
Цифрова освіта 
«Цифрограма 2.0» Дія 
МЦТУ сертифікат, 
виданий 01.12.2021; 
обсяг - 0,2 кредити 
ECTS.
-Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». 
Сертифікат, 60 годин. 
Сертифікат виданий 
07.10.2021 р.
- онлайн-тренінг 
«Можливості 
YOUTUBE для освіти» 
ТОВ «Академія 
цифрового розвитку»; 
сертифікат виданий 
29.06.2022 - обсяг – 2 
годин (0,07 кредити 
ECTS).
- онлайн-семінар 
«Цифрові інструменти 
Google для вищої 
освіти» ТОВ 
«Академія цифрового 
розвитку»; сертифікат 
виданий 23.06.2022 - 
обсяг – 2 годин (0,07 
кредити ECTS).
- Учасник проекту з 
розвитку співпраці 
бізнесу та 
університетів «Uni-Biz 
Bridge», присвячений 
розвитку soft-skills 



викладача. Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 11-
14.07.2022, 10 годин. 
Сертифікат № 724.
- Одеський державний 
аграрний університет. 
Тема підвищення 
кваліфікації: 
«Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання». 
Строк та обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 
17.05.2022-29.06.2022, 
90 годин. Свідоцтво 
СС 
00493008/00000184-
22 від 29.06.2022 р.
-Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України; свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СС 
№00493706 / 005820; 
тема «Створення 
електронного 
навчального курсу з 
дисципліни 
«Філософія»; дата 
видачі 23.03.2018 р.; 
обсяг – 150 годин (5 
кредитів ECTS).
- Державний 
університет «Одеська 
політехніка», тема 
«Підвищення 
науково-теоретичного 
і методичного рівнів 
викладання 
навчальних дисциплін 
та удосконалення 
освітнього процесу і 
науково дослідної 
роботи процесі 
викладання 
суспільно-
гуманітарних 
дисциплін»; дата 
видачі 25.06.2021 р.; 
обсяг – 180 годин (6 
кредитів ECTS).
-  Ізмаїльський 
державний 
гуманітарний 
університет тема 
«Психолого-
педагогічні 
особливості 
викладання 
суспільно-
гуманітарних 
дисциплін у закладі 
вищої освіти», дата 
видачі 25.10.2021р. 
обсяг – 180 годин (6 
кредитів ECTS).

Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
5 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
п. 38.3
1. Федорова І.В., Чебан 
О.М. та ін. 



Політологія: 
дистанційний курс. 
Навч. посібник. Одеса: 
ТЕС, 2022. 164 с.

п. 38.4
1.Чебан О.М. Етика 
ділового спілкування. 
Методичні вказівки 
для самостійного 
вивчення та 
проведення 
практичних занять 
здобувачів освітнього 
ступеня «бакалавр»  
спеціальності 051, 071, 
073 (Протокол ЗК № 
11 від 11.02.20).
2.Чебан О.М. Чорна 
Л.М. Етика ділового 
спілкування. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів усіх 
факультетів  
(Протокол ЗК № 6 від 
28.01.21).
3.Чебан О. М. 
Філософія науки: 
методичні вказівки 
для підготовки до 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти третього 
(освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 073 
Менеджмент, 201 
Агрономія, 204 
Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва, 211 
Ветеринарна 
медицина, 212 
Ветеринарна гігієна, 
санітарія та 
експертиза. Одеса: 
ОДАУ, 2021. 80с. 
(Протокол ЗК № 2 від 
09.09.21).
4.Чебан О. М. 
Філософія: методичні 
вказівки для 
підготовки до 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти початкового 
рівня (короткого 
циклу) вищої освіти 
спеціальності 204 
Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва. Одеса: 
ОДАУ, 2021. 48с. 
(Протокол ЗК № 2 від 
09.09.21).
5.Чебан О.М., 
Федорова І.В. Історія 
української культури: 
методичні вказівки 
для підготовки до 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти другого 
(магістерського) рівня 



вищої освіти 
спеціальностей 211 
«Ветеринарна 
медицина», 212 
«Ветеринарна гігієна, 
санітарія і 
експертиза». Одеса: 
ОДАУ, 2021. 42с. 
(Протокол ЗК № 2 від 
09.09.21).
6. Чебан О.М., 
Федорова І.В. Історія 
української культури: 
методичні вказівки 
для підготовки до 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 073 
«Менеджмент», 193 
«Геодезія та 
землеустрій», 201 
«Агрономія», 202 
«Захист і карантин 
рослин», 203 
«Садівництво та 
виноградарство», 204 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва», 208 
«Агроінженерія». 
Одеса: ОДАУ, 2021. 
42с. (Протокол ЗК № 
2 від 09.09.21).
7. Чебан О.М., 
Федорова І.В. Історія 
української культури: 
методичні вказівки 
для підготовки до 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти початкового 
рівня (короткого 
циклу) вищої освіти 
спеціальності 204 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва». 
Одеса: ОДАУ, 2021. 
42с. (Протокол ЗК № 
2 від 09.09.21).
п 38.12
1. Чебан О. М. 
«Значення 
міжпредметних 
зв'язків у професійній 
підготовці студентів - 
аграріїв»; Соціально-
гуманітарний вісник. 
Вип.18.; 2018. С.64-68.
2. Цуканов О.Ю., 
Обнявко О.В,. Чебан 
О.М. 
Етичні аспекти 
розвитку облікової 
системи підприємств. 
Економіко-правові 
аспекти 
господарювання: 
сучасний стан, 
ефективність та 
перспективи: 



матеріали VI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Одеса, 4-
5 жовтня 2018 р.). 
Одеса: «Принт 
бистро», 2018.С.185-
191.
3. Чебан О.М., 
Ногінська А.О. 
Значення 
комунікативної 
культури магістрів-
аграріїв у процесі 
соціально-рольової 
взаємодії. Соціально-
педагогічні основи 
розвитку особистості в 
сучасних умовах 
комунікації: досвід, 
проблеми, 
перспективи. 
Матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції ( м.Київ, 
14 листопада 2018 р.) 
Київ, «Агроосвіта», 
2018, с. 68-72.
4. Чебан О.М., 
Ногінська А.О. 
Виховання творчої 
особистості магістра 
аграрія. Інновації в 
освіті (сутність, 
проблеми, 
перспективи: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Одеса: 
ОДАБА, 2019, с.103-
106.
5. Чебан О.М 
Федорова І.В., 
Ногінська А.О. Роль 
елективного курсу при 
підготовці магістрів-
аграріїв ОДАУ. 
Українознавчий вимір 
у сучасній науці: 
гуманітарний аспект: 
матеріали V всеукр. 
наук.-практ. конф. ( 
Миколаїв, 30 квітня 
2020 р.). Миколаїв, 
2020. С. 13-15.
6.Чебан О.М. 
Актуальні проблеми і 
предмет сучасної 
філософії науки. 
Сучасні виклики і 
актуальні проблеми 
науки, освіти та 
виробництва: 
міжгалузеві диспути: 
матеріали XXI 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (м. Київ, 
22 жовтня 2021 року). 
Київ, 2021. С. 385-390.
7. Чебан О.М. Роль 
філософії у 
формуванні ціннісних 
орієнтацій особистості 
фахівця-аграрія. 
Сучасні світові 
тенденції розвитку 
науки, освіти та 
технологій: збірник 



тез доповідей 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Полтава, 19 жовтня 
2021 р.). Полтава: 
ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. С. 
33-34.
8.Cheban, . І. Fedorova, 
Y. Melnik 
AGRICULTURAL 
EDUCATION OF 
SOUTHERN UKRAINE 
POLICY.  V 
Міжнародний 
Євразійський конгрес 
сільського 
господарства та 
природничих наук 23 
жовтня 2021 року. м. 
Одеса. ОДАУ. С. 119-
121.
9. Ткаченко В., Чебан 
О. Менталітет в плині 
історії . 
Українознавчий вимір 
у сучасній науці: 
гуманітарний аспект: 
матеріали VІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 29 квітня 
2022 р., м. Миколаїв. 
Миколаїв: МНАУ, 
2022. с. 98-82.
10. Чебан О.М., 
Самуйлік М.М. Досвід 
проведення занять з 
гуманітарно-
соціальних дисциплін 
на початку 
російського 
вторгнення в Україну 
// Управління якістю 
підготовки фахівців / 
Матеріали ХХVІІ 
міжнародної науково-
методичної 
конференції ОДАБА. 
ч. ІІ. Одеса: ОДАБА, 
2022, ч. ІІ. с. 197–198.
11. Чебан О.М 
Соціально-
філософський аспект 
співвідношення 
культури і права. 
Людина має право: 
соціально-
гуманітарний дискурс 
у контексті 
реформаційних 
процесів в Україні: 
матеріали круглого 
столу 17 лист. 2022 р. / 
Одеса: ОДУВС, 2022.  
с.108-111.
12. Чебан О. Федорова 
І. Григорій Сковорода: 
діалог століть. Сучасні 
рецепції світоглядно-
ціннісних орієнтирів 
Григорія Сковороди: 
матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 2-4 
грудня 2022р. м. 
Полтава, НУ 
Полтавська 
політехніка імені 
Юрія Кондратюка. 



с.64-68.
13. Степанова В. Чебан 
О.М. До питання 
формування 
етнокультурної 
компетентності 
здобувача вищої 
освіти
Молодь і науковий 
прогрес у соціально-
економічному та 
освітньому просторі 
суспільства: 
Матеріали ІV 
Міжнародної наукової 
студентської 
конференції (м. 
Кам’янець-
Подільський, 28-29 
листопада 2022 р.).  
2022. С.328 -330.

п.38.14
1. Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 
«Проблематика історії 
української культури» 
п. 38.19
Член Громадської 
організації 
«Всеукраїнська 
громадська 
організація «Спілка 
освітян України», 
посвідчення №247
 Надруковано статті:
1.Чебан О. Методика 
формування 
професійно-етичної  
культури здобувачів 
вищої  освіти 
економічних 
спеціальностей. 
Український журнал 
прикладної економіки 
та техніки. 2021. Том 
6. № 4. C. 105–111. 
URL: 
http://lib.osau.edu.ua/j
spui/handle/123456789
/3411
2. Чебан О. До 
проблеми 
співвідношення 
понять «комунікація» 
і «спілкування». 
Людинознавчі студії: 
збірник наукових 
праць Дрогобицького 
держав- ного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. Серія 
«Філософія». С.211-
224. 
http://filos.dspu.in.ua/i
ndex.php/filos/issue/vi
ew/11
3. Чебан О.М., 
Федорова І.В., 
Ногінська А.О., 
Впровадження 
елементів 
елективного курсу в 
процес підготовки 
магістрів-аграріїв 
ОДАУ. Аграрний 
вісник 
Причорномор’я. 



Одеса, 2019. № 94. с. 
100-109. 
https://abbsl.osau.edu.
ua/index.php/visnuk/a
rticle/view/67.
4. Чебан О.М.,  
Федорова І.В.,  та ін. 
«Мовно-стилістичні 
маркери впливу в 
есеїстичному тексті: 
Лінгво-філософський  
аспект» . Linguistic 
and Stylistic Markers of 
Influence in the 
Essayistic Text: A 
Linguophilosophic 
Aspect.  IJCSNS 
International Journal of 
Computer Science and 
Network Security, 
VOL.22 No.5, May 
2022. URL: 
http://ijcsns.org/07_bo
ok/html/202205/20220
5024.html  (Web of 
Scitnse)

149794 Федорова 
Інна 
Валеріївна

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
суспільно-

гуманітарних 
наук

Диплом 
магістра, 

Чорноморськи
й 

національний 
університет 
імені Петра 
Могили, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
032 Історія та 

археологія

16 Історія 
України

Підвищення 
кваліфікації: 
- курс «Цифрові 
інструменти Google 
для вищої освіти. 
Базовий рівень» ТОВ 
«Академія цифрового 
розвитку»; сертифікат 
GDTfE-06-Б-01764, 
виданий 15.01.2022; 
обсяг – 30 годин (1 
кредити ECTS).
- підвищення 
кваліфікації 
викладачів закладів 
вищої освіти 
«Особливості 
розроблення та 
змістового 
наповнення 
навчальних програм 
вибіркових дисциплін, 
що забезпечують 
формування 
міжкультурної 
свідомості та 
компетентностей 
здобувачів вищої 
освіти» (20-
21.12.2022) сертифікат 
СС № 38282994/5167-
22 виданий 11.01.2023; 
обсяг – 8 годин (0,2 
кредити ECTS).
- вебінар для 
українських вчених з 
питань використання 
платформи Web of 
Science «Web of 
Science Researcher 
Profiles: інструкція до 
використання», 
компанія Clarivate, 
виданий 08.12.2022; 
обсяг – 1 година.
- вебінар 
«Неформальна освіта 
здобувачів вищої 
освіти:досвід країн 
Європейського Союзу 
та України» (3-
10.10.2022) сертифікат 
ES № 10025/2022 
виданий 10.10.2022; 



обсяг – 45 годин (1,5 
кредити ECTS).
- Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації (вебінар) 
на тему: «Академічна 
доброчесність при 
підготовці магістрів та 
здобувачів доктора 
філософії (PhD) в 
країнах 
Європейського Союзу 
та Україні» (19-
26.09.2022) 
сертифікат ES № 
97540/2022 
26.09.2022; обсяг – 45 
годин (1,5 кредити 
ECTS).
- всеукраїнський 
проект "Uni-Biz Bridge 
Camp"
(освітній літній 
онлайн-кемп з 
розвитку soft skills для 
викладачів); 
сертифікат № 397 11-
14.07.2022 р.; обсяг 10 
годин.
- онлайн-тренінг 
«Можливості 
YOUTUBE для освіти» 
ТОВ «Академія 
цифрового розвитку»; 
сертифікат виданий 
29.06.2022; обсяг – 2 
годин (0,07 кредити 
ECTS).
- онлайн-семінар 
«Цифрові інструменти 
Google для вищої 
освіти» ТОВ 
«Академія цифрового 
розвитку»; сертифікат 
виданий 23.06.2022; 
обсяг – 2 годин (0,07 
кредити ECTS).
- базовий курс 
«Безбар’єрна 
грамотність» Дія 
МЦТУ сертифікат ТО 
038545307, виданий 
10.02.2022; обсяг - 0,2 
кредити ECTS.
- базовий курс 
«Інтерактивне 
навчання» Дія МЦТУ 
сертифікат, виданий 
01.12.2021; обсяг - 0,2 
кредити ECTS.
- тестування на 
національній онлайн-
платформі Дія 
Цифрова освіта 
«Цифрограма 2.0» Дія 
МЦТУ сертифікат, 
виданий 01.12.2021; 
обсяг - 0,2 кредити 
ECTS.
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
Курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». 
Сертифікат, 60 годин. 
Сертифікат виданий 
06.10.2021 р.
- Одеський державний 
аграрний університет; 



свідоцтво про  
підвищення 
кваліфікації СС № 
00493008/00000183-
22 від 29.06.2022 р.; 
тема «Забезпечення 
якості вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання» 
(17.05.2022 – 
29.06.2022); обсяг – 
90 годин (3 кредита 
ECTS).
- Ізмаїльський 
державний 
гуманітарний 
університет; довідка 
про підвищення 
кваліфікації № 02-01-
361 від 25.10.2021 р.; 
тема «Психолого-
педагогічні 
особливості 
викладання 
суспільно-
гуманітарних 
дисциплін»; дата 
видачі 25.10.2021 р.; 
обсяг – 180 годин (6 
кредитів ECTS).
- Одеська національна 
академія харчових 
технологій; довідка 
про підвищення 
кваліфікації № 104/Р1 
від 25.06.2021 р.; тема 
«Вдосконалення 
технології і техніки 
організації та 
проведення лекцій, 
семінарів, 
колоквіумів, 
індивідуальних занять 
у процесі викладання 
суспільно-
гуманітарних 
дисциплін»; дата 
видачі 25.06.2021 р.; 
обсяг – 180 годин (6 
кредитів ECTS).
- Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України; свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СС 
№00493706 / 007467-
18; тема «Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності»; дата 
видачі 26.10.2018 р.; 
обсяг – 150 годин (5 
кредитів ECTS). 
- Чорноморський 
національний 
університет імені 
Петра Могили (м. 
Миколаїв); сертифікат 
про підвищення 
кваліфікації МК № 
000068; підвищення 
кваліфікації з 
навчальних дисциплін 
«Історія України», 
«Історія української 
культури» ; дата 
видачі 24.05.2017 р. ; 
обсяг – 108 годин (3,5 
кредити ECTS).



Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
5 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4, 38.12, 
38.14. 
п.38.1. 
1. Федорова І. 
Розвиток культури і 
освіти в Українській 
Народній Республіці. 
Історичний архів. 
Наукові студії: 
збірник наукових 
праць. Миколаїв, 
2019. Вип. 20.  С. 103-
110. URL: 
http://istarhiv.chdu.ed
u.ua/article/view/19842
7 
2. Ногінська А.О., 
Чебан О.М., Федорова 
І.В. Впровадження 
елементів 
елективного курсу в 
процес підготовки 
магістрів-аграріїв 
ОДАУ. Аграрний 
вісник 
Причорномор’я. 
Одеса, 2019. № 94. С. 
100-109. URL: 
https://abbsl.osau.edu.
ua/index.php/visnuk/a
rticle/view/67
3.  Ногінська А.О., 
Федорова І.В. 
Формування 
професійно-етичної 
компетентності у 
майбутніх лікарів 
ветеринарної 
медицини з 
застосуванням методу 
«Символдрами». 
Аграрний вісник 
Причорномор’я.  
Одеса, 2020.  № 96. С. 
133-141. URL: 
https://abbsl.osau.edu.
ua/index.php/visnuk/a
rticle/view/139 
4. Федорова І.В. Огляд 
історіографії та 
джерельн6ої бази 
дослідження розвитку 
вищої 
сільськогосподарської 
освіти в Україні 1861-
1917 років. Вчені  іж 
нар Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія 
«Історичні науки». 
Київ,  2021. Т. 32 (71). 
№1, 2021. С.180 -184. 
URL: 
http://www.hist.vernad
skyjournals.in.ua/32-
71-1
5.  Писаренко Л.М., 
Плукчи Л.В., 
Федорова І.В. 
Волонтерство: 
виклики сьогодення 
(за матеріалами 
друкованих ЗМІ). 



Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія 
«Філологія. 
Журналістика». Київ,  
2021. Т. 32 (71). 
№1,2021, частина 3.. 
С.156 -160. 
http://philol.vernadskyj
ournals.in.ua/journals/ 
2021/1_2021/part_3/1-
3_2021.pdf
 6. Федорова І.В. 
Значення 
моніторингових 
досліджень для 
підвищення якості 
навчання в закладах 
вищої освіти. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія 
«Психологія». Київ: 
Гельветика,  2021. Т. 
32 (71)  № 5 2021. 
С.155 -160. URL: 
http://www.psych.vern
adskyjournals.in.ua/jou
rnal/5_2021/28.pdf
7. Федорова І.В., 
Чебан О.М. та ін. 
«Мовно-стилістичні 
маркери впливу в 
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кваліфікації: 
- курс «Цифрові 
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університет 
імені Петра 
Могили, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
032 Історія та 

археологія

Базовий рівень» ТОВ 
«Академія цифрового 
розвитку»; сертифікат 
GDTfE-06-Б-01764, 
виданий 15.01.2022; 
обсяг – 30 годин (1 
кредити ECTS).
- підвищення 
кваліфікації 
викладачів закладів 
вищої освіти 
«Особливості 
розроблення та 
змістового 
наповнення 
навчальних програм 
вибіркових дисциплін, 
що забезпечують 
формування 
міжкультурної 
свідомості та 
компетентностей 
здобувачів вищої 
освіти» (20-
21.12.2022) сертифікат 
СС № 38282994/5167-
22 виданий 11.01.2023; 
обсяг – 8 годин (0,2 
кредити ECTS).
- вебінар для 
українських вчених з 
питань використання 
платформи Web of 
Science «Web of 
Science Researcher 
Profiles: інструкція до 
використання», 
компанія Clarivate, 
виданий 08.12.2022; 
обсяг – 1 година.
- вебінар 
«Неформальна освіта 
здобувачів вищої 
освіти:досвід країн 
Європейського Союзу 
та України» (3-
10.10.2022) сертифікат 
ES № 10025/2022 
виданий 10.10.2022; 
обсяг – 45 годин (1,5 
кредити ECTS).
- Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації (вебінар) 
на тему: «Академічна 
доброчесність при 
підготовці магістрів та 
здобувачів доктора 
філософії (PhD) в 
країнах 
Європейського Союзу 
та Україні» (19-
26.09.2022) 
сертифікат ES № 
97540/2022 
26.09.2022; обсяг – 45 
годин (1,5 кредити 
ECTS).
- всеукраїнський 
проект "Uni-Biz Bridge 
Camp"
(освітній літній 
онлайн-кемп з 
розвитку soft skills для 
викладачів); 
сертифікат № 397 11-
14.07.2022 р.; обсяг 10 
годин.
- онлайн-тренінг 
«Можливості 
YOUTUBE для освіти» 



ТОВ «Академія 
цифрового розвитку»; 
сертифікат виданий 
29.06.2022; обсяг – 2 
годин (0,07 кредити 
ECTS).
- онлайн-семінар 
«Цифрові інструменти 
Google для вищої 
освіти» ТОВ 
«Академія цифрового 
розвитку»; сертифікат 
виданий 23.06.2022; 
обсяг – 2 годин (0,07 
кредити ECTS).
- базовий курс 
«Безбар’єрна 
грамотність» Дія 
МЦТУ сертифікат ТО 
038545307, виданий 
10.02.2022; обсяг - 0,2 
кредити ECTS.
- базовий курс 
«Інтерактивне 
навчання» Дія МЦТУ 
сертифікат, виданий 
01.12.2021; обсяг - 0,2 
кредити ECTS.
- тестування на 
національній онлайн-
платформі Дія 
Цифрова освіта 
«Цифрограма 2.0» Дія 
МЦТУ сертифікат, 
виданий 01.12.2021; 
обсяг - 0,2 кредити 
ECTS.
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
Курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». 
Сертифікат, 60 годин. 
Сертифікат виданий 
06.10.2021 р.
- Одеський державний 
аграрний університет; 
свідоцтво про  
підвищення 
кваліфікації СС № 
00493008/00000183-
22 від 29.06.2022 р.; 
тема «Забезпечення 
якості вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання» 
(17.05.2022 – 
29.06.2022); обсяг – 
90 годин (3 кредита 
ECTS).
- Ізмаїльський 
державний 
гуманітарний 
університет; довідка 
про підвищення 
кваліфікації № 02-01-
361 від 25.10.2021 р.; 
тема «Психолого-
педагогічні 
особливості 
викладання 
суспільно-
гуманітарних 
дисциплін»; дата 
видачі 25.10.2021 р.; 
обсяг – 180 годин (6 
кредитів ECTS).
- Одеська національна 
академія харчових 



технологій; довідка 
про підвищення 
кваліфікації № 104/Р1 
від 25.06.2021 р.; тема 
«Вдосконалення 
технології і техніки 
організації та 
проведення лекцій, 
семінарів, 
колоквіумів, 
індивідуальних занять 
у процесі викладання 
суспільно-
гуманітарних 
дисциплін»; дата 
видачі 25.06.2021 р.; 
обсяг – 180 годин (6 
кредитів ECTS).
- Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України; свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СС 
№00493706 / 007467-
18; тема «Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності»; дата 
видачі 26.10.2018 р.; 
обсяг – 150 годин (5 
кредитів ECTS). 
- Чорноморський 
національний 
університет імені 
Петра Могили (м. 
Миколаїв); сертифікат 
про підвищення 
кваліфікації МК № 
000068; підвищення 
кваліфікації з 
навчальних дисциплін 
«Історія України», 
«Історія української 
культури» ; дата 
видачі 24.05.2017 р. ; 
обсяг – 108 годин (3,5 
кредити ECTS).

Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
5 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4, 38.12, 
38.14. 
п.38.1. 
1. Федорова І. 
Розвиток культури і 
освіти в Українській 
Народній Республіці. 
Історичний архів. 
Наукові студії: 
збірник наукових 
праць. Миколаїв, 
2019. Вип. 20.  С. 103-
110. URL: 
http://istarhiv.chdu.ed
u.ua/article/view/19842
7 
2. Ногінська А.О., 
Чебан О.М., Федорова 
І.В. Впровадження 
елементів 
елективного курсу в 
процес підготовки 
магістрів-аграріїв 
ОДАУ. Аграрний 
вісник 



Причорномор’я. 
Одеса, 2019. № 94. С. 
100-109. URL: 
https://abbsl.osau.edu.
ua/index.php/visnuk/a
rticle/view/67
3.  Ногінська А.О., 
Федорова І.В. 
Формування 
професійно-етичної 
компетентності у 
майбутніх лікарів 
ветеринарної 
медицини з 
застосуванням методу 
«Символдрами». 
Аграрний вісник 
Причорномор’я.  
Одеса, 2020.  № 96. С. 
133-141. URL: 
https://abbsl.osau.edu.
ua/index.php/visnuk/a
rticle/view/139 
4. Федорова І.В. Огляд 
історіографії та 
джерельн6ої бази 
дослідження розвитку 
вищої 
сільськогосподарської 
освіти в Україні 1861-
1917 років. Вчені  іж 
нар Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія 
«Історичні науки». 
Київ,  2021. Т. 32 (71). 
№1, 2021. С.180 -184. 
URL: 
http://www.hist.vernad
skyjournals.in.ua/32-
71-1
5.  Писаренко Л.М., 
Плукчи Л.В., 
Федорова І.В. 
Волонтерство: 
виклики сьогодення 
(за матеріалами 
друкованих ЗМІ). 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія 
«Філологія. 
Журналістика». Київ,  
2021. Т. 32 (71). 
№1,2021, частина 3.. 
С.156 -160. 
http://philol.vernadskyj
ournals.in.ua/journals/ 
2021/1_2021/part_3/1-
3_2021.pdf
 6. Федорова І.В. 
Значення 
моніторингових 
досліджень для 
підвищення якості 
навчання в закладах 
вищої освіти. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія 
«Психологія». Київ: 
Гельветика,  2021. Т. 
32 (71)  № 5 2021. 
С.155 -160. URL: 
http://www.psych.vern
adskyjournals.in.ua/jou
rnal/5_2021/28.pdf



7. Федорова І.В., 
Чебан О.М. та ін. 
«Мовно-стилістичні 
маркери впливу в 
есеїстичному тексті: 
Лінгво-філософський  
аспект» . Linguistic 
and Stylistic Markers of 
Influence in the 
Essayistic Text: A 
Linguophilosophic 
Aspect .  IJCSNS 
International Journal of 
Computer Science and 
Network Security, 
VOL.22 No.5, May 
2022. URL: 
http://ijcsns.org/07_bo
ok/html/202205/20220
5024.html  (Web of 
Sciеnse)
8. Федорова І., 
Поплавська Т. 
Проблема досконалої 
людини як проблема 
сталого суспільства у 
глобалізованому світі. 
Людинознавчі студії: 
зб. наук. Праць 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. Серія 
«Філософія». 
Дрогобич: Гельветика, 
2022. Спецвипуск, 
присвячений 
євроінтеграційній 
тематиці. С. 144 – 164.     

п. 38.3
1. Федорова І.В., Чебан 
О.М. та  ін. 
Політологія: 
дистанційний курс. 
Навч. посібник. Одеса: 
ТЕС, 2022. 164 с.

п. 38.4
1.Федорова І.В. 
Соціологія. Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів усіх 
факультетів (ІІІ 
частина).  Одеса: 
ОДАУ, 2018.  32 с. 
(Протокол ЗК № 8 від 
02.03.18).
2.Федорова І.В. 
Соціологія. Методичні 
вказівки. 
Індивідуальний план 
вивчення дисципліни. 
Одеса: ОДАУ, 2019.  
20 с. (Протокол ЗК № 
7 від 04.02.19).
3.Федорова І.В. Історія 
України. Методичний 
посібник для 
студентів денної і 
заочної форм 
навчання. 
Індивідуальний план 
вивчення дисципліни. 
Одеса: ОДАУ, 2020.  
48 с. (Протокол ЗК № 
10 від 27.01.20).
4. Федорова І.В. 
Історія України: 



методичні вказівки 
для підготовки до 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей  051 
Економіка, 071 Облік і 
оподаткування, 073 
Менеджмент, 193 
Геодезія і землеустрій, 
201 Агрономія, 202 
Захист і карантин 
рослин, 203 
Садівництво та 
виноградарство, 204 
Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва, 208 
Агроінженерія. Одеса: 
ОДАУ, 2021. 32 с. 
(Протокол НМР № 2 
від 4.10.21).
5. Чебан О.М., 
Федорова І.В. Історія 
української культури. 
Методичні вказівки 
для підготовки до 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей  051 
Економіка, 071 Облік і 
оподаткування, 073 
Менеджмент, 193 
Геодезія і землеустрій, 
201 Агрономія, 202 
Захист і карантин 
рослин, 203 
Садівництво та 
виноградарство, 204 
Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва, 208 
Агроінженерія. Одеса: 
ОДАУ, 2021. 42 с. 
(Протокол НМР № 2 
від 4.10.21).
6. Федорова І.В. 
Психологія. 
Методичні вказівки 
для підготовки до 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей  051 
Економіка, 073 
Менеджмент. Одеса: 
ОДАУ, 2021. 26 с. 
(Протокол НМР № 2 
від 4.10.21).
7. Федорова І.В. 
Соціологія. Методичні 
вказівки для 
підготовки до 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 



спеціальності  051 
Економіка. Одеса: 
ОДАУ, 2021. 24 с. 
(Протокол НМР № 2 
від 4.10.21).
8. Федорова І.В., 
Мельник Ю.П. Історія 
України. Методичні 
вказівки для 
підготовки до 
семінарського заняття 
та самостійної роботи 
з теми: «Україна в 
період польсько-
литовської колонізації 
(ХІV-першої  іж . ХVІІ  
іж.)» для здобувачів 
вищої освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей  051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 073 
«Менеджмент», 193 
«Геодезія і 
землеустрій», 201 
«Агрономія», 202 
«Захист і карантин 
рослин», 203 
«Садівництво та 
виноградарство», 204 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва», 208 
«Агроінженерія». 
Одеса: ОДАУ, 2022. 17 
с. (Протокол НМР № 
5 від 11.04.22).

п 38.12 
1. Федорова І.В. 
Розвиток аграрної 
освіти Півдня України 
на початку ХХ 
століття: до 100-ліття 
заснування Одеського 
державного аграрного 
університету. 
Науковий журнал 
«Молодий вчений». 
Херсон, 2018. № 4 
(56), квітень 2018. С. 
22-26. URL:
http://molodyvcheny.in
.ua/files/journal/2018/
4/6.pdf
2. Ногінська А.О., 
Федорова І.В. 
Педагогічні інновації 
в підготовці студентів-
аграріїв. Сучасний рух 
науки: матеріали ІІ 
міжн. Наук.-практ. 
Інтернет-конф. 
(Дніпро, 28-29 червня 
2018 р.). Дніпро, 2018.  
С. 286-289.  URL: 
http://elibrary.kubg.ed
u.ua/id/eprint/25297/1
/O_Sakaliuk_SRN.pdf
3. Федорова І.В., 
Тарасенко Н. Вплив 
засобів масової 
інформації на 
поведінку людини у 
суспільстві. 
Вітчизняна наука на 
зламі епох: проблеми 
та перспективи 



розвитку: зб. Наук. 
Праць.  Переяслав-
Хмельницький, 2018. 
Вип. 46. С. 115-118. 
URL: 
http://confscience.web
node.com.ua
4. Федорова І.В.  
Розвиток культури й 
освіти в Українській 
Народній Республіці. 
Ольвійський форум – 
2019: стратегії країн 
Причорноморського 
регіону в 
геополітичному 
просторі. «1919 рік в 
історії Центрально-
Східної Європи: до 
100-річчя 
проголошення злуки 
УНР і ЗУНР»: 
матеріали  ХІІІ міжн. 
Наук. Конф. 
(Миколаїв,  6-9 червня 
2019 р.). Миколаїв, 
2019. С.42-44.  URL: 
http://dspace.chmnu.e
du.ua/handle/1234567
89/289?mode=full 
5. Федорова І.В., 
Мединська Д.В. 
Соціальна 
відповідальність під 
час карантину в 
умовах пандемії 
COVID-19. 
Українознавчий вимір 
у сучасній науці: 
гуманітарний аспект: 
матеріали V всеукр. 
Наук.-практ. Конф. 
(Миколаїв, 30 квітня 
2020 р.). Миколаїв, 
2020. С. 57-59
6. Ногінська А.О., 
Чебан О.М., Федорова 
І.В., Роль елективного 
курсу при підготовці 
магістрів-аграріїв 
ОДАУ. 
Українознавчий вимір 
у сучасній науці: 
гуманітарний аспект: 
матеріали V всеукр. 
Наук.-практ. Конф. ( 
Миколаїв, 30 квітня 
2020 р.). Миколаїв, 
2020. С. 13-15.
7. Кошельник К.В., 
Федорова І.В. Вплив 
соціокультурної 
діяльності людини на 
трансформацію 
економічного, 
соціального і 
культурного життя 
суспільства. 
Креативна 
трансформація та 
модернізація 
сучасного суспільства: 
матераіли  іж нар. 
Наук.-практ. Конф. 
(Харків, 27 січня 2021 
р.). Харків, 2021. С. 10 
– 12. URL: 
https://www.newroute.
org.ua/wp-
content/uploads/2021/
01/%E2%84%96-1.pdf



8. І. Fedorova, O. 
Cheban, Y. Melnik 
AGRICULTURAL 
EDUCATION OF 
SOUTHERN UKRAINE 
POLICY.  V 
Міжнародний 
Євразійський конгрес 
сільського 
господарства та 
природничих наук 23 
жовтня 2021 року. м. 
Одеса. ОДАУ. С. 119-
121.
9. Мацуєва Д., 
Федорова І. Тернистий 
шлях української 
культури . 
Українознавчий вимір 
у сучасній науці: 
гуманітарний аспект: 
матеріали VІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 29 квітня 
2022 р., м. Миколаїв. 
Миколаїв: МНАУ, 
2022. С. 79-82.
10. Федорова І.В., 
Поплавська Т.М. 
Метафізика серця 
Григорія Сковороди.  
Матеріали VІ 
Міжнародної наукової 
конференції студентів, 
молодих вчених та 
науковців 
«Методологія та 
технологія сучасного 
філософського 
пізнання» (Одеса, 20-
21 травня 2022 р.). 
Одеса:  Державний 
заклад 
«Південноукраїнський
національний 
педагогічний 
університет імені К. Д. 
Ушинського», 2022. С. 
120-122.
11. Чебан О., Федорова 
І. Григорій Сковорода: 
діалог століть. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
рецепції світоглядно-
ціннісних орієнтирів 
Григорія Сковороди» 
(Полтава, 2 – 4 грудня 
2022 р.). Полтава: НУ 
Полтавська 
політехніка імені 
Юрія Кондратюка, 
2022. С.64-68.
12. Федорова І.В., 
ПоплавськаТ.М. 
Інтегральний підхід 
до вивчення історії 
України в Одеському 
державному 
аграрному 
університеті.
Сучасна студентська 
історична наука: візії 
та напрями : зб. 
матер. Всеукр. наук.-
практ. студ. конф., 9 
грудня. 2022 р. 
Черкаси : ЧНУ ім. Б. 



Хмельницького, 2022. 
С.155-157.
13.Федорова І. В. 
Філософія щастя 
Григорія Сковороди: 
морально-етичний 
аспект. Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальність 
філософських та 
освітніх ідей Григорія 
Сковороди у XXI 
столітті» (23 
листопада 2022 року). 
Одеса: ОНМА iменi А. 
В. Нежданової, 2022. 
С. 144-146.
14. Федорова І.В., 
Поплавська Т.М. 
Холіцистичні стратегії 
пізнання як проблема 
філософії освіти. 
Global science and 
education in the 
modern realitis. jule, 
2022. c.93-97 Режим 
доступу: ЦІЛІСНІ 
СТРАТЕГІЇ 
ПІЗНАННЯ ЯК 
ПРОБЛЕМА 
ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ | 
Матеріали 
конференції Sworld-
US (proconference.org)     
П.38.14
1. Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 
«Соціологічні студії» 

149794 Федорова 
Інна 
Валеріївна

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
суспільно-

гуманітарних 
наук

Диплом 
магістра, 

Чорноморськи
й 

національний 
університет 
імені Петра 
Могили, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
032 Історія та 

археологія

16 Психологія Підвищення 
кваліфікації: 
- курс «Цифрові 
інструменти Google 
для вищої освіти. 
Базовий рівень» ТОВ 
«Академія цифрового 
розвитку»; сертифікат 
GDTfE-06-Б-01764, 
виданий 15.01.2022; 
обсяг – 30 годин (1 
кредити ECTS).
- підвищення 
кваліфікації 
викладачів закладів 
вищої освіти 
«Особливості 
розроблення та 
змістового 
наповнення 
навчальних програм 
вибіркових дисциплін, 
що забезпечують 
формування 
міжкультурної 
свідомості та 
компетентностей 
здобувачів вищої 
освіти» (20-
21.12.2022) сертифікат 
СС № 38282994/5167-
22 виданий 11.01.2023; 
обсяг – 8 годин (0,2 
кредити ECTS).
- вебінар для 
українських вчених з 
питань використання 
платформи Web of 



Science «Web of 
Science Researcher 
Profiles: інструкція до 
використання», 
компанія Clarivate, 
виданий 08.12.2022; 
обсяг – 1 година.
- вебінар 
«Неформальна освіта 
здобувачів вищої 
освіти:досвід країн 
Європейського Союзу 
та України» (3-
10.10.2022) сертифікат 
ES № 10025/2022 
виданий 10.10.2022; 
обсяг – 45 годин (1,5 
кредити ECTS).
- Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації (вебінар) 
на тему: «Академічна 
доброчесність при 
підготовці магістрів та 
здобувачів доктора 
філософії (PhD) в 
країнах 
Європейського Союзу 
та Україні» (19-
26.09.2022) 
сертифікат ES № 
97540/2022 
26.09.2022; обсяг – 45 
годин (1,5 кредити 
ECTS).
- всеукраїнський 
проект "Uni-Biz Bridge 
Camp"
(освітній літній 
онлайн-кемп з 
розвитку soft skills для 
викладачів); 
сертифікат № 397 11-
14.07.2022 р.; обсяг 10 
годин.
- онлайн-тренінг 
«Можливості 
YOUTUBE для освіти» 
ТОВ «Академія 
цифрового розвитку»; 
сертифікат виданий 
29.06.2022; обсяг – 2 
годин (0,07 кредити 
ECTS).
- онлайн-семінар 
«Цифрові інструменти 
Google для вищої 
освіти» ТОВ 
«Академія цифрового 
розвитку»; сертифікат 
виданий 23.06.2022; 
обсяг – 2 годин (0,07 
кредити ECTS).
- базовий курс 
«Безбар’єрна 
грамотність» Дія 
МЦТУ сертифікат ТО 
038545307, виданий 
10.02.2022; обсяг - 0,2 
кредити ECTS.
- базовий курс 
«Інтерактивне 
навчання» Дія МЦТУ 
сертифікат, виданий 
01.12.2021; обсяг - 0,2 
кредити ECTS.
- тестування на 
національній онлайн-
платформі Дія 
Цифрова освіта 
«Цифрограма 2.0» Дія 



МЦТУ сертифікат, 
виданий 01.12.2021; 
обсяг - 0,2 кредити 
ECTS.
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
Курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». 
Сертифікат, 60 годин. 
Сертифікат виданий 
06.10.2021 р.
- Одеський державний 
аграрний університет; 
свідоцтво про  
підвищення 
кваліфікації СС № 
00493008/00000183-
22 від 29.06.2022 р.; 
тема «Забезпечення 
якості вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання» 
(17.05.2022 – 
29.06.2022); обсяг – 
90 годин (3 кредита 
ECTS).
- Ізмаїльський 
державний 
гуманітарний 
університет; довідка 
про підвищення 
кваліфікації № 02-01-
361 від 25.10.2021 р.; 
тема «Психолого-
педагогічні 
особливості 
викладання 
суспільно-
гуманітарних 
дисциплін»; дата 
видачі 25.10.2021 р.; 
обсяг – 180 годин (6 
кредитів ECTS).
- Одеська національна 
академія харчових 
технологій; довідка 
про підвищення 
кваліфікації № 104/Р1 
від 25.06.2021 р.; тема 
«Вдосконалення 
технології і техніки 
організації та 
проведення лекцій, 
семінарів, 
колоквіумів, 
індивідуальних занять 
у процесі викладання 
суспільно-
гуманітарних 
дисциплін»; дата 
видачі 25.06.2021 р.; 
обсяг – 180 годин (6 
кредитів ECTS).
- Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України; свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СС 
№00493706 / 007467-
18; тема «Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності»; дата 
видачі 26.10.2018 р.; 
обсяг – 150 годин (5 
кредитів ECTS). 



- Чорноморський 
національний 
університет імені 
Петра Могили (м. 
Миколаїв); сертифікат 
про підвищення 
кваліфікації МК № 
000068; підвищення 
кваліфікації з 
навчальних дисциплін 
«Історія України», 
«Історія української 
культури» ; дата 
видачі 24.05.2017 р. ; 
обсяг – 108 годин (3,5 
кредити ECTS).

Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
5 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4, 38.12, 
38.14. 
п.38.1. 
1. Федорова І. 
Розвиток культури і 
освіти в Українській 
Народній Республіці. 
Історичний архів. 
Наукові студії: 
збірник наукових 
праць. Миколаїв, 
2019. Вип. 20.  С. 103-
110. URL: 
http://istarhiv.chdu.ed
u.ua/article/view/19842
7 
2. Ногінська А.О., 
Чебан О.М., Федорова 
І.В. Впровадження 
елементів 
елективного курсу в 
процес підготовки 
магістрів-аграріїв 
ОДАУ. Аграрний 
вісник 
Причорномор’я. 
Одеса, 2019. № 94. С. 
100-109. URL: 
https://abbsl.osau.edu.
ua/index.php/visnuk/a
rticle/view/67
3.  Ногінська А.О., 
Федорова І.В. 
Формування 
професійно-етичної 
компетентності у 
майбутніх лікарів 
ветеринарної 
медицини з 
застосуванням методу 
«Символдрами». 
Аграрний вісник 
Причорномор’я.  
Одеса, 2020.  № 96. С. 
133-141. URL: 
https://abbsl.osau.edu.
ua/index.php/visnuk/a
rticle/view/139 
4. Федорова І.В. Огляд 
історіографії та 
джерельн6ої бази 
дослідження розвитку 
вищої 
сільськогосподарської 
освіти в Україні 1861-
1917 років. Вчені  іж 
нар Таврійського 
національного 



університету імені В.І. 
Вернадського. Серія 
«Історичні науки». 
Київ,  2021. Т. 32 (71). 
№1, 2021. С.180 -184. 
URL: 
http://www.hist.vernad
skyjournals.in.ua/32-
71-1
5.  Писаренко Л.М., 
Плукчи Л.В., 
Федорова І.В. 
Волонтерство: 
виклики сьогодення 
(за матеріалами 
друкованих ЗМІ). 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія 
«Філологія. 
Журналістика». Київ,  
2021. Т. 32 (71). 
№1,2021, частина 3.. 
С.156 -160. 
http://philol.vernadskyj
ournals.in.ua/journals/ 
2021/1_2021/part_3/1-
3_2021.pdf
 6. Федорова І.В. 
Значення 
моніторингових 
досліджень для 
підвищення якості 
навчання в закладах 
вищої освіти. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія 
«Психологія». Київ: 
Гельветика,  2021. Т. 
32 (71)  № 5 2021. 
С.155 -160. URL: 
http://www.psych.vern
adskyjournals.in.ua/jou
rnal/5_2021/28.pdf
7. Федорова І.В., 
Чебан О.М. та ін. 
«Мовно-стилістичні 
маркери впливу в 
есеїстичному тексті: 
Лінгво-філософський  
аспект» . Linguistic 
and Stylistic Markers of 
Influence in the 
Essayistic Text: A 
Linguophilosophic 
Aspect .  IJCSNS 
International Journal of 
Computer Science and 
Network Security, 
VOL.22 No.5, May 
2022. URL: 
http://ijcsns.org/07_bo
ok/html/202205/20220
5024.html  (Web of 
Sciеnse)
8. Федорова І., 
Поплавська Т. 
Проблема досконалої 
людини як проблема 
сталого суспільства у 
глобалізованому світі. 
Людинознавчі студії: 
зб. наук. Праць 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 



Івана Франка. Серія 
«Філософія». 
Дрогобич: Гельветика, 
2022. Спецвипуск, 
присвячений 
євроінтеграційній 
тематиці. С. 144 – 164.     

п. 38.3
1. Федорова І.В., Чебан 
О.М. та  ін. 
Політологія: 
дистанційний курс. 
Навч. посібник. Одеса: 
ТЕС, 2022. 164 с.

п. 38.4
1.Федорова І.В. 
Соціологія. Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів усіх 
факультетів (ІІІ 
частина).  Одеса: 
ОДАУ, 2018.  32 с. 
(Протокол ЗК № 8 від 
02.03.18).
2.Федорова І.В. 
Соціологія. Методичні 
вказівки. 
Індивідуальний план 
вивчення дисципліни. 
Одеса: ОДАУ, 2019.  
20 с. (Протокол ЗК № 
7 від 04.02.19).
3.Федорова І.В. Історія 
України. Методичний 
посібник для 
студентів денної і 
заочної форм 
навчання. 
Індивідуальний план 
вивчення дисципліни. 
Одеса: ОДАУ, 2020.  
48 с. (Протокол ЗК № 
10 від 27.01.20).
4. Федорова І.В. 
Історія України: 
методичні вказівки 
для підготовки до 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей  051 
Економіка, 071 Облік і 
оподаткування, 073 
Менеджмент, 193 
Геодезія і землеустрій, 
201 Агрономія, 202 
Захист і карантин 
рослин, 203 
Садівництво та 
виноградарство, 204 
Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва, 208 
Агроінженерія. Одеса: 
ОДАУ, 2021. 32 с. 
(Протокол НМР № 2 
від 4.10.21).
5. Чебан О.М., 
Федорова І.В. Історія 
української культури. 
Методичні вказівки 
для підготовки до 
семінарських занять 
та самостійної роботи 



здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей  051 
Економіка, 071 Облік і 
оподаткування, 073 
Менеджмент, 193 
Геодезія і землеустрій, 
201 Агрономія, 202 
Захист і карантин 
рослин, 203 
Садівництво та 
виноградарство, 204 
Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва, 208 
Агроінженерія. Одеса: 
ОДАУ, 2021. 42 с. 
(Протокол НМР № 2 
від 4.10.21).
6. Федорова І.В. 
Психологія. 
Методичні вказівки 
для підготовки до 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей  051 
Економіка, 073 
Менеджмент. Одеса: 
ОДАУ, 2021. 26 с. 
(Протокол НМР № 2 
від 4.10.21).
7. Федорова І.В. 
Соціологія. Методичні 
вказівки для 
підготовки до 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності  051 
Економіка. Одеса: 
ОДАУ, 2021. 24 с. 
(Протокол НМР № 2 
від 4.10.21).
8. Федорова І.В., 
Мельник Ю.П. Історія 
України. Методичні 
вказівки для 
підготовки до 
семінарського заняття 
та самостійної роботи 
з теми: «Україна в 
період польсько-
литовської колонізації 
(ХІV-першої  іж . ХVІІ  
іж.)» для здобувачів 
вищої освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей  051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 073 
«Менеджмент», 193 
«Геодезія і 
землеустрій», 201 
«Агрономія», 202 
«Захист і карантин 
рослин», 203 
«Садівництво та 
виноградарство», 204 
«Технологія 



виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва», 208 
«Агроінженерія». 
Одеса: ОДАУ, 2022. 17 
с. (Протокол НМР № 
5 від 11.04.22).

п 38.12 
1. Федорова І.В. 
Розвиток аграрної 
освіти Півдня України 
на початку ХХ 
століття: до 100-ліття 
заснування Одеського 
державного аграрного 
університету. 
Науковий журнал 
«Молодий вчений». 
Херсон, 2018. № 4 
(56), квітень 2018. С. 
22-26. URL:
http://molodyvcheny.in
.ua/files/journal/2018/
4/6.pdf
2. Ногінська А.О., 
Федорова І.В. 
Педагогічні інновації 
в підготовці студентів-
аграріїв. Сучасний рух 
науки: матеріали ІІ 
міжн. Наук.-практ. 
Інтернет-конф. 
(Дніпро, 28-29 червня 
2018 р.). Дніпро, 2018.  
С. 286-289.  URL: 
http://elibrary.kubg.ed
u.ua/id/eprint/25297/1
/O_Sakaliuk_SRN.pdf
3. Федорова І.В., 
Тарасенко Н. Вплив 
засобів масової 
інформації на 
поведінку людини у 
суспільстві. 
Вітчизняна наука на 
зламі епох: проблеми 
та перспективи 
розвитку: зб. Наук. 
Праць.  Переяслав-
Хмельницький, 2018. 
Вип. 46. С. 115-118. 
URL: 
http://confscience.web
node.com.ua
4. Федорова І.В.  
Розвиток культури й 
освіти в Українській 
Народній Республіці. 
Ольвійський форум – 
2019: стратегії країн 
Причорноморського 
регіону в 
геополітичному 
просторі. «1919 рік в 
історії Центрально-
Східної Європи: до 
100-річчя 
проголошення злуки 
УНР і ЗУНР»: 
матеріали  ХІІІ міжн. 
Наук. Конф. 
(Миколаїв,  6-9 червня 
2019 р.). Миколаїв, 
2019. С.42-44.  URL: 
http://dspace.chmnu.e
du.ua/handle/1234567
89/289?mode=full 
5. Федорова І.В., 
Мединська Д.В. 
Соціальна 



відповідальність під 
час карантину в 
умовах пандемії 
COVID-19. 
Українознавчий вимір 
у сучасній науці: 
гуманітарний аспект: 
матеріали V всеукр. 
Наук.-практ. Конф. 
(Миколаїв, 30 квітня 
2020 р.). Миколаїв, 
2020. С. 57-59
6. Ногінська А.О., 
Чебан О.М., Федорова 
І.В., Роль елективного 
курсу при підготовці 
магістрів-аграріїв 
ОДАУ. 
Українознавчий вимір 
у сучасній науці: 
гуманітарний аспект: 
матеріали V всеукр. 
Наук.-практ. Конф. ( 
Миколаїв, 30 квітня 
2020 р.). Миколаїв, 
2020. С. 13-15.
7. Кошельник К.В., 
Федорова І.В. Вплив 
соціокультурної 
діяльності людини на 
трансформацію 
економічного, 
соціального і 
культурного життя 
суспільства. 
Креативна 
трансформація та 
модернізація 
сучасного суспільства: 
матераіли  іж нар. 
Наук.-практ. Конф. 
(Харків, 27 січня 2021 
р.). Харків, 2021. С. 10 
– 12. URL: 
https://www.newroute.
org.ua/wp-
content/uploads/2021/
01/%E2%84%96-1.pdf
8. І. Fedorova, O. 
Cheban, Y. Melnik 
AGRICULTURAL 
EDUCATION OF 
SOUTHERN UKRAINE 
POLICY.  V 
Міжнародний 
Євразійський конгрес 
сільського 
господарства та 
природничих наук 23 
жовтня 2021 року. м. 
Одеса. ОДАУ. С. 119-
121.
9. Мацуєва Д., 
Федорова І. Тернистий 
шлях української 
культури . 
Українознавчий вимір 
у сучасній науці: 
гуманітарний аспект: 
матеріали VІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 29 квітня 
2022 р., м. Миколаїв. 
Миколаїв: МНАУ, 
2022. С. 79-82.
10. Федорова І.В., 
Поплавська Т.М. 
Метафізика серця 
Григорія Сковороди.  
Матеріали VІ 



Міжнародної наукової 
конференції студентів, 
молодих вчених та 
науковців 
«Методологія та 
технологія сучасного 
філософського 
пізнання» (Одеса, 20-
21 травня 2022 р.). 
Одеса:  Державний 
заклад 
«Південноукраїнський
національний 
педагогічний 
університет імені К. Д. 
Ушинського», 2022. С. 
120-122.
11. Чебан О., Федорова 
І. Григорій Сковорода: 
діалог століть. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
рецепції світоглядно-
ціннісних орієнтирів 
Григорія Сковороди» 
(Полтава, 2 – 4 грудня 
2022 р.). Полтава: НУ 
Полтавська 
політехніка імені 
Юрія Кондратюка, 
2022. С.64-68.
12. Федорова І.В., 
ПоплавськаТ.М. 
Інтегральний підхід 
до вивчення історії 
України в Одеському 
державному 
аграрному 
університеті.
Сучасна студентська 
історична наука: візії 
та напрями : зб. 
матер. Всеукр. наук.-
практ. студ. конф., 9 
грудня. 2022 р. 
Черкаси : ЧНУ ім. Б. 
Хмельницького, 2022. 
С.155-157.
13.Федорова І. В. 
Філософія щастя 
Григорія Сковороди: 
морально-етичний 
аспект. Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальність 
філософських та 
освітніх ідей Григорія 
Сковороди у XXI 
столітті» (23 
листопада 2022 року). 
Одеса: ОНМА iменi А. 
В. Нежданової, 2022. 
С. 144-146.
14. Федорова І.В., 
Поплавська Т.М. 
Холіцистичні стратегії 
пізнання як проблема 
філософії освіти. 
Global science and 
education in the 
modern realitis. jule, 
2022. c.93-97 Режим 
доступу: ЦІЛІСНІ 
СТРАТЕГІЇ 
ПІЗНАННЯ ЯК 
ПРОБЛЕМА 
ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ | 



Матеріали 
конференції Sworld-
US (proconference.org)     
П.38.14
1. Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 
«Соціологічні студії» 

355331 Коваленко 
Олена 
Анатоліївна

доцент, 
Сумісництв
о

Кафедра 
суспільно-

гуманітарних 
наук

Диплом 
магістра, 
Одеський 

регіональний 
інститут 

державного 
управління 

Національної 
академії 

державного 
управління 

при 
Президентові 
України, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
281 Публічне 
управління та 

адмініструванн
я, Диплом 

кандидата наук 
ДK 049404, 

виданий 
12.11.2008, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032748, 
виданий 

26.10.2012

24 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Підвищення 
кваліфікації: 
Одеський 
регіональний інститут 
державного 
управління 
Національної академії 
державного 
управління при 
Президентові 
України, кафедра 
української та 
іноземних мов. Строк 
та обсяг підвищення 
кваліфікації: 
02.03.2020-
02.05.2020,  180 
годин. Довідка №01-
06-218/0/20/481-3 від 
13.05.2020 р.
Одеський 
регіональний інститут 
державного 
управління 
Національної академії 
державного 
управління при 
Президентові 
України, диплом 
магістра з відзнакою 
за спеціальністю 281 
«Публічне управління 
та адміністрування». 
Диплом магістра М20 
№ 137683 від 31 
грудня 2020 р.

Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
4 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.4, 38.11, 38.12. 
п.38.1. 
 1. Коваленко О. А. 
Екзистенційний зміст 
основних ідей в 
інтимно-медитативній 
ліриці Т. Г. Шевченка. 
Наукові записки: 
[збірник наукових 
статей] / М-во освіти і 
науки України, Нац. 
пед. ун-т імені М. П. 
Драгоманова, 2019. 
Випуск СХХХХII (142). 
С.107-115
2. Сидоренко О.П., 
Коваленко О.А., 
Розова Т.В. 
Український 
кордоцентризм: 
історія та сучасність. – 
Науковий вісник. 
Київський 
національний 
університет ім. М.П. 
Драгоманова, вип. 
148(№ 9), ч.2. Київ: 
видавництво «Гілея», 



2019.  с. 124-132.
3. Сидоренко О.П., 
Макуха С.М., 
Коваленко О.А. 
Діалектика 
раціональності та 
економічної 
ефективності: 
проблеми, здобутки, 
можливі шляхи 
вирішення. – Вісник 
соціально-
економічних 
досліджень № 2-3(70-
71). Одеса: ОНЕУ, 
2019. –с. 11-19.
4. Сидоренко О.П., 
Коваленко О.А., 
Розова Т.В. 1845 рік у 
творчості Т.Г. 
Шевченка: 
філософські роздуми. 
– Науковий вісник. 
Київський 
національний 
університет ім. М.П. 
Драгоманова, вип. 
150(№ 11), ч. 2. Київ: 
видавництво «Гілея», 
2019. – с. 103-110.
5.Сидоренко О. П., 
Макуха С. М., 
Коваленко О. А. 
Раціональність як 
філософська 
проблема та дієвий 
чинник формування 
економіки знань. 
Вісник соціально-
економічних 
досліджень : зб. наук. 
праць / За ред. М. І. 
Звєрякова (голов. 
ред.) та ін. Одеса : 
Одеський 
національний 
економічний 
університет. 2020. № 
1 (72). С. 9–24.
6. Сидоренко О.П., 
Коваленко О.А., 
Розова Т.В. Філософія 
розвитку історії 
України в ранній 
творчості Т. 
Шевченка. – 
Науковий вісник. 
Київський 
національний 
університет ім. М.П. 
Драгоманова, вип. 
153(№ 2), ч. 2. Київ: 
видавництво «Гілея», 
2020.  с. 356-360.
7. Коваленко О. А., 
Ханецька А. О. 
Проблеми викладання 
навчальної 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
здобувачів освіти 
економічних 
спеціальностей 
закладів вищої освіти. 
Український журнал 
прикладної економіки 
та техніки. 2021. Том 
6. № 4. С. 140-146.
8. Ніколюк О.В, 



Коваленко О.А., 
Орлова В.О. 
Збалансування ринку 
праці в контексті 
забезпечення якості 
надання освітніх 
послуг. Інвестиції: 
практика та досвід. № 
22, 2022. С.25-30.

38.4
1. Сидоренко О.П., 
Коваленко О.А., Чебан 
О.М. Історія 
української культури: 
Методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
семінарських занять 
та самостійного 
вивчення студентами 
програмного 
матеріалу з 
навчальної 
дисципліни. Для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання. Одеса: 
ОДАУ, 2019. 40 с.
2.Сидоренко О.П., 
Коваленко О.А., Чебан 
О.М. Історія 
української культури: 
навчально-
методичний посібник 
з тестовими 
завданнями до 
семінарських занять 
для здобувачів 
освітнього ступеню 
«бакалавр» усіх 
спеціальностей.  
Одеса: ОДАУ, 2019.  76 
с.
3. Чебан О.М., 
Сидоренко О.П., 
Коваленко О.А. 
Історія української 
культури: Методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
семінарських занять 
та самостійного 
вивчення студентами 
програмного 
матеріалу з 
навчальної 
дисципліни. Для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання. Одеса: 
ОДАУ, 2019. 40 с. 
4. Чебан О.М., 
Сидоренко О.П., 
Коваленко О.А. 
Історія української 
культури: навчально-
методичний посібник 
з тестовими 
завданнями до 
семінарських занять 
для здобувачів 
освітнього ступеню 
«бакалавр» усіх 
спеціальностей. 
Одеса: ОДАУ, 2019. 76 
с.
5. Чебан О.М., 
Коваленко О.А., 
Сидоренко О.П. Етика 
ділового спілкування. 



Методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
семінарських занять 
для студентів денної і 
заочної форм 
навчання (для 
студентів інженерно-
економічного 
факультету). Одеса: 
ОДАУ, 2020.  34 с.

38.11
Науковий консультант 
Наукового центру 
«Інститут 
виноградарства і 
виноробства ім. В.Є. 
Таїрова з 01 вересня 
2019 р. по теперішній 
час  на безоплатних 
умовах

38.12
1. Коваленко О. А. 
Психологічний 
конфлікт у ліричних 
творах Т. Шевченка. 
Орбіти художнього 
слова: Всеукраїнська 
наукова конференція, 
присвячена 100-річчю 
доктора філологічних 
наук, професора 
Григорія Андрійовича 
В’язовського, яка 
відбулася 4-5 квітня 
2019р.
2.Коваленко О.А. 
Загальні функції 
управління і функції 
управління 
інноваційною 
діяльністю НПП у 
вищій школі: 5 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
"Українознавчий 
вимір у сучасній 
науці: гуманітарний 
аспект"(30.04.20. 
Миколаївський НАУ) .
3.Коваленко О.А. 
Розвиток механізмів 
державного 
управління 
нововведеннями в 
системі вищої освіти. 
Публічне управління: 
традиції, інновації, 
глобальні тренди : 
матеріали 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. за 
міжнар. участю. (до 
25-річчя заснування 
інституту). 9 жовтня  
2020 р.  Одеса : ОРІДУ 
НАДУ, 2020. с.149-
150.
4.Коваленко О.А. 
Професійно-
педагогічна 
компетентність 
сучасного викладача. 
Менеджмент ХХІ 
століття: проблеми і 
перспективи: 
матеріали Х 
Всеукраїнської 



науково-практичної 
конференції, 22 
жовтня 2020 р. Умань 
: ВПЦ «Візаві», 2020.   
с.202-205.
5.Коваленко  О.А. 
Ханецька А.О. 
Формування мовно-
мовленнєвих 
компетенцій у процесі 
вивчення предмету 
«українська мова 
фахового 
спрямування» 
матеріали ІV 
Всеукраїнської 
інтернет-конференції, 
м. Умань,  квітень 
2021 р. Умань : 
Видавець «Сочінський 
М. М.», 2021. 
6. Коваленко О. А., А. 
Ханецька А. О. 
Асоціативний 
експеримент як спосіб 
дослідження лексики. 
Проблеми лінгвістики 
й методики 
викладання мов у 
контексті входження 
України в 
Європейський 
простір: матеріали ІV 
Всеукраїнської 
інтернет-конференції, 
м. Умань, 06 квітня 
2022 р. Умань : 
Видавець «Сочінський 
М. М.», 2022. С. 30-33. 
(0,12 д.а.)
7.Коваленко О. А., А. 
Ханецька А. О. 
Осмислення 
української історії в 
ранній творчості Т. 
Шевченка. 
Українознавчий вимір 
у сучасній науці: 
гуманітарний аспект. 
VІ науково-практична 
конференція, м. 
Миколаїв, 29.04.22. 
Миколаїв.

186189 Крюкова 
Ірина 
Олександрів
на

завідувач 
кафедри, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 
управління

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 003778, 

виданий 
31.10.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 036004, 
виданий 

14.09.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
022387, 
виданий 

19.02.2009, 

17 Податкова 
система

Підвищення 
кваліфікації: 
- Вищий професійний 
державний 
університеті 
(Республіка Польща): 
сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації; дата 
видача – 25.02.2019р.; 
тема «Підвищення 
рівня професійного 
викладання 
навчальних дисциплін 
та організації 
навчального процесу 
із урахуванням 
міжнародного 
досвіду»; обсяг – 180 
годин (6 ECTS)
- Харківський 
національний 
технічний університет 
сільського 
господарства м. П. 
Василенка: свідоцтво 
про підвищення 



Атестат 
професора AП 

001399, 
виданий 

16.12.2019

кваліфікації (СПК № 
00493741/1174-20); 
дата видачі – 
24.12.2020р. Тема 
«Розширення 
професійних 
компетентностей у 
сфері викладання 
облікових дисциплін 
та удосконалення 
організаційно-
управлінських навиків 
забезпечення роботи 
кафедри»; обсяг – 180 
годин (6 ECTS).
- Херсонський 
державний аграрно-
економічний 
університет 
(04.11.2021р. – 
05.11.2021р.). 
Свідоцтво № СС 
00493020/000057-21, 
тема: «Вдосконалення 
методики організації 
та проведення занять 
з освітніх компонент: 
«Оподаткування 
суб’єктів 
господарювання», 
«Податки і податкова 
система» «Аудит», 
«Організація і 
методика аудиту». 
Обсяг – 90 годин (3 
ЕСТS );
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». 
Сертифікат, 60 годин. 
Сертифікат виданий 
15.02.2022 р.;
-Дніпровський 
державний аграрно-
економічний 
університет 
(19.09.2022р – 
18.11.2022р.). 
Свідоцтво № ПК 
00493675/049108-22. 
Тема: «Розширення 
професійних 
компетентностей та 
удосконалення 
методики викладання 
освітніх компонент у 
сфері облікових і 
економічних 
дисциплін 
(«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Соціальна 
відповідальність 
бізнесу»; обсяг - 180 
годин (6 ECTS).
Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
9 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4,  38.7, 
38.8, 38.9, 38.11,38.12, 
38.14
п.38.1. 
1. Крюкова І.О. 
Теоретико-методичні 



та практичні аспекти 
маркетингового 
аудиту аграрних 
формувань. Вісник 
СНАУ. 2020. №. 1. С. 
9-14. (категорія В) 
URL: 
https://snaujournal.co
m.ua/index.php/journa
l/issue/view/8
2. Гривківська О.В., 
Крюкова І.О., Поліщук 
Н.В. Податкова 
політика України. 
Економіка і 
управління. 2020. № 
1(85). С. 13-18. URL: 
https://e-
u.edu.ua/ua/nauka/zhu
rnal-z-ekonomichnih-
nauk-ekonomika-i-
upravlinnja/
3. Крюкова І.О., 
Цуркан О.В. Єдиний 
податок бізнес-
суб’єктів аграрного 
сектору: сучасний  
стан та тенденції 
оподаткування. 
Вісник ХНАУ. 2020. 
№ 1. С. 199-208. URL: 
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21STN=1&S21FMT=AS
P_meta&C21COM=S&2
_S21P03=FILA=&2_S2
1STR=Vkhnau_ekon_2
020_1_19
4. Крюкова І.О. 
Сучасний  стан та 
тенденції розвитку 
ринку тваринництва в 
Україні. Актуальні 
проблеми 
інноваційної 
економіки. 2020. № 2. 
С. 22-28. (Категорія 
В). URL: 
http://apie.org.ua/uk/p
ublications-uk/2020-2/
5.Крюкова І.О., 
Степаненко С.В. 
Ефективність 
вітчизняного 
агробізнесу бізнесу у 
призмі пріоритетів 
сталого розвитку. 
Агросвіт. 2022. № 9-
10. С. 3-12. (Категорія 
В). URL: 
http://www.agrosvit.inf
o/
6. Крюкова І.О., 
Пантелеєв В.П., 
Мінакова С.М., 
Калина Т.Є. The export 
potential of the agrarian 
sector of Ukraine in a 
competitive 
environment. 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. 
2018. Т. 3 № 26. С. 
196-207.  (Категорія 
А).   URL: 



https://fkd.ubs.edu.ua/
index.php/fkd/issue/vi
ew/27

п. 38.3.
1. Маренич Т.Г., 
Красноруцький О.О., 
Крюкова І.О.  
Методологія і 
організація наукових 
досліджень в обліку та 
аудиті: Навчальний 
посібник студентам 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти денної та 
заочної форми 
навчання 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування». 
Харків: «Стильна 
типографія», 2020. 
225с. (Особ. внесок –
1,5 др. арк.)
2. Крюкова І.О., 
Стоянова-Коваль С.С., 
Гнатьєва Т.М., 
Маренич Т.Г. 
Бухгалтерський облік 
в управлінні 
підприємством: навч. 
посіб. / за ред. І.О. 
Крюкової. Одеса: 
ОДАУ, 2020. 266с. 
(Особ. внесок –1,5 др. 
арк.)
п. 38.4
1. Крюкова І.О. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Маркетинговий 
аудит» для здобувачів 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» 
спеціальностей 071  
«Облік і 
оподаткування» галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування» 
та 051 «Економіка» 
галузі знань 05 
«Соціальні та 
поведінкові науки». 
Одеса: ОДАУ, 2021. 
46с. (Протокол № 1 
від 04.10.2021р.)
2. Крюкова І.О. 
Методичні 
рекомендації з 
дисципліни 
«Маркетинговий 
аудит» для 
проведення 
практичних 
(семінарських) занять 
для здобувачів 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» 
спеціальностей 071  
«Облік і 
оподаткування» галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування» 
та 051 «Економіка» 
галузі знань 05 
«Соціальні та 
поведінкові науки». 
Одеса: ОДАУ, 2021. 
33с. (Протокол № 1 
від 04.10.2021р.)



3. Методичні 
рекомендації з 
дисципліни 
«Маркетинговий 
аудит» для 
самостійної роботи 
здобувачів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальностей 071 
«Облік і 
оподаткування» галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування» 
та 051 «Економіка» 
галузі знань 05 
«Соціальні та 
поведінкові науки». 
Одеса: ОДАУ, 2021. 
30с. (Протокол № 1 
від 04.10.2021р.)
п. 38.7
1.Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Д 64.832.02 у 
Харківському 
національному 
технічному 
університеті 
сільського 
господарства імені 
Петра Василенка з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальностями 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності (2015-
2019р.). 
2. Офіційний опонент 
на дисертаційну 
роботу Кравченко 
Ольги Михайлівни 
«Механізми 
гармонізації 
економічних відносин 
сільськогосподарських 
підприємств з 
суб’єктами ринку 
продукції 
тваринництва», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
доктора економічних 
наук за спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), 18 жовтня 
2020 р.
п.38.8
1.Науковий керівник 
наукової теми 
«Науково-
методологічні засади 
обліково-
аудиторського 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ого підприємництва». 
Державний 
реєстраційний номер 
0115 U 001369.  (2016-
2020 рр.)



2.Науковий керівник 
наукової теми 
«Перспективи 
розвитку обліку, 
контролю і 
оподаткування в 
умовах трансформації 
економічних 
процесів». Державний 
реєстраційний номер 
держаної реєстрації 
0121U110384. (2021-
2026рр).
3. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Аграрний 
вісник 
Причорномор’я., 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України (2018-2019 
р.).
п. 38.9
1.  10.12.2018р. – 
12.12.2018р. Експерт з 
проведення 
акредитаційної 
експертизи 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» 
освітнього ступеня 
«Магістр» у 
Національному 
аерокосмічному 
університеті ім. М.Є. 
Жуковського 
«Харківський 
авіаційний інститут».
п.38.11
Наукове 
консультування ТОВ 
«ЕКО ЛЕНД.» (м. 
Київ) (Наявність  
договору із ОДАУ, 
довідка № 01/06-21.1 
від 01.06.2021р.).
п 38.12
1. Крюкова І.О. Роль і 
значення аудиту у 
сучасній практиці. 
Матеріли ІV 
Всеукраїнській 
науково-практичній 
інтернет-конференції 
«Актуальні проблеми 
та перспективи 
розвитку обліку, 
аналізу та контролю в 
соціально-
орієнтованій системі 
управління 
підприємством» (м. 
Полтава 31 березня 
2021р.). Полтава, 
2021. С. 535-538.
2. Крюкова І.О. 
Сучасні проблеми 
обліково-аналітичної 
підтримки 
маркетингового 
аудиту бізнес-суб’єктів 
аграрної економіки. 
Матеріали  
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Основні напрями 
удосконалення 
бухгалтерського 



обліку, аудиту та 
оподаткування в 
умовах євроінтеграції 
(м. Харків, 28 травня 
2019р.). ХНТУСГ, 
2019. С. 95-97.
3. Крюкова І.О. 
Податкові потоки в 
Одеській області: 
основні тенденції та 
показники. Матеріали 
ІІ Всеукраїнській 
науково-практичній 
інтернет-конференції 
«Основні напрями 
удосконалення 
бухгалтерського 
обліку, аудиту та 
оподаткування в 
умовах 
євроінтеграції» (м. 
Харків, ХНТУСГ ім. П. 
Василенка, 15 травня 
2020р.). С. 151-153.
4. Крюкова І. О. Роль і 
місце Одещини у 
формуванні 
податкових потоків 
держави / І.О. 
Крюкова // Актуальні 
аспекти розвитку 
науки і освіти: тези 
доп. І Міжнар. наук.-
практ. конф. НПП та 
молодих науковців (м. 
Одеса, 13-14 квітня 
2021 р.). ОДАУ. С. 441-
444. URL: 
http://lib.osau.edu.ua/j
spui/handle/123456789
/3584
5.Kryukova I.  
Dominants of 
sustainable 
development of 
agriculture and rural 
territories in Ukraine. 
Матеріали IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Аctual 
problems of practice 
and science and 
methods of their 
solution» (м. Мілан, 
Італія, 31.01-
02.02.2022р.). Milan, 
Italy. Рр. 145-152.
6. Крюкова І.О., 
Гнатьєва Т.М. 
Інформаційно-
аналітична підтримка 
цифрового 
агроменеджменту. 
Матеріали Х 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
теорії та практики 
менеджменту» (м. 
Одеса, ОНПУ, 27 
травня 2022р.). Одеса: 
Державний 
університет «Одеська 
політехніка», 2022. С. 
132-134. URL:  
https://economics.net.u
a/conf-m
7.Крюкова І.О. 
Звітність зі сталого 



розвитку бізнес 
суб’єктів аграрної 
сфери: нові вимоги. 
Матеріали VI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Управління 
розвитком соціально-
економічних систем» 
(м. Харків, Державний 
біотехнологій 
університет, 15-16 
червня 2022 р.). 
Харків: ДБУ, 2022. С. 
132-134.
п.38.14
Науковий керівник 
наукової роботи 
здобувача другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти, що 
зайняла ІІ місце у  ІІІ 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
науково-дослідних 
робіт з економіці 
(Комратський 
державний 
університет, 30 
листопада 2021р.)

168779 Запша 
Галина 
Миколаївна

завідувач 
кафедри, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 
управління

Диплом 
доктора наук 
ДД 003894, 

виданий 
22.01.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ЭK 026342, 
виданий 

27.07.1988, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000013, 
виданий 

24.05.1991, 
Атестат 

професора 
12ПP 011540, 

виданий 
25.02.2016

34 Маркетинг Підвищення 
кваліфікації: 
- Одеський 
національний 
економічний 
університет; 
сертифікат №5 від 
09.11.2021 р.; Тема: 
«Методологія 
наукових досліджень  
управління бізнес-
процесами у сфері 
виробничої, 
зовнішньоекономічної 
та маркетингової 
діяльності суб’єктів 
господарювання»; 180 
годин (6 ECTS).
- Університет 
Collegium Civitas у 
місті Варшава, 
Польща; сертифікат 
№157/2020 від 
18.12.2020 р.; тема: 
«Інтернаціоналізація 
вищої освіти. 
Організація 
навчального процесу 
та інноваційні методи 
навчання у вищих 
навчальних закладах 
Польщі»; 180 годин (6 
ECTS).
- Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України; свідоцтво СС 
00493706/007433-18 
від 28.10.2018 р.; тема 
«Роль навчальної 
дисципліни 
«Маркетинг» у 
формуванні 
професійних 
компетенцій 
майбутнього фахівця 
аграрної сфери»; 120 
годин (4 ECTS).



- Проєкт «EU4Youth - 
Вплив соціальних 
інновацій - 
стратегічне 
партнерство!», що 
фінансується 
Європейською 
Комісією в рамках 
програми «EU4Youth - 
Сприяння зайнятості 
молоді та соціальним 
змінам через 
соціальне 
підприємництво», 
розроблений у 
партнерстві з 
Фундацією «Алетурь 
дє Вой» Румунія, 
Асоціацією 
Транскордонного 
Співробітництва 
«Єврорегіон Нижній 
Дунай», Румунія, 
Фундацією Єкоул 
Чєрнобилулуй, Р. 
Молдова та 
Агентством 
Транскордонного 
Співробітництва та 
Європейської 
Інтеграції, Р. 
Молдова. Сертифікат 
№072/
04.12.2020. Тема 
«Соціальне 
підприємництво». 24 
години (0,8 ECTS).
- Одеський державний 
аграрний університет. 
Підвищення 
кваліфікації 
«Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання». 
Строк та обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 17.05-
29.06.2022. 
Сертифікат № 
00493008/00000153-
22. Обсяг – 90 годин 
(3 ECTS).
-Онлайн-тренінг 
«Можливості yuotube 
для освіти. Сертифікат 
ОТМЮО-01214 від 
29.06.2022, обсяг - 2 
години (0,07 ECTS).
- Прослухала курс 
лекцій та успішно 
пройшла тестування 
на національні 
онлайн-платформі 
Дія.Цифрова освіта, за 
на ступними курсами: 
Цифрограм 2.0. 
(Національний тест з 
цифрової грамотності, 
систематизований за 
сферами знань 
європейської рамки 
цифрових 
компетентностей 
DigComp. 2.1 для 
громадян) 
(Електронний 
сертифікат від 
03.12.2021); 
Почати бізнес 
Креативна індустрія. 



(0,1 кредита ЄКТС) 
(Електронний 
сертифікат від 
07.12.2021).

Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
10 пунктам 
ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4, 38.6, 
38.7, 38.8, 38.9, 38.12, 
38.14, 38.19. 
п.38.1. 
1. Запша Г.М., 
Писаренко В.В., 
Лишенко М.А., Кукса 
І.М. Моделювання 
системи фінансово-
логістичного 
менеджменту 
капіталізації 
інноваційно-
безпечного бізнесу за 
маркетингових змін 
конкурентного 
міжнародного 
середовища в умовах 
діджиталізації. 
Формування ринкових 
відносин в Україні: 
Збірник наукових 
праць. Вип. 4 (251). – 
К., 2022. 117 с. С. 91-98. 
http://dndiime.org/wp-
content/uploads/2022/
08/4_2022.pdf
2.Сахацький М.П., 
Запша Г.М. Розвиток 
маркетингу інновацій 
суб’єктами 
господарювання 
аграрного сектора 
економіки. Економіка 
та суспільство. 2021. 
№ 30. URL: 
https://cutt.ly/YTpS4N
3
3. Пармакли Д.М., 
Запша Г.Н., 
Бахчиванжи Л.А. 
Методические 
аспекты анализа  
результативности 
маркетинговой 
деяльности 
предприятий 
перерабатывающей 
промышленности в 
сфере внешней 
торговли. Економіка 
та суспільство. 2021. 
№ 32.  DOI: 
10.32782/2524-
0072/2021-32-41
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/787  
4.Сахацький М. П., 
Запша Г. М., 
Сахацький М. М., 
Дідур Г. І., Клочан І. В. 
Модернізація 
виробничо-
господарської 
діяльності 
підприємств та 
фермерських 
господарств аграрного 



сектора в умовах 
інституційних 
трансформацій. 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. 
Випуск 5(40).  2021.  
(Web of Science) 
https://cutt.ly/OTpS9u
J 
5.Запша Г. М., 
Орлова-Курилова О. 
В., Лімаренко С. М., 
Яцун А. Г. Ресурсне 
забезпечення 
ефективності 
стратегічного 
управління 
інноваційною 
інфраструктурою у 
формуванні 
конкурентних переваг 
та соціально-
економічних гарантій 
в умовах глобалізації 
економіки. 
Центральноукраїнськ
ий науковий вісник. 
Серія "Економічні 
науки". 2021. №6(39). 
С. 9-16. 
https://cutt.ly/3TzQcw
D 
6.Запша Г. М., Дідур Г. 
І., Рощін І. Г. 
Теоретико-
методологічне 
забезпечення 
сучасного 
менеджменту. 
Науково-практичний 
журнал «Проблеми 
інноваційно -
інвестиційного 
розвитку». 2021. №25. 
С.4-15.   (категорія В)
https://doi.org/10.3381
3/2224-1213.25.2021.1 
7.Sakhatskyi M.P., 
Zapsha H.M., 
Sakhatskyi P.M 
Marketing development 
of innovative products. 
International 
agriculture and natural 
sciences congress. 
Selkchu University, 
Odessa State Agrarian 
University, Kyrgyz-
Turkish Manas 
Yniversity 30.10.2020. 
С. 521-526.
https://online.agrieuras
ia.com/pdf/tammetin_
kitabi.pdf 
8. Sakhatskyi MP, 
Zapsha HM, Sakhatskyi 
PM. Methods and tools 
of innovative 
marketing. 
International 
agriculture and natural 
sciences congress. 
Selkchu University, 
Odessa State Agrarian 
University, Kyrgyz-
Turkish Manas 
Yniversity 23-
24.10.2021. С. 141-145. 
https://agrieurasia.com
/pdf/Metin_Tam.pdf



9.Сахацький М.П., 
Запша Г.М., 
Сахацький П.М. 
Науково-економічне 
забезпечення 
інвестування 
аграрного сектору та 
його економічної 
результативності. 
Економіка АПК. 2020. 
№11. С.30-38. 
(категорія В)
http://eapk.org.ua/cont
ents/2020/11/30
п. 38.3. 
1. Запша Г.М. 
Управління 
виробничою та 
зовнішньоекономічно
ю діяльністю 
підприємств: сутність, 
компоненти та 
взаємозвязки / 
Казанджі А.В., Запша 
Г.М., Сахацький М.П., 
Гордійчук Є.Г. 
Організаційно-
економічні напрями 
розвитку підприємств 
олійно-жирової галузі 
України: монографія. 
Одеса: ОДАУ, 2020. 
231 с. (особистий 
внесок - редагування, 
вступ, р. 1, п. 1.1, 1.2 – 
1,5 др.арк.).
2.Логістика: 
навчальний посібник 
/ авт.: Г. М. Запша, 
М.П. Сахацький, О. І. 
Мельничук [та ін.]; за 
ред. Г. М. Запши, М. 
П. Сахацького, О. І. 
Мельничук; Одес. 
держ. агр. ун-т. - 
Одеса: Астропринт, 
2020. - 314 с. 
(особистий внесок - 
редагування, вступ, т. 
1, п. 1.1, 1.2; т. 2, п.2.1 – 
1,0 др.арк.).
3.Аграрний 
менеджмент : 
практикум : навч. 
посіб. / за ред. Г. М. 
Запши, В. Г. 
Курносенка, М. П. 
Сахацького; Одес. 
держ. аграр. ун-т, каф. 
менеджменту. – О. : 
Інтерпрінт, 2017. – 
268 с. (Особ. внесок –
1,5 др. арк.)
п. 38.4
1.Запша Г.М. 
Зовнішньоекономічна 
діяльність 
підприємства: 
Методичні вказівки з 
практичних занять 
для здобувачів ОС 
«бакалавр» 
спеціальності  051  
«Економіка».- 
Одеса:ОДАУ,2021. 25с. 
(протокол №1 від 
30.08. 2021)
2. Запша Г.М. 
Зовнішньоекономічна 
діяльність 
підприємства: 



Робочий зошит з 
практичних занять 
для здобувачів ОС 
«бакалавр» 
спеціальності  051  
«Економіка».- 
Одеса:ОДАУ,2021. 
(Модуль 1) 20 с. 
(протокол №1 від 
30.08. 2021)
3. Запша Г.М. 
Зовнішньоекономічна 
діяльність 
підприємства: 
Робочий зошит з 
практичних занять 
для здобувачів ОС 
«бакалавр» 
спеціальності  051  
«Економіка».- 
Одеса:ОДАУ,2021. 
(Модуль 2) 20 с. 
(протокол №1 від 
30.08. 2021)
4. Запша Г.М., 
Сахацький М.П. 
Маркетинг: 
Методичні вказівки з 
практичних занять 
для здобувачів ОС 
«бакалавр» 
спеціальності  051  
«Економіка».- 
Одеса:ОДАУ,2021. 35 
с. (протокол №2 від 
06.09. 2021)
5. Запша Г.М., 
Сахацький М.П. 
Маркетинг: Робочий 
зошит для 
практичних занять 
для для здобувачів ОС 
«бакалавр» 
спеціальності  051  
«Економіка» 
(модуль1).- 
Одеса:ОДАУ,2021. 20 
с. (протокол №2 від 
06.09. 2021)
6. Запша Г.М., 
Сахацький М.П. 
Маркетинг: Робочий 
зошит для 
практичних занять 
для здобувачів ОС 
«бакалавр» 
спеціальності  051  
«Економіка» (модуль 
2).- Одеса:ОДАУ,2021. 
20 с. (протокол №2 
від 06.09. 2021)
п. 38.6
Під науковим 
консультуванням 
одержали документ 
про присудження 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук :
1. Казанджі Альона 
Вікторівна, тема 
дисертації:  
«Управління 
виробничою та 
зовнішньоекономічно
ю діяльністю 
підприємств олійно-
жирового комплексу 
України». Захист 
відбувся 11 грудня 
2019 на засіданні 



спеціалізованої вченої 
ради Д 38.806.01 
Миколаївського 
національного 
аграрного 
університету за 
адресою: 54020, м. 
Миколаїв , вул. 
Георгія Гонгадзе, 9.
п. 38.7
1.Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради К 41.051.11  в 
Одеському 
національному 
університеті імені І. І. 
Мечникова з правом 
прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальностями 
08.00.03 «Економіка 
та управління 
національним 
господарством»  
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)»(2018-
2019 р.). 
2.Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (Д41.051.11 
економічні науки) в 
Одеському 
національному 
університеті імені І. І. 
Мечникова з правом 
прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальностями 
08.00.03 «Економіка 
та управління 
національним 
господарством»  
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)»(2019-
2021 р.). 
3.Офіційний опонент 
на дисертаційну 
роботу Самофатової 
Вікторії Анатоліївни 
«Методологія 
управління сталим 
розвитком 
агропродовольчої 
сфери регіону», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
доктора економічних 
наук за спеціальністю 
08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил і 
регіональна 
економіка, 5 жовтня 
2018 р.
4.Офіційний опонент 
на дисертаційну 



роботу Бескупської 
Олени Володимирівни 
«Управління еколого-
економічною 
діяльністю 
підприємств олійно-
жирової 
промисловості», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами, 21 
грудня  2021 р.
п.38.8
1.Науковий керівник 
наукової теми 
«Розвиток 
менеджменту та 
маркетингу в 
аграрному секторі 
економіки України в 
умовах економічної 
глобалізації» 
Державний 
реєстраційний номер 
0115U007157   (2016-
2020 рр.)
2.Науковий керівник 
наукової теми 
«Забезпечення соціо-
еколого-економічного 
розвитку 
агропромислового 
виробництва та 
сільських територій на 
засадах інноваційного 
менеджменту та 
маркетингу» 
Державний 
реєстраційний номер 
0121U109628   
(01.2021-01.2026 рр.)
3.Відповідальний 
редактор наукового 
видання «Аграрний 
вісник 
Причорномор’я», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України (2018-2019 
р.).
4. Член редакційної 
колегії збірника 
наукових праць 
«Ринкова економіка: 
сучасна теорія і 
практика управління» 
(Одеський 
національний 
університет імені І.І. 
Мечникова). Входить 
до Переліку наукових 
фахових видань 
України, в яких 
можуть публікуватися 
результати 
дисертаційних робіт 
на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата наук 
(категорія "Б"; 
економічні науки) на 
підставі Наказу 
Міністерства освіти та 
науки України № 612 
від 07.05.2019 року 



.http://rinek.onu.edu.u
a/about/editorialPolicie
s#custom-5
п. 38.9 
1. 30 травня – 1 червня 
2018 р. Голова 
експертної комісії 
МОН України з 
акредитаційної 
експертизи освітньо-
професійної програми 
«Менеджмент» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» за 
першим 
(бакалаврським) 
рівнем вищої освіти у 
Харківському 
національному 
технічному 
університеті 
сільського 
господарства імені 
Петра Василенка 
(наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 15 травня 2018 
року №723-л)
2. 20-22 листопада 
2019 р. Член 
експертної групи 
Національного 
агентства з 
забезпечення якості 
вищої освіти для 
проведення 
акредитаційної 
експертизи освітніх 
програм за 
спеціальністю 073 
«Менеджмент» за 
другим рівнем вищої 
освіти в Уманському 
національному 
університеті 
садівництва.
3. 9-11 квітня 2020 р. 
Член експертної групи 
Національного 
агентства з 
забезпечення якості 
вищої освіти для 
проведення 
акредитаційної 
експертизи освітніх 
програм за 
спеціальністю 073 
«Менеджмент» за 
другим рівнем вищої 
освіти в 
Національному 
технічному 
університеті України 
«Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського» (Наказ 
№584-Е від 31 березня 
2020 р.).
4. 17-19 червня 2020 р. 
Член експертної групи 
Національного 
агентства з 
забезпечення якості 
вищої освіти для 
проведення 
акредитаційної 
експертизи освітніх 
програм в 
Національному 
університеті водного 



господарства та 
природокористування 
(м. Рівне). (Наказ 
№928-Е від 2 червня 
2020 р.).
5. 20-22 липня 2020 р. 
Член експертної групи 
Національного 
агентства з 
забезпечення якості 
вищої освіти для 
проведення 
акредитаційної 
експертизи освітньої 
програми  за 
спеціальністю 073 
«Менеджмент» за 
третім рівнем вищої 
освіти в Харківському 
національному 
університеті ім. В.Н. 
Каразіна (м. Харків). 
(Наказ №1036-Е від 
26 червня 2020 р.).
6. 07-09 жовтня 2020 
р. Член експертної 
групи Національного 
агентства з 
забезпечення якості 
вищої освіти для 
проведення 
акредитаційної 
експертизи освітньої 
програми за 
спеціальністю 075 
«Маркетинг» за  
другим рівнем вищої 
освіти у Львівському 
національному 
університеті 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій імені 
С.З. Ґжицького (м. 
Львів). (Наказ № 
1387-Е від 28 вересня 
2020 р.).
7. 15-17 березня 2021 
р. Член експертної 
групи Національного 
агентства з 
забезпечення якості 
вищої освіти для 
проведення 
акредитаційної 
експертизи освітньої 
програми за 
спеціальністю 073 
«Менеджмент» за  
першим рівнем вищої 
освіти у Луганському 
національному 
аграрному 
університеті (м. 
Старобільськ). (Наказ 
№ 408-Е від 26 
лютого 2021 р.).
п 38.12
1. Запша Г.М., Дяжур 
К.А. Методичне 
забезпечення 
управління соціально-
трудовими 
відносинами в 
аграрному секторі 
економіки. Сучасний 
менеджмент в 
агробізнесі: проблеми 
та рішення: матеріали 
Міжвузівської наук.-
практ. Інтернет-конф. 



за міжнар. участю (м. 
Одеса, 24 червня 2019 
р.). Одеса, ОДАУ. 
2019. 230 с. С. 215-217 
(0,12 д.а.)
2. Сахацький М.П., 
Запша Г.М. 
Управління розвитком 
маркетингового 
потенціалу 
підприємства. 
Перспективні форми 
організації 
господарської 
діяльності на селі: 
Збірник матеріалів 
Сімнадцятого Конг. 
вчених економістів-
аграрників та 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. К.:ННЦ 
«ІАЕ», 2019. С. 298-
300. (0,12 д.а.)
3. MP Sakhatskyi, HM 
Zapsha, PM Sakhatskyi 
Marketing development 
of innovative products. 
International 
agriculture and natural 
sciences congress. 
Selkchu University, 
Odessa State Agrarian 
University,  Kyrgyz-
Turkish Manas 
Yniversity  30.10.2020 
(http://agrieurasia.com
/EN/poster_papers/)
4. Сахацький М.П., 
Запша Г.М., 
Сахацький М.М. 
Особливі економічні 
інструменти  
інноваційного 
маркетингу Матеріали 
V міжнародної 
науково-практичної 
Інтернет конференції 
«Сучасні тенденції 
економічного 
розвитку регіонів: 
теоретичні та 
прикладні аспекти». 
Одеса 12-13 травня 
2022 р. ОДАБА, 2022. 
С. 49-51.
5. Павленко-Дідур 
К.С., Запша Г.М. Ідеї 
європейської зеленої 
угоди та перспективи 
їх імплементації для 
розвитку сільського 
господарства України. 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки: світові та 
національні аспекти: 
Збірник матеріалів 
Міжнародної 
наукової-практичної 
конференції, 18 
листопада 2022 року. 
Одеса, ОДАУ. 2022. 
419 с. С. 270-274. 
https://osau.edu.ua/wp
-
content/uploads/2022/
12/Zbirnyk-
202224524.pdf
6.Сахацький М.П., 
Запша Г.М., 



Сахацький М.М. 
Управління 
маркетинговими 
проектами: 
ретроспектива і 
перспективи. 
Матеріали ХІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Управління 
проектами: проектний 
підхід в сучасному 
менеджменті» 20-21 
жовтня 2022 р. 
ОДАБА. С. 154-158.
п.38.14
1.Керівництво 
студенткою Деде Т.Г., 
яка зайняла друге 
місце в IІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Менеджмент» в 
Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка, м. 
Київ, 23 березня 2017 
року.
2. Керівництво 
студенткою Раділовою 
О.І., яка зайняла третє 
місце в IІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу 
кваліфікаційних робіт 
за спеціальністю 073 
«Менеджмент» у 
Київському 
національному 
університеті 
технологій та дизайну, 
м. Київ, 17 лютого 
2021 року.
п.38.19
Асоційований член 
Української асоціації з 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти.

168779 Запша 
Галина 
Миколаївна

завідувач 
кафедри, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 
управління

Диплом 
доктора наук 
ДД 003894, 

виданий 
22.01.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ЭK 026342, 
виданий 

27.07.1988, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000013, 
виданий 

24.05.1991, 
Атестат 

професора 
12ПP 011540, 

виданий 
25.02.2016

34 Зовнішньоекон
омічна 
діяльність 
підприємства

Підвищення 
кваліфікації: 
- Одеський 
національний 
економічний 
університет; 
сертифікат №5 від 
09.11.2021 р.; Тема: 
«Методологія 
наукових досліджень  
управління бізнес-
процесами у сфері 
виробничої, 
зовнішньоекономічної 
та маркетингової 
діяльності суб’єктів 
господарювання»; 180 
годин (6 ECTS).
- Університет 
Collegium Civitas у 
місті Варшава, 
Польща; сертифікат 
№157/2020 від 
18.12.2020 р.; тема: 
«Інтернаціоналізація 
вищої освіти. 
Організація 



навчального процесу 
та інноваційні методи 
навчання у вищих 
навчальних закладах 
Польщі»; 180 годин (6 
ECTS).
- Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України; свідоцтво СС 
00493706/007433-18 
від 28.10.2018 р.; тема 
«Роль навчальної 
дисципліни 
«Маркетинг» у 
формуванні 
професійних 
компетенцій 
майбутнього фахівця 
аграрної сфери»; 120 
годин (4 ECTS).
- Проєкт «EU4Youth - 
Вплив соціальних 
інновацій - 
стратегічне 
партнерство!», що 
фінансується 
Європейською 
Комісією в рамках 
програми «EU4Youth - 
Сприяння зайнятості 
молоді та соціальним 
змінам через 
соціальне 
підприємництво», 
розроблений у 
партнерстві з 
Фундацією «Алетурь 
дє Вой» Румунія, 
Асоціацією 
Транскордонного 
Співробітництва 
«Єврорегіон Нижній 
Дунай», Румунія, 
Фундацією Єкоул 
Чєрнобилулуй, Р. 
Молдова та 
Агентством 
Транскордонного 
Співробітництва та 
Європейської 
Інтеграції, Р. 
Молдова. Сертифікат 
№072/
04.12.2020. Тема 
«Соціальне 
підприємництво». 24 
години (0,8 ECTS).
- Одеський державний 
аграрний університет. 
Підвищення 
кваліфікації 
«Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання». 
Строк та обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 17.05-
29.06.2022. 
Сертифікат № 
00493008/00000153-
22. Обсяг – 90 годин 
(3 ECTS).
-Онлайн-тренінг 
«Можливості yuotube 
для освіти. Сертифікат 
ОТМЮО-01214 від 
29.06.2022, обсяг - 2 
години (0,07 ECTS).



- Прослухала курс 
лекцій та успішно 
пройшла тестування 
на національні 
онлайн-платформі 
Дія.Цифрова освіта, за 
на ступними курсами: 
Цифрограм 2.0. 
(Національний тест з 
цифрової грамотності, 
систематизований за 
сферами знань 
європейської рамки 
цифрових 
компетентностей 
DigComp. 2.1 для 
громадян) 
(Електронний 
сертифікат від 
03.12.2021); 
Почати бізнес 
Креативна індустрія. 
(0,1 кредита ЄКТС) 
(Електронний 
сертифікат від 
07.12.2021).

Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
10 пунктам 
ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4, 38.6, 
38.7, 38.8, 38.9, 38.12, 
38.14, 38.19. 
п.38.1. 
1. Запша Г.М., 
Писаренко В.В., 
Лишенко М.А., Кукса 
І.М. Моделювання 
системи фінансово-
логістичного 
менеджменту 
капіталізації 
інноваційно-
безпечного бізнесу за 
маркетингових змін 
конкурентного 
міжнародного 
середовища в умовах 
діджиталізації. 
Формування ринкових 
відносин в Україні: 
Збірник наукових 
праць. Вип. 4 (251). – 
К., 2022. 117 с. С. 91-98. 
http://dndiime.org/wp-
content/uploads/2022/
08/4_2022.pdf
2.Сахацький М.П., 
Запша Г.М. Розвиток 
маркетингу інновацій 
суб’єктами 
господарювання 
аграрного сектора 
економіки. Економіка 
та суспільство. 2021. 
№ 30. URL: 
https://cutt.ly/YTpS4N
3
3. Пармакли Д.М., 
Запша Г.Н., 
Бахчиванжи Л.А. 
Методические 
аспекты анализа  
результативности 
маркетинговой 
деяльности 
предприятий 



перерабатывающей 
промышленности в 
сфере внешней 
торговли. Економіка 
та суспільство. 2021. 
№ 32.  DOI: 
10.32782/2524-
0072/2021-32-41
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/787  
4.Сахацький М. П., 
Запша Г. М., 
Сахацький М. М., 
Дідур Г. І., Клочан І. В. 
Модернізація 
виробничо-
господарської 
діяльності 
підприємств та 
фермерських 
господарств аграрного 
сектора в умовах 
інституційних 
трансформацій. 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. 
Випуск 5(40).  2021.  
(Web of Science) 
https://cutt.ly/OTpS9u
J 
5.Запша Г. М., 
Орлова-Курилова О. 
В., Лімаренко С. М., 
Яцун А. Г. Ресурсне 
забезпечення 
ефективності 
стратегічного 
управління 
інноваційною 
інфраструктурою у 
формуванні 
конкурентних переваг 
та соціально-
економічних гарантій 
в умовах глобалізації 
економіки. 
Центральноукраїнськ
ий науковий вісник. 
Серія "Економічні 
науки". 2021. №6(39). 
С. 9-16. 
https://cutt.ly/3TzQcw
D 
6.Запша Г. М., Дідур Г. 
І., Рощін І. Г. 
Теоретико-
методологічне 
забезпечення 
сучасного 
менеджменту. 
Науково-практичний 
журнал «Проблеми 
інноваційно -
інвестиційного 
розвитку». 2021. №25. 
С.4-15.   (категорія В)
https://doi.org/10.3381
3/2224-1213.25.2021.1 
7.Sakhatskyi M.P., 
Zapsha H.M., 
Sakhatskyi P.M 
Marketing development 
of innovative products. 
International 
agriculture and natural 
sciences congress. 
Selkchu University, 
Odessa State Agrarian 
University, Kyrgyz-



Turkish Manas 
Yniversity 30.10.2020. 
С. 521-526.
https://online.agrieuras
ia.com/pdf/tammetin_
kitabi.pdf 
8. Sakhatskyi MP, 
Zapsha HM, Sakhatskyi 
PM. Methods and tools 
of innovative 
marketing. 
International 
agriculture and natural 
sciences congress. 
Selkchu University, 
Odessa State Agrarian 
University, Kyrgyz-
Turkish Manas 
Yniversity 23-
24.10.2021. С. 141-145. 
https://agrieurasia.com
/pdf/Metin_Tam.pdf
9.Сахацький М.П., 
Запша Г.М., 
Сахацький П.М. 
Науково-економічне 
забезпечення 
інвестування 
аграрного сектору та 
його економічної 
результативності. 
Економіка АПК. 2020. 
№11. С.30-38. 
(категорія В)
http://eapk.org.ua/cont
ents/2020/11/30
п. 38.3. 
1. Запша Г.М. 
Управління 
виробничою та 
зовнішньоекономічно
ю діяльністю 
підприємств: сутність, 
компоненти та 
взаємозвязки / 
Казанджі А.В., Запша 
Г.М., Сахацький М.П., 
Гордійчук Є.Г. 
Організаційно-
економічні напрями 
розвитку підприємств 
олійно-жирової галузі 
України: монографія. 
Одеса: ОДАУ, 2020. 
231 с. (особистий 
внесок - редагування, 
вступ, р. 1, п. 1.1, 1.2 – 
1,5 др.арк.).
2.Логістика: 
навчальний посібник 
/ авт.: Г. М. Запша, 
М.П. Сахацький, О. І. 
Мельничук [та ін.]; за 
ред. Г. М. Запши, М. 
П. Сахацького, О. І. 
Мельничук; Одес. 
держ. агр. ун-т. - 
Одеса: Астропринт, 
2020. - 314 с. 
(особистий внесок - 
редагування, вступ, т. 
1, п. 1.1, 1.2; т. 2, п.2.1 – 
1,0 др.арк.).
3.Аграрний 
менеджмент : 
практикум : навч. 
посіб. / за ред. Г. М. 
Запши, В. Г. 
Курносенка, М. П. 
Сахацького; Одес. 
держ. аграр. ун-т, каф. 



менеджменту. – О. : 
Інтерпрінт, 2017. – 
268 с. (Особ. внесок –
1,5 др. арк.)
п. 38.4
1.Запша Г.М. 
Зовнішньоекономічна 
діяльність 
підприємства: 
Методичні вказівки з 
практичних занять 
для здобувачів ОС 
«бакалавр» 
спеціальності  051  
«Економіка».- 
Одеса:ОДАУ,2021. 25с. 
(протокол №1 від 
30.08. 2021)
2. Запша Г.М. 
Зовнішньоекономічна 
діяльність 
підприємства: 
Робочий зошит з 
практичних занять 
для здобувачів ОС 
«бакалавр» 
спеціальності  051  
«Економіка».- 
Одеса:ОДАУ,2021. 
(Модуль 1) 20 с. 
(протокол №1 від 
30.08. 2021)
3. Запша Г.М. 
Зовнішньоекономічна 
діяльність 
підприємства: 
Робочий зошит з 
практичних занять 
для здобувачів ОС 
«бакалавр» 
спеціальності  051  
«Економіка».- 
Одеса:ОДАУ,2021. 
(Модуль 2) 20 с. 
(протокол №1 від 
30.08. 2021)
4. Запша Г.М., 
Сахацький М.П. 
Маркетинг: 
Методичні вказівки з 
практичних занять 
для здобувачів ОС 
«бакалавр» 
спеціальності  051  
«Економіка».- 
Одеса:ОДАУ,2021. 35 
с. (протокол №2 від 
06.09. 2021)
5. Запша Г.М., 
Сахацький М.П. 
Маркетинг: Робочий 
зошит для 
практичних занять 
для для здобувачів ОС 
«бакалавр» 
спеціальності  051  
«Економіка» 
(модуль1).- 
Одеса:ОДАУ,2021. 20 
с. (протокол №2 від 
06.09. 2021)
6. Запша Г.М., 
Сахацький М.П. 
Маркетинг: Робочий 
зошит для 
практичних занять 
для здобувачів ОС 
«бакалавр» 
спеціальності  051  
«Економіка» (модуль 
2).- Одеса:ОДАУ,2021. 



20 с. (протокол №2 
від 06.09. 2021)
п. 38.6
Під науковим 
консультуванням 
одержали документ 
про присудження 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук :
1. Казанджі Альона 
Вікторівна, тема 
дисертації:  
«Управління 
виробничою та 
зовнішньоекономічно
ю діяльністю 
підприємств олійно-
жирового комплексу 
України». Захист 
відбувся 11 грудня 
2019 на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 38.806.01 
Миколаївського 
національного 
аграрного 
університету за 
адресою: 54020, м. 
Миколаїв , вул. 
Георгія Гонгадзе, 9.
п. 38.7
1.Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради К 41.051.11  в 
Одеському 
національному 
університеті імені І. І. 
Мечникова з правом 
прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальностями 
08.00.03 «Економіка 
та управління 
національним 
господарством»  
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)»(2018-
2019 р.). 
2.Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (Д41.051.11 
економічні науки) в 
Одеському 
національному 
університеті імені І. І. 
Мечникова з правом 
прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальностями 
08.00.03 «Економіка 
та управління 
національним 
господарством»  
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 



діяльності)»(2019-
2021 р.). 
3.Офіційний опонент 
на дисертаційну 
роботу Самофатової 
Вікторії Анатоліївни 
«Методологія 
управління сталим 
розвитком 
агропродовольчої 
сфери регіону», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
доктора економічних 
наук за спеціальністю 
08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил і 
регіональна 
економіка, 5 жовтня 
2018 р.
4.Офіційний опонент 
на дисертаційну 
роботу Бескупської 
Олени Володимирівни 
«Управління еколого-
економічною 
діяльністю 
підприємств олійно-
жирової 
промисловості», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами, 21 
грудня  2021 р.
п.38.8
1.Науковий керівник 
наукової теми 
«Розвиток 
менеджменту та 
маркетингу в 
аграрному секторі 
економіки України в 
умовах економічної 
глобалізації» 
Державний 
реєстраційний номер 
0115U007157   (2016-
2020 рр.)
2.Науковий керівник 
наукової теми 
«Забезпечення соціо-
еколого-економічного 
розвитку 
агропромислового 
виробництва та 
сільських територій на 
засадах інноваційного 
менеджменту та 
маркетингу» 
Державний 
реєстраційний номер 
0121U109628   
(01.2021-01.2026 рр.)
3.Відповідальний 
редактор наукового 
видання «Аграрний 
вісник 
Причорномор’я», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України (2018-2019 
р.).
4. Член редакційної 
колегії збірника 
наукових праць 



«Ринкова економіка: 
сучасна теорія і 
практика управління» 
(Одеський 
національний 
університет імені І.І. 
Мечникова). Входить 
до Переліку наукових 
фахових видань 
України, в яких 
можуть публікуватися 
результати 
дисертаційних робіт 
на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата наук 
(категорія "Б"; 
економічні науки) на 
підставі Наказу 
Міністерства освіти та 
науки України № 612 
від 07.05.2019 року 
.http://rinek.onu.edu.u
a/about/editorialPolicie
s#custom-5
п. 38.9 
1. 30 травня – 1 червня 
2018 р. Голова 
експертної комісії 
МОН України з 
акредитаційної 
експертизи освітньо-
професійної програми 
«Менеджмент» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» за 
першим 
(бакалаврським) 
рівнем вищої освіти у 
Харківському 
національному 
технічному 
університеті 
сільського 
господарства імені 
Петра Василенка 
(наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 15 травня 2018 
року №723-л)
2. 20-22 листопада 
2019 р. Член 
експертної групи 
Національного 
агентства з 
забезпечення якості 
вищої освіти для 
проведення 
акредитаційної 
експертизи освітніх 
програм за 
спеціальністю 073 
«Менеджмент» за 
другим рівнем вищої 
освіти в Уманському 
національному 
університеті 
садівництва.
3. 9-11 квітня 2020 р. 
Член експертної групи 
Національного 
агентства з 
забезпечення якості 
вищої освіти для 
проведення 
акредитаційної 
експертизи освітніх 
програм за 
спеціальністю 073 
«Менеджмент» за 
другим рівнем вищої 



освіти в 
Національному 
технічному 
університеті України 
«Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського» (Наказ 
№584-Е від 31 березня 
2020 р.).
4. 17-19 червня 2020 р. 
Член експертної групи 
Національного 
агентства з 
забезпечення якості 
вищої освіти для 
проведення 
акредитаційної 
експертизи освітніх 
програм в 
Національному 
університеті водного 
господарства та 
природокористування 
(м. Рівне). (Наказ 
№928-Е від 2 червня 
2020 р.).
5. 20-22 липня 2020 р. 
Член експертної групи 
Національного 
агентства з 
забезпечення якості 
вищої освіти для 
проведення 
акредитаційної 
експертизи освітньої 
програми  за 
спеціальністю 073 
«Менеджмент» за 
третім рівнем вищої 
освіти в Харківському 
національному 
університеті ім. В.Н. 
Каразіна (м. Харків). 
(Наказ №1036-Е від 
26 червня 2020 р.).
6. 07-09 жовтня 2020 
р. Член експертної 
групи Національного 
агентства з 
забезпечення якості 
вищої освіти для 
проведення 
акредитаційної 
експертизи освітньої 
програми за 
спеціальністю 075 
«Маркетинг» за  
другим рівнем вищої 
освіти у Львівському 
національному 
університеті 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій імені 
С.З. Ґжицького (м. 
Львів). (Наказ № 
1387-Е від 28 вересня 
2020 р.).
7. 15-17 березня 2021 
р. Член експертної 
групи Національного 
агентства з 
забезпечення якості 
вищої освіти для 
проведення 
акредитаційної 
експертизи освітньої 
програми за 
спеціальністю 073 
«Менеджмент» за  



першим рівнем вищої 
освіти у Луганському 
національному 
аграрному 
університеті (м. 
Старобільськ). (Наказ 
№ 408-Е від 26 
лютого 2021 р.).
п 38.12
1. Запша Г.М., Дяжур 
К.А. Методичне 
забезпечення 
управління соціально-
трудовими 
відносинами в 
аграрному секторі 
економіки. Сучасний 
менеджмент в 
агробізнесі: проблеми 
та рішення: матеріали 
Міжвузівської наук.-
практ. Інтернет-конф. 
за міжнар. участю (м. 
Одеса, 24 червня 2019 
р.). Одеса, ОДАУ. 
2019. 230 с. С. 215-217 
(0,12 д.а.)
2. Сахацький М.П., 
Запша Г.М. 
Управління розвитком 
маркетингового 
потенціалу 
підприємства. 
Перспективні форми 
організації 
господарської 
діяльності на селі: 
Збірник матеріалів 
Сімнадцятого Конг. 
вчених економістів-
аграрників та 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. К.:ННЦ 
«ІАЕ», 2019. С. 298-
300. (0,12 д.а.)
3. MP Sakhatskyi, HM 
Zapsha, PM Sakhatskyi 
Marketing development 
of innovative products. 
International 
agriculture and natural 
sciences congress. 
Selkchu University, 
Odessa State Agrarian 
University,  Kyrgyz-
Turkish Manas 
Yniversity  30.10.2020 
(http://agrieurasia.com
/EN/poster_papers/)
4. Сахацький М.П., 
Запша Г.М., 
Сахацький М.М. 
Особливі економічні 
інструменти  
інноваційного 
маркетингу Матеріали 
V міжнародної 
науково-практичної 
Інтернет конференції 
«Сучасні тенденції 
економічного 
розвитку регіонів: 
теоретичні та 
прикладні аспекти». 
Одеса 12-13 травня 
2022 р. ОДАБА, 2022. 
С. 49-51.
5. Павленко-Дідур 
К.С., Запша Г.М. Ідеї 
європейської зеленої 



угоди та перспективи 
їх імплементації для 
розвитку сільського 
господарства України. 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки: світові та 
національні аспекти: 
Збірник матеріалів 
Міжнародної 
наукової-практичної 
конференції, 18 
листопада 2022 року. 
Одеса, ОДАУ. 2022. 
419 с. С. 270-274. 
https://osau.edu.ua/wp
-
content/uploads/2022/
12/Zbirnyk-
202224524.pdf
6.Сахацький М.П., 
Запша Г.М., 
Сахацький М.М. 
Управління 
маркетинговими 
проектами: 
ретроспектива і 
перспективи. 
Матеріали ХІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Управління 
проектами: проектний 
підхід в сучасному 
менеджменті» 20-21 
жовтня 2022 р. 
ОДАБА. С. 154-158.
п.38.14
1.Керівництво 
студенткою Деде Т.Г., 
яка зайняла друге 
місце в IІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Менеджмент» в 
Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка, м. 
Київ, 23 березня 2017 
року.
2. Керівництво 
студенткою Раділовою 
О.І., яка зайняла третє 
місце в IІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу 
кваліфікаційних робіт 
за спеціальністю 073 
«Менеджмент» у 
Київському 
національному 
університеті 
технологій та дизайну, 
м. Київ, 17 лютого 
2021 року.
п.38.19
Асоційований член 
Української асоціації з 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти.

103569 Дяченко 
Олексій 
Петрович

завідувач 
кафедри, 
професор, 
Основне 
місце 

Факультет 
геодезії, 

землеустрою та 
агроінженерії

Диплом 
магістра, 
Одеський 

державний 
аграрний 

14 Інформаційні 
системи та 
технології в 
економіці

Підвищення 
кваліфікації: 
- Празький  інститут 
підвищення 
кваліфікації;  



роботи університет, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
доктора наук 
ДД 009366, 

виданий 
16.12.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 010161, 
виданий 

01.03.2013, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
043283, 
виданий 

30.06.2015, 
Атестат 

професора AП 
003257, 
виданий 

27.09.2021

Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації  
№062018010 від 
29.06.2018р.; тема 
«Розвиток 
європейської освіти, 
опанування навиками 
публікації наукових 
робіт в наукових 
журналах, 
ознайомлення з 
механізмом створення 
наукових проектів і 
грантовою діяльністю 
в освітніх 
організаціях» обсяг – 
150 годин (5 ECTS).
- Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України; свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/005770-18; 
тема «Науково-
педагогічні та 
педагогічні 
працівники аграрних 
ВНЗ зі створення 
електронних 
навчальних курсів та 
методики їх 
використання у 
навчальному 
процесі»; дата видачі 
23.03.2018 р.; обсяг – 
150 годин (5 ECTS).
- Цзянзуський 
педагогічний 
університет (м. 
Сюйчжоу, Китайська 
народна республіка); 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
№122019009 від 
06.12.2019 р.; тема: 
«Розвиток 
професійних 
компетентностей в 
галузі міжнародного 
науково-освітнього 
партнерства»; обсяг – 
240 годин (8 ECTS).
- Академія цифрового 
розвитку. Курс 
«Цифрові технології 
Google для закладів 
вищої, фахової 
передвищої освіти» 
(04-18 жовтня 2021р.). 
Сертифікат №2GW-
116 від 19 жовтня 
2021р., обсяг - 30 
годин (1 ЕСТS) 
- Херсонський 
державний аграрно-
економічний 
університет 
(04.10.2021р. – 
05.11.2021р.). 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації №СС 
0049320/000058-21 
Тема: «Вдосконалення 
методики організації 
та проведення занять 
з освітніх компонент», 



обсяг - 90 годин (3 
ЕСТS). 
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». 
Сертифікат від 
15.02.2022 р., обсяг - 
60 годин (2 ECTS).
- Фундація «Зустріч», 
Ягелонський 
університет в Кракові, 
Центр розвитку 
кар’єри ГО 
«Соборність» та 
Луганський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
підвищення 
кваліфікації по 
програмі 
«Фінансування та 
організація проектної 
діяльності в 
навчальних закладах: 
європейський досвід» 
12 лютого 2022 р. по 
20 березня 2022 р., 
обсяг - 180 годин (6 
ECTS). Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № SZFL-
001524 від 20 березня 
2022 року
- Лектор програми 
підвищення 
кваліфікації 
«Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання», 
що проходила з 
17.05.2022-29.06.2022 
в ОДАУ. Тема: 
«Навчальна 
платформа "Kahoot!»
- Одеський державний 
аграрний університет. 
Підвищення 
кваліфікації 
«Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання». 
Строк та обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 17.05-
29.06.2022. 
Сертифікат № 
00493008/00000186-
22. Обсяг – 90 годин 
(3 ECTS).
- Онлайн-тренінг 
«Можливості yuotube 
для освіти. Сертифікат 
ОТМЮО-04533 від 
29.06.2022, обсяг - 2 
години (0,07 ECTS).
- Міжнародний 
вебінар (підвищення 
кваліфікації) для 
освітян на тему: 
«Академічна 
доброчесність при 
підготовці магістрів та 
здобувачів доктора 
філософії (PhD) в 



країнах європейського 
союзу та Україні».  
Програма ПК 
складалась з 12 годин 
лекційних занять, 20 
годин практичних 
занять та 13 годин 
самостійної роботи за 
дисциплінами 
«Інформаційні 
системі і технології», 
«Електронна 
комерція», 
«Інформаційні 
технології в бізнесі». 
Обсяг підвищення 
кваліфікації: 45 годин. 
Сертифікат ESN № 
97592/2022  від 
26.09.2022 р. 

Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
9 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4, 38.5, 
38.7, 38.11, 38.12, 
38.13, 38.19. 
п.38.1. 
1. Дяченко О. П., 
Маркова Т. Д., 
Євтушевська О. О. 
Вплив інформаційних 
технологій на 
розвиток електронної 
комерції в світі. 
Український журнал 
прикладної економіки 
та техніки. 2021. Том 
6. № 4. C. 92–104. 
URL: 
http://lib.osau.edu.ua/j
spui/handle/123456789
/3410
2. Ingram K., 
Diachenko O., Halytskyi 
O., Nitsenko V., 
Romaniuk M., Zhumbei 
M. Formalization of the 
optimal choice of the 
activities of agricultural 
enterprises for the 
implementation of 
information and 
communication 
technologies. Financial 
and credit activity: 
problems of theory and 
practice. 2022. Volume 
3 (44). pp. 141-149. 
URL: 
https://fkd.net.ua/inde
x.php/fkd/article/view/
3758
3. Березовський C., 
Дяченко О. 
Інтелектуальна 
автоматизація — 
перспектива 
сільського 
господарства. 
International Science 
Journal of Engineering 
& Agriculture. Vol. 1, 
No. 3, 2022, pp. 117-
132. 
doi:10.46299/j.isjea.202
20103.4. 
https://ojs.isg-



journal.com/isjea/articl
e/view/20
4. Дяченко О.П. 
Основні напрями та 
етапи державної 
політики протидії 
розвитку тіньової 
економіки в Україні. 
Інвестиції: практика і 
досвід. 2018. №1. С. 
104-107. 
http://www.investplan.
com.ua/?
op=1&z=5877&i=18
5. Дяченко О.П. 
Iмплeмeнтaцiя 
мiжнaродних 
cтaндaртiв у нaпрямку 
удоcконaлeння 
мeхaнiзму державного 
рeгулювaння процeciв 
протидiї розвитку 
тiньової eкономiки в 
Укрaїнi. Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Державне управління. 
2018. Том 29 (68). №1. 
С. 70-74. 
http://www.pubadm.ve
rnadskyjournals.in.ua/j
ournals/2018/1_2018/1
5.pdf
6. Дяченко О.П. 
Методологічні 
підходи до 
обґрунтування 
критеріїв 
результативності 
функціонування 
механізмів 
державного 
регулювання процесів 
протидії розвитку 
тіньової економіки в 
Україні. Право та 
державне управління. 
2018. № 1. С. 75-80. 
http://www.pdu-
journal.kpu.zp.ua/archi
ve/1_2018/tom_2/14.p
df
7. Gryshova, I.; Petrova, 
M.; Tepavicharova, M.; 
Diachenko, A. P.; 
Gutsul, T. A model for 
selection of a 
management team to 
ensure the 
sustainability and 
development of the 
business organizations. 
Entrepreneurship and 
Sustainability Issues. 
2019. №7 (1). P. 690-
703. 
https://doi.org/10.9770
/jesi.2019.7.1(49). 
(WEB OF SCIENCE ТА 
SCOPUS)
8. Balian A., Gryshova 
I., Shabatura T., 
Diachenko A., 
Batrakova T. 
Comparative and 
Informative 
Characteristic of the 
Legal Regulation of the 
Blockchain and 



Cryptocurrency: State 
and Prospects 
(Порівняльна та 
інформативна 
характеристика 
правового 
регулювання 
блокчейна та 
криптовалюти: стан та 
перспективи). Test: 
Engineering&Managem
ent. 2020. March-April. 
pp.7109-7121. 
http://testmagzine.biz/i
ndex.php/testmagzine/
article/view/4795
9. Azer Dilanchiev, 
Gryshova Inna, Rogach 
Svetlana, Diachenko 
Oleksii, Batrakova 
Tetyana, Shabatura 
Tatyana. Remittance 
levels and 
entrepreneurial activity 
in postsoviet countries. 
Journal of critical 
reviews. 2020. Vol. 7. 
Issue 04. pp. 1655-
1663. doi: 
10.31838/jcr.07.04.271 
(SCOPUS) 
http://www.jcreview.co
m/?mno=110353
п. 38.3. 
Дяченко О.П. 
Теоретико-
методологічні засади 
державної політики 
протидії розвитку 
тіньової економіки в 
Україні: монографія. 
Одеса: Фенікс, 2018. 
295 с. URL: 
http://lib.osau.edu.ua/j
spui/handle/123456789
/2063  
п. 38.4
1. Дяченко О.П. 
Методичні 
рекомендації з 
проведення 
лабораторних занять з 
дисципліни 
«Інформаційні 
системи і технології в 
управлінні 
підприємством» для 
здобувачів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальностей 073 
«Менеджмент» та 051 
«Економіка». 
(Протокол №7  Від 
26.03.21).
2. Дяченко О.П. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Інформаційні 
системи і технології в 
управлінні 
підприємством» для 
здобувачів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальностей 073 
«Менеджмент» та 051 
«Економіка». 
(Протокол  №7    Від 
26.03.21).



3. Дяченко О.П. 
Методичні 
рекомендації та 
завдання до 
проведення 
навчальної практики з 
дисципліни 
«Інформаційні 
системи і технології в 
економіці» для 
здобувачів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 051 
«Економіка». 2022. 60 
с. (Протокол №2 від 
28.09.22)
4. Дяченко О.П. 
Методичні 
рекомендації з 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Інформаційні 
технології в бізнесі» 
для здобувачів 
освітнього ступеня 
«бакалавр» 
спеціальності 051 
«Економіка», 28 с. 
(Протокол  №1    Від 
31.08.22)
5. Дяченко О.П. 
Завдання та 
методичні 
рекомендації до 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Електронна 
комерція» для 
здобувачів  освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 051 
«Економіка», 16 с. 
(Протокол  №1    від 
31.08.22)
6. Дяченко О.П. 
Методичні 
рекомендації та 
завдання з 
проведення 
лабораторних занять з 
дисципліни 
«Інформаційні 
системи і технології в 
економіці» для 
здобувачів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 051 
«Економіка», 78 с. 
(Протокол  №1    Від 
31.08.22)
7. Дяченко О.П. 
Методичні 
рекомендації та 
завдання до 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Інформаційні 
системи і технології в 
економіці» для 
здобувачів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 051 
«Економіка», 28 с. 
(Протокол №1    Від 
31.08.22)
п. 38.5
Захист дисертації на 
здобуття наукового 



ступеня доктора наук 
з державного 
управління, тема 
дисертації: 
«Мехaнiзми 
дeржaвного 
рeгулювaння процeciв 
протидiї розвитку 
тiньової eкономiки 
Укрaїни» за 
спеціальністю 
25.00.02 – Механізми 
державного 
управління. Захист 
відбувся 20 березня 
2019 на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.142.04 у 
ПрАТ «Вищий 
навчальний заклад 
«Міжрегіональна 
Академія управління 
персоналом» за 
адресою: 03039, м. 
Київ, вул. 
Фрометівська, 2.
п. 38.7
Згідно Наказу 
Міністерства освіти і 
науки України № 1188 
від 24.09.2020 року 
(додаток 3) 
включений до складу 
спеціалізованої вченої 
ради К 26.142.06 
ПрАТ ВНЗ 
«Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом»
Офіційний опонент на 
дисертаційні роботи: 
1. Джумелі 
Володимира 
Володимировича на 
тему: «Механізми 
реалізації державної 
політики протидії 
тіньовій економіці в 
Україні», подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
наук з державного 
управління за 
спеціальністю 
25.00.02 – механізми 
державного 
управління, 11 вересня 
2020 р.
2. Петріва Івана 
Михайловича на тему: 
«Удосконалення 
механізму реалізації 
державної політики в 
системі органів влади 
конституційної 
юрисдикції», поданої 
до захисту на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата наук з 
державного 
управління за 
спеціальністю 
25.00.02 – механізми 
державного 
управління, 29 січня 
2021 р.
3. Чорного Віктора 
Івановича на тему: 
«Формування та 
реалізація механізмів 
попередження та 



протидії корупції в 
органах державної 
влади (на прикладі 
країн ЄС та України)», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата наук з 
державного 
управління за 
спеціальністю 
25.00.02 – механізми 
державного 
управління, 23 
березня 2021 р.
п.38.11
Наукове 
консультування ТОВ 
«ЕКО ЛЕНД» м. Київ. 
Довідка №01/06-21.3 
від 01.06.2021р.
п 38.12
1. Дяченко О.П. 
Впровадження 
рекомендацій FATF у 
нaцiонaльнe 
зaконодaвcтво 
України. Публічне 
управління ХХІ 
століття: світові 
практики та 
національні 
перспективи: 
матеріали XVIII 
Міжнародного 
наукового конгресу 
(м. Харків, 26 квітня 
2018 року). Харків, 
2018. 
2. Галицький О.М., 
Дяченко О.П. 
Розвиток ринку 
криптовалют в Україні 
в контексті протидії 
розвитку тіньовій 
економіці. Цифрова 
економіка: тренди та 
перспективи: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної  
конференції  
(Тернопіль,  25 
жовтня  2018 р.). 
Тернопіль:  Осадца  
Ю. В., 2018. С. 56-59
3. Дяченко О.П., 
Корнілов В.В. 
Особливості 
організації 
безготівкових 
розрахунків в системі 
протидії розвитку 
тіньовій економіці. 
Засади реформування 
економічної системи 
країни в контексті 
міжнародного 
співробітництва: 
збірник тез наукових 
робіт учасників 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
9 листопада 2019 р.) / 
ГО «Центр 
економічних 
досліджень та 
розвитку». О.: ЦЕДР, 
2019. С. 98-101
4. Дяченко О.П. Роль 
FATF в протидії 



розвитку тіньової 
економіки в Україні. 
Trends in science and 
practice of today. 
Abstracts of V 
International Scientific 
and Practical 
Conference. Ankara, 
Turkey. 19 – 22 
October, 2021. С. 63-67
5. Дяченко О.П., 
Березовський С.О. 
«Зелена економіка»: - 
інтелектуально-
випереджаючий 
підхід. Сучасні 
тенденції  розвитку  
геодезії,  землеустрою  
та  
природокористування
: збірник матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Одеса, 
15 – 16 червня 2022 
року). С. 195-198
6. Дяченко О.П., 
Березовський С.О. 
Цифровізація 
агропромислового 
комплексу: 
дидактико-
регіональний погляд 
на проблему. 
Актуальні аспекти 
розвитку науки і 
освіти: збірник 
матеріалів II 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників та 
молодих науковців  
(м. Одеса, 08-09 
грудня 2022 р.). С. 
374-377
п.38.13
Викладання курсу 
«Управління 
проектами» 
англійською мовою в 
обсязі 72 год. в 
Цзянсуському 
педагогічному 
університеті з 
01.09.2019р. по 
06.12.2019р. 
Сертифікат № 
122019010 від 
06.12.2019р
п.38.19
Член Всеукраїнської 
асамблеї докторів 
наук з державного 
управління. 
bit.ly/3Bhp8to

103569 Дяченко 
Олексій 
Петрович

завідувач 
кафедри, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
геодезії, 

землеустрою та 
агроінженерії

Диплом 
магістра, 
Одеський 

державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
доктора наук 
ДД 009366, 

14 Управлінські 
інформаційні 
системи і 
технології

Підвищення 
кваліфікації: 
- Празький  інститут 
підвищення 
кваліфікації;  
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації  
№062018010 від 
29.06.2018р.; тема 
«Розвиток 
європейської освіти, 
опанування навиками 



виданий 
16.12.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 010161, 
виданий 

01.03.2013, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
043283, 
виданий 

30.06.2015, 
Атестат 

професора AП 
003257, 
виданий 

27.09.2021

публікації наукових 
робіт в наукових 
журналах, 
ознайомлення з 
механізмом створення 
наукових проектів і 
грантовою діяльністю 
в освітніх 
організаціях» обсяг – 
150 годин (5 ECTS).
- Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України; свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/005770-18; 
тема «Науково-
педагогічні та 
педагогічні 
працівники аграрних 
ВНЗ зі створення 
електронних 
навчальних курсів та 
методики їх 
використання у 
навчальному 
процесі»; дата видачі 
23.03.2018 р.; обсяг – 
150 годин (5 ECTS).
- Цзянзуський 
педагогічний 
університет (м. 
Сюйчжоу, Китайська 
народна республіка); 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
№122019009 від 
06.12.2019 р.; тема: 
«Розвиток 
професійних 
компетентностей в 
галузі міжнародного 
науково-освітнього 
партнерства»; обсяг – 
240 годин (8 ECTS).
- Академія цифрового 
розвитку. Курс 
«Цифрові технології 
Google для закладів 
вищої, фахової 
передвищої освіти» 
(04-18 жовтня 2021р.). 
Сертифікат №2GW-
116 від 19 жовтня 
2021р., обсяг - 30 
годин (1 ЕСТS) 
- Херсонський 
державний аграрно-
економічний 
університет 
(04.10.2021р. – 
05.11.2021р.). 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації №СС 
0049320/000058-21 
Тема: «Вдосконалення 
методики організації 
та проведення занять 
з освітніх компонент», 
обсяг - 90 годин (3 
ЕСТS). 
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 



викладачів». 
Сертифікат від 
15.02.2022 р., обсяг - 
60 годин (2 ECTS).
- Фундація «Зустріч», 
Ягелонський 
університет в Кракові, 
Центр розвитку 
кар’єри ГО 
«Соборність» та 
Луганський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
підвищення 
кваліфікації по 
програмі 
«Фінансування та 
організація проектної 
діяльності в 
навчальних закладах: 
європейський досвід» 
12 лютого 2022 р. по 
20 березня 2022 р., 
обсяг - 180 годин (6 
ECTS). Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № SZFL-
001524 від 20 березня 
2022 року
- Лектор програми 
підвищення 
кваліфікації 
«Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання», 
що проходила з 
17.05.2022-29.06.2022 
в ОДАУ. Тема: 
«Навчальна 
платформа "Kahoot!»
- Одеський державний 
аграрний університет. 
Підвищення 
кваліфікації 
«Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання». 
Строк та обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 17.05-
29.06.2022. 
Сертифікат № 
00493008/00000186-
22. Обсяг – 90 годин 
(3 ECTS).
- Онлайн-тренінг 
«Можливості yuotube 
для освіти. Сертифікат 
ОТМЮО-04533 від 
29.06.2022, обсяг - 2 
години (0,07 ECTS).
- Міжнародний 
вебінар (підвищення 
кваліфікації) для 
освітян на тему: 
«Академічна 
доброчесність при 
підготовці магістрів та 
здобувачів доктора 
філософії (PhD) в 
країнах європейського 
союзу та Україні».  
Програма ПК 
складалась з 12 годин 
лекційних занять, 20 
годин практичних 
занять та 13 годин 
самостійної роботи за 



дисциплінами 
«Інформаційні 
системі і технології», 
«Електронна 
комерція», 
«Інформаційні 
технології в бізнесі». 
Обсяг підвищення 
кваліфікації: 45 годин. 
Сертифікат ESN № 
97592/2022  від 
26.09.2022 р. 

Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
9 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4, 38.5, 
38.7, 38.11, 38.12, 
38.13, 38.19. 
п.38.1. 
1. Дяченко О. П., 
Маркова Т. Д., 
Євтушевська О. О. 
Вплив інформаційних 
технологій  на 
розвиток електронної 
комерції  в світі. 
Український журнал 
прикладної економіки 
та техніки. 2021. Том 
6. № 4. C. 92–104. 
URL: 
http://lib.osau.edu.ua/j
spui/handle/123456789
/3410
2. Ingram K., 
Diachenko O., Halytskyi 
O., Nitsenko V., 
Romaniuk M., Zhumbei 
M. Formalization of the 
optimal choice of the 
activities of agricultural 
enterprises for the 
implementation of 
information and 
communication 
technologies. Financial 
and credit activity: 
problems of theory and 
practice. 2022. Volume 
3 (44). pp. 141-149. 
URL: 
https://fkd.net.ua/inde
x.php/fkd/article/view/
3758
3. Березовський C., 
Дяченко О. 
Інтелектуальна 
автоматизація — 
перспектива 
сільського 
господарства. 
International Science 
Journal of Engineering 
& Agriculture. Vol. 1, 
No. 3, 2022, pp. 117-
132. 
doi:10.46299/j.isjea.202
20103.4. 
https://ojs.isg-
journal.com/isjea/articl
e/view/20
4. Дяченко О.П. 
Основні напрями та 
етапи державної 
політики протидії 
розвитку тіньової 
економіки в Україні. 



Інвестиції: практика і 
досвід. 2018. №1. С. 
104-107. 
http://www.investplan.
com.ua/?
op=1&z=5877&i=18
5. Дяченко О.П. 
Iмплeмeнтaцiя 
мiжнaродних 
cтaндaртiв у нaпрямку 
удоcконaлeння 
мeхaнiзму державного 
рeгулювaння процeciв 
протидiї розвитку 
тiньової eкономiки в 
Укрaїнi. Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Державне управління. 
2018. Том 29 (68). №1. 
С. 70-74. 
http://www.pubadm.ve
rnadskyjournals.in.ua/j
ournals/2018/1_2018/1
5.pdf
6. Дяченко О.П. 
Методологічні 
підходи до 
обґрунтування 
критеріїв 
результативності 
функціонування 
механізмів 
державного 
регулювання процесів 
протидії розвитку 
тіньової економіки в 
Україні. Право та 
державне управління. 
2018. № 1. С. 75-80. 
http://www.pdu-
journal.kpu.zp.ua/archi
ve/1_2018/tom_2/14.p
df
7. Gryshova, I.; Petrova, 
M.; Tepavicharova, M.; 
Diachenko, A. P.; 
Gutsul, T. A model for 
selection of a 
management team to 
ensure the 
sustainability and 
development of the 
business organizations. 
Entrepreneurship and 
Sustainability Issues. 
2019. №7 (1). P. 690-
703. 
https://doi.org/10.9770
/jesi.2019.7.1(49). 
(WEB OF SCIENCE ТА 
SCOPUS)
8. Balian A., Gryshova 
I., Shabatura T., 
Diachenko A., 
Batrakova T. 
Comparative and 
Informative 
Characteristic of the 
Legal Regulation of the 
Blockchain and 
Cryptocurrency: State 
and Prospects 
(Порівняльна та 
інформативна 
характеристика 
правового 
регулювання 
блокчейна та 



криптовалюти: стан та 
перспективи). Test: 
Engineering&Managem
ent. 2020. March-April. 
pp.7109-7121. 
http://testmagzine.biz/i
ndex.php/testmagzine/
article/view/4795
9. Azer Dilanchiev, 
Gryshova Inna, Rogach 
Svetlana, Diachenko 
Oleksii, Batrakova 
Tetyana, Shabatura 
Tatyana. Remittance 
levels and 
entrepreneurial activity 
in postsoviet countries. 
Journal of critical 
reviews. 2020. Vol. 7. 
Issue 04. pp. 1655-
1663. doi: 
10.31838/jcr.07.04.271 
(SCOPUS) 
http://www.jcreview.co
m/?mno=110353
п. 38.3. 
Дяченко О.П. 
Теоретико-
методологічні засади 
державної політики 
протидії розвитку 
тіньової економіки в 
Україні: монографія. 
Одеса: Фенікс, 2018. 
295 с. URL: 
http://lib.osau.edu.ua/j
spui/handle/123456789
/2063  
п. 38.4
1. Дяченко О.П. 
Методичні 
рекомендації з 
проведення 
лабораторних занять з 
дисципліни 
«Інформаційні 
системи і технології в 
управлінні 
підприємством» для 
здобувачів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальностей 073 
«Менеджмент» та 051 
«Економіка». 
(Протокол №7  Від 
26.03.21).
2. Дяченко О.П. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Інформаційні 
системи і технології в 
управлінні 
підприємством» для 
здобувачів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальностей 073 
«Менеджмент» та 051 
«Економіка». 
(Протокол  №7    Від 
26.03.21).
3. Дяченко О.П. 
Методичні 
рекомендації та 
завдання до 
проведення 
навчальної практики з 
дисципліни 
«Інформаційні 



системи і технології в 
економіці» для 
здобувачів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 051 
«Економіка». 2022. 60 
с. (Протокол №2 від 
28.09.22)
4. Дяченко О.П. 
Методичні 
рекомендації з 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Інформаційні 
технології в бізнесі» 
для здобувачів 
освітнього ступеня 
«бакалавр» 
спеціальності 051 
«Економіка», 28 с. 
(Протокол  №1    Від 
31.08.22)
5. Дяченко О.П. 
Завдання та 
методичні 
рекомендації до 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Електронна 
комерція» для 
здобувачів  освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 051 
«Економіка», 16 с. 
(Протокол  №1    від 
31.08.22)
6. Дяченко О.П. 
Методичні 
рекомендації та 
завдання з 
проведення 
лабораторних занять з 
дисципліни 
«Інформаційні 
системи і технології в 
економіці» для 
здобувачів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 051 
«Економіка», 78 с. 
(Протокол  №1    Від 
31.08.22)
7. Дяченко О.П. 
Методичні 
рекомендації та 
завдання до 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Інформаційні 
системи і технології в 
економіці» для 
здобувачів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 051 
«Економіка», 28 с. 
(Протокол №1    Від 
31.08.22)
п. 38.5
Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора наук 
з державного 
управління, тема 
дисертації: 
«Мехaнiзми 
дeржaвного 
рeгулювaння процeciв 
протидiї розвитку 



тiньової eкономiки 
Укрaїни» за 
спеціальністю 
25.00.02 – Механізми 
державного 
управління. Захист 
відбувся 20 березня 
2019 на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.142.04 у 
ПрАТ «Вищий 
навчальний заклад 
«Міжрегіональна 
Академія управління 
персоналом» за 
адресою: 03039, м. 
Київ, вул. 
Фрометівська, 2.
п. 38.7
Згідно Наказу 
Міністерства освіти і 
науки України № 1188 
від 24.09.2020 року 
(додаток 3) 
включений до складу 
спеціалізованої вченої 
ради К 26.142.06 
ПрАТ ВНЗ 
«Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом»
Офіційний опонент на 
дисертаційні роботи: 
1. Джумелі 
Володимира 
Володимировича на 
тему: «Механізми 
реалізації державної 
політики протидії 
тіньовій економіці в 
Україні», подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
наук з державного 
управління за 
спеціальністю 
25.00.02 – механізми 
державного 
управління, 11 вересня 
2020 р.
2. Петріва Івана 
Михайловича на тему: 
«Удосконалення 
механізму реалізації 
державної політики в 
системі органів влади 
конституційної 
юрисдикції», поданої 
до захисту на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата наук з 
державного 
управління за 
спеціальністю 
25.00.02 – механізми 
державного 
управління, 29 січня 
2021 р.
3. Чорного Віктора 
Івановича на тему: 
«Формування та 
реалізація механізмів 
попередження та 
протидії корупції в 
органах державної 
влади (на прикладі 
країн ЄС та України)», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата наук з 
державного 



управління за 
спеціальністю 
25.00.02 – механізми 
державного 
управління, 23 
березня 2021 р.
п.38.11
Наукове 
консультування ТОВ 
«ЕКО ЛЕНД» м. Київ. 
Довідка №01/06-21.3 
від 01.06.2021р.
п 38.12
1. Дяченко О.П. 
Впровадження 
рекомендацій FATF у 
нaцiонaльнe 
зaконодaвcтво 
України. Публічне 
управління ХХІ 
століття: світові 
практики та 
національні 
перспективи: 
матеріали XVIII 
Міжнародного 
наукового конгресу 
(м. Харків, 26 квітня 
2018 року). Харків, 
2018. 
2. Галицький О.М., 
Дяченко О.П. 
Розвиток ринку 
криптовалют в Україні 
в контексті протидії 
розвитку тіньовій 
економіці. Цифрова 
економіка: тренди та 
перспективи: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної  
конференції  
(Тернопіль,  25 
жовтня  2018 р.). 
Тернопіль:  Осадца  
Ю. В., 2018. С. 56-59
3. Дяченко О.П., 
Корнілов В.В. 
Особливості 
організації 
безготівкових 
розрахунків в системі 
протидії розвитку 
тіньовій економіці. 
Засади реформування 
економічної системи 
країни в контексті 
міжнародного 
співробітництва: 
збірник тез наукових 
робіт учасників 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
9 листопада 2019 р.) / 
ГО «Центр 
економічних 
досліджень та 
розвитку». О.: ЦЕДР, 
2019. С. 98-101
4. Дяченко О.П. Роль 
FATF в протидії 
розвитку тіньової 
економіки в Україні. 
Trends in science and 
practice of today. 
Abstracts of V 
International Scientific 
and Practical 
Conference. Ankara, 



Turkey. 19 – 22 
October, 2021. С. 63-67
5. Дяченко О.П., 
Березовський С.О. 
«Зелена економіка»: - 
інтелектуально-
випереджаючий 
підхід. Сучасні 
тенденції  розвитку  
геодезії,  землеустрою  
та  
природокористування
: збірник матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Одеса, 
15 – 16 червня 2022 
року). С. 195-198
6. Дяченко О.П., 
Березовський С.О. 
Цифровізація 
агропромислового 
комплексу: 
дидактико-
регіональний погляд 
на проблему. 
Актуальні аспекти 
розвитку науки і 
освіти: збірник 
матеріалів II 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників та 
молодих науковців  
(м. Одеса, 08-09 
грудня 2022 р.). С. 
374-377
п.38.13
Викладання курсу 
«Управління 
проектами» 
англійською мовою в 
обсязі 72 год. в 
Цзянсуському 
педагогічному 
університеті з 
01.09.2019р. по 
06.12.2019р. 
Сертифікат № 
122019010 від 
06.12.2019р
п.38.19
Член Всеукраїнської 
асамблеї докторів 
наук з державного 
управління. 
bit.ly/3Bhp8to

45688 Даніленко 
Олена 
Вікторівна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
геодезії, 

землеустрою та 
агроінженерії

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 
7.050106 Облік 

і аудит

23 Вища 
математика 
для 
економістів

Підвищення 
кваліфікації:
-Національний 
університет «Одеська 
морська академія»; 
довідка про 
підвищення 
кваліфікації №396 від 
18.06.21р., тема : 
«Вдосконалення 
професійної 
підготовки»;обсяг - 90 
годин ( 3 ECTS)
- Національний 
університет «Одеська 
морська академія», 
кафедра вищої 
математики. Тема: 
«Вдосконалення 
професійної 
підготовки за 



дисциплінами «Вища 
математика», «Теорія 
ймовірностей». Строк 
та обсяг підвищення 
кваліфікації: 
20.05.2021-18.06.2021, 
90 голин. Довідка 396 
від 18.06.2021 р.
 -Сертифікат 
підвищення 
кваліфікації на тему: 
«Ефективна та зручна 
організація 
дистанційного 
навчання за 
допомогою 
інноваційних тестів» 
SJ700736     16.01.2021 
-   ВСЕОСВІТА (6 
годин)
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
Курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». Обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 60 
годин. Сертифікат  від 
16.02.2022 р.

1.Левіна-Костюк М. 
О., Мельничук О. І., 
Даніленко О. В., 
Лагодієнко В. В., 
Ткачук Г. О. 
Оптимізація 
виробничої  
діяльності 
фермерського 
господарства з 
використанням 
економіко-
математичних 
методів. Український 
журнал прикладної 
економіки та техніки. 
2021. Том 6. № 4. C. 
112–120. URL: 
http://lib.osau.edu.ua/j
spui/handle/123456789
/3409

Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
4 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.4, 38.11, 38.12, 38.14
п.38.4
1. Даніленко О.В. 
Методичні  вказівки з  
навчальної 
дисципліни «Вища  
математика для 
економістів» для 
самостійного 
вивчення дисципліни 
та проведення 
практичних занять  
здобувачів освітнього 
ступеня «бакалавр»  
спеціальності 051  
«Економіка» Одеса: 
ОДАУ, 2022 р. 
(Протокол  №1  від 
31.08.2022)
2. Даніленко О.В. 
Методичні  вказівки з 



навчальної 
дисципліни «Теорія 
ймовірностей  та 
математична    
статистика» для 
самостійного 
вивчення дисципліни 
та проведення 
практичних занять 
здобувачів освітнього 
ступеня «бакалавр» 
спеціальності 051 
«Економіка», 
073»Менеджмент», 
071 «Облік і 
оподаткування». 
Розділ: Теорія 
ймовірностей. Одеса: 
ОДАУ, 2021 р.
(Протокол  № 9    від 
25.08.2021)
3.ДаніленкоО.В.Метод
ичні  вказівки  з  
навчальної 
дисципліни “ Теорія 
ймовірностей  та 
математична   
статистика ” для 
самостійного 
вивчення дисципліни 
та проведення 
практичних занять   
здобувачів  освітнього 
ступеня «бакалавр» 
спеціальності 051 
«Економіка»,  
073»Менеджмент», 
071 «Облік і 
оподаткування».  
Розділ: Математична 
статистика. Одеса: 
ОДАУ,2021 р. 
(Протокол  № 9    від 
25.08.2021) 
п.38.11
Наукове 
консультування 
підприємства "Марія - 
Тревел" з питань 
статистики та 
маркетингу ( довідка з 
підприємства ТОВ 
"Марія - Тревел", 
довідка з 
держреєстру, договір)
п.38.12
Публікації:
1.Даніленко 
О.В.Особливості 
методики викладання 
вищої математики 
студентам 
економічних 
спеціальностей. 
Сучасні світові 
тенденції розвитку 
науки та 
інформаційних 
технологій: матеріали 
ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції  ел. 
ресурс novaosvita.com . 
Одеса , 2019.С.13-15.
2.Даніленко О.В. 
Використання 
кореляційного аналізу 
в землеустрої.Сучасні 
світові тенденції 
розвитку науки та 
інформаційних 



технологій: матеріали 
ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції ел.ресурс 
novaosvita.com .Одеса, 
2019.С.169-173.
3.Даніленко О.В. 
Математичні методи 
оцінки ефективності 
реклами.ХХХІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Досягнення сучасної 
науки» ел. ресурс el-
_conf.com.ua.Вінниця 
, 2019. С.70-74.
4.Даніленко О.В. 
Використання 
кластерного аналізу у 
маркетингу. ХХХІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Досягнення сучасної 
науки» ел. ресурс el-
_conf.com.ua.Вінниця 
,2019.С.68-70.
5.Даніленко О.В. 
Використання 
коефіцієнта ранової 
кореляції 
Спірмена.ХХХІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Досягнення сучасної 
науки» ел. ресурс 
el¬_conf.com.ua 
.Вінниця, 2019.С.63-
68.
п.38.14
1.Участь у журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Геодезія та 
землеустрій»  ОДАУ 
м. Одеса 17-19 квітня 
2019р.(наказ №80-
заг. від 05.04.2019р.)
2.Керівник гуртка 
"Використання 
елементів  вищої 
математики  теорії  
ймовірностей та 
математичної 
статистики в сучасних 
дослідженнях галузей 
сільського 
господарства"( 
протокол № 2 
засідання  каф 
землеустрою та 
кадастру від 07.09.17 )

36412 Насакіна 
Світлана 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
суспільно-

гуманітарних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
національний 
університет ім. 
І.І.Мечникова, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 
030502 Мова 

та література ( 
англійська ), 

Диплом 
магістра, 

29 Іноземна мова Підвищення 
кваліфікації: 
- Одеський 
регіональний інститут 
державного 
управління 
Національної академії 
державного 
управління при 
Президенті України, 
кафедра української 
та іноземних мов. 
Строк та обсяг 
підвищення 



Одеський 
національний 

університет 
імені І. І. 

Мечникова, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023722, 
виданий 

23.09.2014, 
Атестат 

доцента AД 
008794, 
виданий 

27.09.2021

кваліфікації: 
02.03.2020-
02.05.2020,  180 
годин. Довідка № 
01/13/232 від 
25.05.2020 р.
- Ізмаїльський 
державний 
гуманітарний 
університет, кафедра 
загальної педагогіки і 
спеціальної освіти. 
Тема: «Розвиток 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
викладача іноземних 
мов закладу вищої 
освіти». Строк та обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 
20.09.2021-08.10.2021, 
90 годин. Довідка 02-
01-358 від 11.10.2021 р.
- Участь у  І 
Міжнародному 
конгресі «Прикладна 
лінгвістика на Півдні 
України: здобутки та 
перспективи» зі 
спеціальності 035 
«Філологія» (м. Одеса, 
22-23 вересня 2021 
року). Обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 30 
годин. Сертифікат від 
23.09.2021 р.
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». 
Сертифікат, 60 годин. 
Сертифікат виданий 
15.02.2022 р.
- Всеукраїнський 
проект «Uni-Biz Bridge 
Camp» (освітній літній 
онлайн-кемп з 
розвитку soft skills для 
викладачів). 
Сертифікат 11-
14.07.2022 р., обсяг 10 
годин.
Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
5 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4, 38.7, 
38.12, 38.19. 
п.38.1. 
1. Насакіна С.В. 
Різноманітність 
жанрів у рекламних 
текстах 
фармацевтичних 
препаратів крізь 
призму ономастики. 
Мова і культура. Мова 
і засоби масової 
комунікації. К., 2018. 
Вип. 21. Т.IV (193). С. 
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28.12.2022 р.).
Пункт 38.12
1. Zamlynskyi V., 
Zamlynska O. THE 
ROLE OF 
COMMUNICATION 
AND BUSINESS 
REPUTATION  IN 
ANTI-CRISIS 
MANAGEMENT. The 
9th International 
scientific and practical 
conference “Scientific 
achievements of 
modern society” (April 
28-30, 2020) Cognum 
Publishing House, 
Liverpool, United 
Kingdom. 2020. 
pp.278-285 URL: 
https://sci-
conf.com.ua/wp-
content/uploads/2020/
05/SCIENTIFIC-
ACHIEVEMENTS-OF-
MODERN-SOCIETY-
28-30.04.2020.pdf
2. Livinskyi, A., & 
Zamlynska, O. (2020). 
PROJECT 
MANAGEMENT: 
FACTORS OF 
SUCCESSFUL 
IMPLEMENTATION. 
Збірник наукових 



праць ΛΌГOΣ, 12-14. 
https://doi.org/10.3607
4/20.11.2020.v1.03
3. Zamlynska O,  
Zamlynskyi V. (2020).  
The role of 
communication and 
business reputation in 
anti-crisis 
management. Scientific 
achievements of 
modern society. 
Abstracts of the 9th 
International scientific 
and practical 
conference. Cognum 
Publishing House. 
Liverpool, United 
Kingdom. 1175p. 2020. 
278-285. URL: 
http://sci-conf.com.ua. 
4. Замлинська О.В., 
Щуровська А.Ю. Роль 
і тенденції обліково-
аналітичного 
забезпечення 
сучасного 
інформаційно-
комунікаційного 
простору. Проблеми 
та перспективи 
розвитку економіки: 
світові та національні 
аспекти, ОДАУ: 
Збірник матеріалів 
Міжнародної 
наукової-практичної 
конференції, 18 
листопада 2022 року. 
Одеса, ОДАУ. 2022.  
С.7-11. URL: 
https://osau.edu.ua/pr
o-universytet/naukova-
robota/materialy-
konferentsij/ 
5. Замлинський В.А., 
Замлинська О.В. 
Інформаційні 
технології: 
перспективи розвитку 
обліково-
аналітичного 
забезпечення потреб 
управління. Обліково-
фінансова наука і 
практика: пріоритети 
розвитку та місія у 
воєнний час: 
матеріали ХІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (16 листопада 
2022 р., м. Київ) / 
Відпов. за вип. Ю.С. 
Бездушна. К.: ННЦ 
«ІАЕ», 2022. С.154-
157. URL: 
https://magazine.faaf.o
rg.ua/images/stories/zb
_conference/zb_conf_1
6-11-2022.pdf
6. Замлинська О.В., 
Кобрин Т.А. Методика 
оцінки рівня 
інноваційного 
потенціалу аграрного 
підприємства. 
Сучасний менеджмент 
економічних систем в 
координатах 
парадигми сталого 
розвитку. Збірник 



матеріалів ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (20 
вересня 2022), Одеса, 
Національний 
університет «Одеська 
політехніка», 2022. С. 
6-9
Пункт 38.19
Член федерації 
аудиторів, бухгалтерів 
і фінансистів АПК 
України.  Довідка № 
02/09 від 13.09.2022 р.

132369 Чебан 
Оксана 
Михайлівна

в.о. 
завідувача 
кафедри, 
доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
суспільно-

гуманітарних 
наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 020255, 
виданий 

08.10.2003, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
013472, 

виданий 
19.10.2006

22 Етика ділового 
спілкування

Підвищення 
кваліфікації: 
- курс «Цифрові 
інструменти Google 
для вищої освіти. 
Базовий рівень» ТОВ 
«Академія цифрового 
розвитку»; сертифікат 
№DGTfE-06-Б-04365, 
виданий 15.01.2022; 
обсяг – 30 годин (1 
кредити ECTS).
- підвищення 
кваліфікації 
викладачів закладів 
вищої освіти 
«Особливості 
розроблення та 
змістового 
наповнення 
навчальних програм 
вибіркових дисциплін, 
що забезпечують 
формування 
міжкультурної 
свідомості та 
компетентностей 
здобувачів вищої 
освіти» (20-
21.12.2022) сертифікат 
СС № 38282994/5167-
22 виданий 11.01.2023; 
обсяг – 8 годин (0,2 
кредити ECTS).
-Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації (вебінар) 
на тему: «Академічна 
доброчесність при 
підготовці магістрів та 
здобувачів доктора 
філософії (PhD) в 
країнах 
Європейського Союзу 
та Україні» (19-
26.09.2022) 
сертифікат ES № 
97540/2022 
26.09.2022; обсяг – 45 
годин (1,5 кредити 
ECTS). 
- IV Міжнародна 
програма підвищення 
кваліфікації 
керівників закладів 
освіти і науки, а також 
педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників 
“Міжнародне 
лідерство в XXI 
столітті: освіта, наука, 
культура, спорт, 
технології, управління 
та міжнародний 
розвиток”, дата видачі 



23.04.2022р.;  обсяг – 
180 годин (6 кредитів 
ECTS), з них 15 годин 
інклюзивної 
освіти/0,5 кредиту 
ECTS).
- вебінар для 
українських вчених з 
питань використання 
платформи Web of 
Science «Web of 
Science Researcher 
Profiles: інструкція до 
використання», 
компанія Clarivate, 
виданий 08.12.2022; 
обсяг – 1 година.
- Учасник вебінару 
«Змішане навчання: 
інструменти та 
практики від ІТ-
бізнесу для 
викладачів»; 
сертифікат виданий 
25.05.2022.
- Учасник вебінару 
«Комунікації під час 
війни»; сертифікат 
№СС00493014/002721
/22. Виданий 
02.08.2022р;обсяг – 3 
години.
- базовий курс 
«Безбар’єрна 
грамотність» Дія 
МЦТУ сертифікат ТО 
038483884, виданий 
09.02.2022; обсяг - 0,2 
кредити ECTS.
- базовий курс 
«Інтерактивне 
навчання» Дія МЦТУ 
сертифікат, виданий 
01.12.2021; обсяг - 0,2 
кредити ECTS.
- тестування на 
національній онлайн-
платформі Дія 
Цифрова освіта 
«Цифрограма 2.0» Дія 
МЦТУ сертифікат, 
виданий 01.12.2021; 
обсяг - 0,2 кредити 
ECTS.
-Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». 
Сертифікат, 60 годин. 
Сертифікат виданий 
07.10.2021 р.
- онлайн-тренінг 
«Можливості 
YOUTUBE для освіти» 
ТОВ «Академія 
цифрового розвитку»; 
сертифікат виданий 
29.06.2022 - обсяг – 2 
годин (0,07 кредити 
ECTS).
- онлайн-семінар 
«Цифрові інструменти 
Google для вищої 
освіти» ТОВ 
«Академія цифрового 
розвитку»; сертифікат 
виданий 23.06.2022 - 
обсяг – 2 годин (0,07 



кредити ECTS).
- Учасник проекту з 
розвитку співпраці 
бізнесу та 
університетів «Uni-Biz 
Bridge», присвячений 
розвитку soft-skills 
викладача. Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 11-
14.07.2022, 10 годин. 
Сертифікат № 724.
- Одеський державний 
аграрний університет. 
Тема підвищення 
кваліфікації: 
«Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання». 
Строк та обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 
17.05.2022-29.06.2022, 
90 годин. Свідоцтво 
СС 
00493008/00000184-
22 від 29.06.2022 р.
-Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України; свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СС 
№00493706 / 005820; 
тема «Створення 
електронного 
навчального курсу з 
дисципліни 
«Філософія»; дата 
видачі 23.03.2018 р.; 
обсяг – 150 годин (5 
кредитів ECTS).
- Державний 
університет «Одеська 
політехніка», тема 
«Підвищення 
науково-теоретичного 
і методичного рівнів 
викладання 
навчальних дисциплін 
та удосконалення 
освітнього процесу і 
науково дослідної 
роботи процесі 
викладання 
суспільно-
гуманітарних 
дисциплін»; дата 
видачі 25.06.2021 р.; 
обсяг – 180 годин (6 
кредитів ECTS).
-  Ізмаїльський 
державний 
гуманітарний 
університет тема 
«Психолого-
педагогічні 
особливості 
викладання 
суспільно-
гуманітарних 
дисциплін у закладі 
вищої освіти», дата 
видачі 25.10.2021р. 
обсяг – 180 годин (6 
кредитів ECTS).

Рівень наукової та 
професійної 



активності відповідає 
5 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
п. 38.3
1. Федорова І.В., Чебан 
О.М. та ін. 
Політологія: 
дистанційний курс. 
Навч. посібник. Одеса: 
ТЕС, 2022. 164 с.

п. 38.4
1.Чебан О.М. Етика 
ділового спілкування. 
Методичні вказівки 
для самостійного 
вивчення та 
проведення 
практичних занять 
здобувачів освітнього 
ступеня «бакалавр»  
спеціальності 051, 071, 
073 (Протокол ЗК № 
11 від 11.02.20).
2.Чебан О.М. Чорна 
Л.М. Етика ділового 
спілкування. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів усіх 
факультетів  
(Протокол ЗК № 6 від 
28.01.21).
3.Чебан О. М. 
Філософія науки: 
методичні вказівки 
для підготовки до 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти третього 
(освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 073 
Менеджмент, 201 
Агрономія, 204 
Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва, 211 
Ветеринарна 
медицина, 212 
Ветеринарна гігієна, 
санітарія та 
експертиза. Одеса: 
ОДАУ, 2021. 80с. 
(Протокол ЗК № 2 від 
09.09.21).
4.Чебан О. М. 
Філософія: методичні 
вказівки для 
підготовки до 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти початкового 
рівня (короткого 
циклу) вищої освіти 
спеціальності 204 
Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва. Одеса: 
ОДАУ, 2021. 48с. 
(Протокол ЗК № 2 від 
09.09.21).
5.Чебан О.М., 
Федорова І.В. Історія 
української культури: 



методичні вказівки 
для підготовки до 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти 
спеціальностей 211 
«Ветеринарна 
медицина», 212 
«Ветеринарна гігієна, 
санітарія і 
експертиза». Одеса: 
ОДАУ, 2021. 42с. 
(Протокол ЗК № 2 від 
09.09.21).
6. Чебан О.М., 
Федорова І.В. Історія 
української культури: 
методичні вказівки 
для підготовки до 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 073 
«Менеджмент», 193 
«Геодезія та 
землеустрій», 201 
«Агрономія», 202 
«Захист і карантин 
рослин», 203 
«Садівництво та 
виноградарство», 204 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва», 208 
«Агроінженерія». 
Одеса: ОДАУ, 2021. 
42с. (Протокол ЗК № 
2 від 09.09.21).
7. Чебан О.М., 
Федорова І.В. Історія 
української культури: 
методичні вказівки 
для підготовки до 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти початкового 
рівня (короткого 
циклу) вищої освіти 
спеціальності 204 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва». 
Одеса: ОДАУ, 2021. 
42с. (Протокол ЗК № 
2 від 09.09.21).
п 38.12
1. Чебан О. М. 
«Значення 
міжпредметних 
зв'язків у професійній 
підготовці студентів - 
аграріїв»; Соціально-
гуманітарний вісник. 
Вип.18.; 2018. С.64-68.
2. Цуканов О.Ю., 
Обнявко О.В,. Чебан 
О.М. 
Етичні аспекти 
розвитку облікової 



системи підприємств. 
Економіко-правові 
аспекти 
господарювання: 
сучасний стан, 
ефективність та 
перспективи: 
матеріали VI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Одеса, 4-
5 жовтня 2018 р.). 
Одеса: «Принт 
бистро», 2018.С.185-
191.
3. Чебан О.М., 
Ногінська А.О. 
Значення 
комунікативної 
культури магістрів-
аграріїв у процесі 
соціально-рольової 
взаємодії. Соціально-
педагогічні основи 
розвитку особистості в 
сучасних умовах 
комунікації: досвід, 
проблеми, 
перспективи. 
Матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції ( м.Київ, 
14 листопада 2018 р.) 
Київ, «Агроосвіта», 
2018, с. 68-72.
4. Чебан О.М., 
Ногінська А.О. 
Виховання творчої 
особистості магістра 
аграрія. Інновації в 
освіті (сутність, 
проблеми, 
перспективи: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Одеса: 
ОДАБА, 2019, с.103-
106.
5. Чебан О.М 
Федорова І.В., 
Ногінська А.О. Роль 
елективного курсу при 
підготовці магістрів-
аграріїв ОДАУ. 
Українознавчий вимір 
у сучасній науці: 
гуманітарний аспект: 
матеріали V всеукр. 
наук.-практ. конф. ( 
Миколаїв, 30 квітня 
2020 р.). Миколаїв, 
2020. С. 13-15.
6.Чебан О.М. 
Актуальні проблеми і 
предмет сучасної 
філософії науки. 
Сучасні виклики і 
актуальні проблеми 
науки, освіти та 
виробництва: 
міжгалузеві диспути: 
матеріали XXI 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (м. Київ, 
22 жовтня 2021 року). 
Київ, 2021. С. 385-390.
7. Чебан О.М. Роль 
філософії у 



формуванні ціннісних 
орієнтацій особистості 
фахівця-аграрія. 
Сучасні світові 
тенденції розвитку 
науки, освіти та 
технологій: збірник 
тез доповідей 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Полтава, 19 жовтня 
2021 р.). Полтава: 
ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. С. 
33-34.
8.Cheban, . І. Fedorova, 
Y. Melnik 
AGRICULTURAL 
EDUCATION OF 
SOUTHERN UKRAINE 
POLICY.  V 
Міжнародний 
Євразійський конгрес 
сільського 
господарства та 
природничих наук 23 
жовтня 2021 року. м. 
Одеса. ОДАУ. С. 119-
121.
9. Ткаченко В., Чебан 
О. Менталітет в плині 
історії . 
Українознавчий вимір 
у сучасній науці: 
гуманітарний аспект: 
матеріали VІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 29 квітня 
2022 р., м. Миколаїв. 
Миколаїв: МНАУ, 
2022. с. 98-82.
10. Чебан О.М., 
Самуйлік М.М. Досвід 
проведення занять з 
гуманітарно-
соціальних дисциплін 
на початку 
російського 
вторгнення в Україну 
// Управління якістю 
підготовки фахівців / 
Матеріали ХХVІІ 
міжнародної науково-
методичної 
конференції ОДАБА. 
ч. ІІ. Одеса: ОДАБА, 
2022, ч. ІІ. с. 197–198.
11. Чебан О.М 
Соціально-
філософський аспект 
співвідношення 
культури і права. 
Людина має право: 
соціально-
гуманітарний дискурс 
у контексті 
реформаційних 
процесів в Україні: 
матеріали круглого 
столу 17 лист. 2022 р. / 
Одеса: ОДУВС, 2022.  
с.108-111.
12. Чебан О. Федорова 
І. Григорій Сковорода: 
діалог століть. Сучасні 
рецепції світоглядно-
ціннісних орієнтирів 
Григорія Сковороди: 
матеріали 
всеукраїнської 



науково-практичної 
конференції 2-4 
грудня 2022р. м. 
Полтава, НУ 
Полтавська 
політехніка імені 
Юрія Кондратюка. 
с.64-68.
13. Степанова В. Чебан 
О.М. До питання 
формування 
етнокультурної 
компетентності 
здобувача вищої 
освіти
Молодь і науковий 
прогрес у соціально-
економічному та 
освітньому просторі 
суспільства: 
Матеріали ІV 
Міжнародної наукової 
студентської 
конференції (м. 
Кам’янець-
Подільський, 28-29 
листопада 2022 р.).  
2022. С.328 -330.

п.38.14
1. Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 
«Проблематика історії 
української культури» 
п. 38.19
Член Громадської 
організації 
«Всеукраїнська 
громадська 
організація «Спілка 
освітян України», 
посвідчення №247
 Надруковано статті:
1.Чебан О. Методика 
формування 
професійно-етичної  
культури здобувачів 
вищої  освіти 
економічних 
спеціальностей. 
Український журнал 
прикладної економіки 
та техніки. 2021. Том 
6. № 4. C. 105–111. 
URL: 
http://lib.osau.edu.ua/j
spui/handle/123456789
/3411
2. Чебан О. До 
проблеми 
співвідношення 
понять «комунікація» 
і «спілкування». 
Людинознавчі студії: 
збірник наукових 
праць Дрогобицького 
держав- ного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. Серія 
«Філософія». С.211-
224. 
http://filos.dspu.in.ua/i
ndex.php/filos/issue/vi
ew/11
3. Чебан О.М., 
Федорова І.В., 
Ногінська А.О., 
Впровадження 



елементів 
елективного курсу в 
процес підготовки 
магістрів-аграріїв 
ОДАУ. Аграрний 
вісник 
Причорномор’я. 
Одеса, 2019. № 94. с. 
100-109. 
https://abbsl.osau.edu.
ua/index.php/visnuk/a
rticle/view/67.
4. Чебан О.М.,  
Федорова І.В.,  та ін. 
«Мовно-стилістичні 
маркери впливу в 
есеїстичному тексті: 
Лінгво-філософський  
аспект» . Linguistic 
and Stylistic Markers of 
Influence in the 
Essayistic Text: A 
Linguophilosophic 
Aspect.  IJCSNS 
International Journal of 
Computer Science and 
Network Security, 
VOL.22 No.5, May 
2022. URL: 
http://ijcsns.org/07_bo
ok/html/202205/20220
5024.html  (Web of 
Scitnse)

422844 Рудік Наталя 
Михайлівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 
управління

Диплом 
магістра, 

Херсонський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

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

KД 063622, 
виданий 

03.07.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002505, 
виданий 

24.09.2001

29 Мікроекономік
а

Підвищення 
кваліфікації:
1. Дніпровський 
державний аграрно-
економічний 
університет, кафедра 
економіки. Тема: 
«Розширення 
професійних 
компетентностей та 
удосконалення 
методики викладання 
освітніх компонент у 
сфері галузевих 
економічних 
дисциплін: 
«Макроекономіка», 
«Економічна теорія», 
«Мікроекономіка», 
«Внутрішній 
економічний механізм 
підприємства». Строк 
та обсяг підвищення 
кваліфікації: 
19.09.2022-18.11.2022, 
180 годин. Свідоцтво 
ПК 00493675/049104 
від 18.11.2022 р.
2. Міжнародний 
вебінар (підвищення 
кваліфікації) для 
освітян на тему: 
«Неформальна освіта 
здобувачів вищої 
освіти: досвід країн 
Європейського союзу 
та України».  
Програма ПК 
складалась з 12 годин 
лекційних занять, 20 
годин практичних 
занять та 13 годин 
самостійної роботи за 
дисциплінами 
«Економічна теорія», 
«Мікроекономіка», 
«Макроекономіка». 



Обсяг підвищення 
кваліфікації: 45 годин. 
Сертифікат ESN № 
10062/2022  від 
10.10.2022 р. 
3. Академія цифрового 
розвитку «Цифрові 
інструменти google 
для закладів вищої, 
фахової передвищої 
освіти». Обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 30 годин 
(ECTS – 1 кредит). 
Сертифікат № 6GW-
0119 від 19.10.2021 
року.
5. III Міжнародна 
програма підвищення 
кваліфікації 
керівників закладів 
освіти і науки, 
педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників 
«Нобелівський курс: 
нові знання, ідеї, 
досвід, цінності, 
компетентності». 
Обсяг підвищення 
кваліфікації 180 годин 
(ECTS – 6 кредит). 
Сертифікат № 5368 
від 20 січня 2022 
року.
5. Вебінар «Лідерство 
під час війни» в обсязі 
6 год., Сертифікат  
ССОО 493014/000712-
22 від 22.12.2022 року.

Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
5 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.4,  38.12, 
38.14, 38.19
п.38.1.
1. Рудік Н. М. 
Потенціал кооперації 
як системи соціально-
економічних відносин 
та шляхи його 
реалізації. Агросвіт. 
2020. № 7. С. 55–62.
 DOI 
https://doi.org/0.3270
2/2306-6792.2020.7.55
2. Рудік Н.М. Наукові 
засади та особливості 
формування 
трудового потенціалу 
України. Таврійський 
науковий вісник. 
Серія: Економіка: 
Науковий журнал. 
Вип. 2. – Херсон: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. 
C.17-25. DOI: 
https://doi.org/10.3285
1/2708-0366/2020.2.2
3. Рудік Н. М. 
Особливості 
формування та 
перспективи розвитку 
ринку олійно-жирової 
продукції. Агросвіт. 
2019. № 24. С. 59–65. 



DOI 
https://doi.org/10.3270
2/2306-
6792.2019.24.59
4. Рудік Н. М. 
Тенденції розвитку 
сільськогосподарської 
кооперації в аспекті 
взаємовідносин з 
державою. 
Регіональна економіка 
та управління. 2021. 
№ 2 (32). С. 86-90. 
http://siee.zp.ua/image
s/journal/2021/2(32)20
21.pdf
5. Рудік Н. М. 
Історичний аспект 
розвитку 
сільськогосподарської 
кооперації. Агросвіт. 
2021. № 9-10. С. 38–
45. 
DOI 
https://doi.org/10.3270
2/2306-6792.2021.9-
10.38     
Пункт 38.3 
1. Рудік Н. М. 
Концептуальні 
аспекти розвитку 
підприємництва в 
Україні. Теорія, 
методологія і 
практика обліку, 
оподаткування й 
аналізу виробничо-
економічної 
діяльності суб’єктів 
агробізнесу та 
сільських територій: 
нові реалії та 
перспективи в умовах 
інтеграційних 
процесів: колективна 
монографія / за заг. 
ред. Л. О. Мармуль. 
Херсон: Айлант, 2020. 
332 с. (С. 299-310) 
URL: 
http://dspace.ksau.kher
son.ua/handle/1234567
89/721
2. Рудік Н. М. 
Теоретичний та 
прикладний аспекти 
формування 
конкурентоспроможн
ості підприємств 
галузі садівництва. 
Обліково-аналітичне 
забезпечення й 
оподаткування 
розвитку суб’єктів 
агробізнесу та 
сільських територій: 
колективна 
монографія / за ред. 
Л.О.Мармуль. Херсон. 
2019. С. 446-465. URL: 
ttp://ksau.kherson.ua/f
iles/news/2019/201905
/%D0%9C%D0%BE%D
0%BD%D0%BE%D0%B
3%D1%80%D0%B0%D1
%84%D0%B8%D1%8F
_2019.pdf
3. Рудік Н.М. 
Концептуальні засади 
ефективного 
менеджменту 



підприємництва. 
Розвиток економіки 
України в контексті 
активізації 
підприємницької 
діяльності: 
колективна 
монографія / за ред. 
Н.С.Танклевської. 
Херсон: 2018. С. 145-
149. URL: 
http://www.ksau.khers
on.ua/konferenc/3452
4. Рудік Н.М. 
Динамічний та 
структурний аналіз 
сектору малого та 
середнього 
підприємництва. 
Сучасний стан та 
пріоритети розвитку 
системи обліку, 
оподаткування й 
аналізу виробничо-
економічної 
діяльності суб’єктів 
господарювання 
агропромислового 
сектору економіки: 
колективна 
монографія / за ред. 
Л.О.Мармуль. м. 
Херсон: Айлант, 2018. 
376с. (С. 294-302.) 
URL:http://www.ksau.
kherson.ua/files/konfer
encii/%D0%9C%D0%B
E%D0%BD%D0%BE%
D0%B3%D1%80%D0%
B0%D1%84%D1%96%D
1%8F_2018.pdf
Пункт 38.4
1. Методичні вказівки 
щодо проведення 
семінарських та 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Мікроекономіка» 
здобувачами першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2022. 33с. 
(Протокол №  7   від 
«28» грудня 2022 
року).
2. Методичні 
рекомендації з 
дисципліни 
«Мікроекономіка» 
для виконання 
самостійної роботи 
здобувачами першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2022. 30 с. 
(Протокол №  7   від 
«28» грудня 2022 
року).
3. Методичні вказівки 
щодо проведення 
семінарських та 
практичних занять з 
дисципліни 
«Внутрішній 
економічний механізм 
підприємства» 



здобувачами першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2022. 27 с. 
(Протокол №  7  від 
«28» грудня 2022 
року).
4. Методичні вказівки 
щодо проведення 
семінарських та 
практичних занять з 
дисципліни 
«Макроекономіка» 
здобувачами першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2022. 36с. 
(Протокол №  7   від 
«28» грудня 2022 
року).
5. Методичні 
рекомендації з 
дисципліни 
«Внутрішній 
економічний механізм 
підприємства» для 
виконання 
самостійної роботи 
здобувачами першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2022. 13 с. 
(Протокол №  7  від 
«28» грудня 2022 
року).
Пункт 38.12
1. Рудік Н. М. 
Оцінювання стану 
розвитку малих та 
середніх підприємств 
Херсонської області. 
Актуальні проблеми 
розвитку аграрного 
сектору економіки 
України: матеріали 
Міжнар. наук. 
практичної Інтернет - 
конференція. ( 
Херсон, Україна 5-6 
квітня 2018 року). 
Херсон: ДВНЗ 
«Херсонський 
державний аграрний 
університет», 2018р. 
С.182-185.
2. Рудік Н. М. Правове 
становище 
сільськогосподарськог
о кооперативу. 
Публічне управління 
та адміністрування у 
процесах економічних 
реформ : збірник тез 
доповідей V 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
Інтернет-конференції 
(Херсон, 24 березня 
2021 р.). Херсон: 
ДВНЗ «ХДАУ», 2021. 
С.147-149. 
3. Рудік Н.М. 
Концептуальні засади 
державної підтримки 
розвитку 



сільськогосподарської 
кооперації. 
Особливості та 
передумови 
соціально-
економічного 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Одеса, 5 
березня 2021 р). 
Одеса: 
Східноєвропейський 
центр наукових 
досліджень, 2021. С. 
38 – 40. 
4. Рудік Н. М. 
Сільськогосподарська 
кооперація як 
складова формування 
економічної безпеки 
України. Стан 
фінансово-
економічної безпеки в 
умовах ринкових змін 
: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Одеса, 19 
березня 2021 р). 
Одеса: 
Східноєвропейський 
центр наукових 
досліджень, 2021. С. 
26 – 28.
5. Рудік Н. М. 
Концептуальні засади 
розвитку кооперації та 
її місце в 
економічному 
розвитку сільських 
громад. Роль наук про  
Землю в народному 
господарстві: стан і 
перспективи 
(присвячена 
Всесвітньому Дню 
Землі: матеріали II-ї 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Херсон, 
20 березня 2020р.). 
Херсон: ХДАЕУ, 2020. 
291 С. 227 -234.
6. Рудик Н. М. 
Особливості розвитку 
кооперативного 
сектору економіки 
України. Інноваційне 
підприємництво та 
торгівля: сучасний 
стан та перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (м. 
Херсон, 27 квітня 2021 
р.). Херсон, 
Херсонський 
державний аграрно-
економічний 
університет, 2021. С. 
161-164
7. Рудик Н. М. 
Міжнародний досвід 
розвитку 
кооперативного 
сектору економіки. 
Тенденції та 
перспективи розвитку 
менеджменту в умовах 



глобальних  викликів: 
матеріали І Міжнар. 
наук.-практ. конф. (28 
травня 2021 р., м. 
Херсон). Херсон: 
Книжкове 
видавництво ФОП 
Вишемирський В.С., 
2021. С.85-89.
Пункт 38.14
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Поведінкова 
економіка»
Пункт 38.19
Асоційований член 
Української асоціації з 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти. 
(Свідоцтво № 1251)

36183 Левіна-
Костюк 
Марія 
Олександрів
на

асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 
управління

Диплом 
магістра, 
Одеський 

державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043863, 
виданий 

11.10.2017

11 Математичне 
моделювання 
економічних 
процесів

Підвищення 
кваліфікації: 
- Одеська національна 
академія харчових 
технологій, кафедра 
маркетингу, 
підприємництва і 
торгівлі. Тема: 
«Методи та моделі 
прийняття 
управлінських рішень 
у виробничій та 
маркетинговій 
діяльності 
підприємств», 
програма підвищення 
кваліфікації з 
дисциплін 
«Математичне 
моделювання 
економічних 
процесів», 
«Оптимізаційні 
методи і моделі», 
«Рекламний 
менеджмент», 
«Методи та моделі 
прийняття 
управлінських 
рішень». Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 21.09.21-
27.10.2021, 180 годин 
(6 ECTS). Довідка 
150/Р1 від 26.11.2021 р.
- International 
Historical Biographical 
Institute (Dubai, New 
York, Rome, Burgas, 
Jerusalem, Beijing) VI 
Міжнародна програма 
підвищення 
кваліфікації 
керівників закладів 
освіти і науки, а також 
педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників. Тема 
«Разом із Визначними 
Лідерами Сучасності: 
Цінності, Досвід, 
Знання, 
Компетентності і 
Технології для 
Формування Успішної 
Особистості та 
Трансформації 
Оточуючого Світу». 



Строк та обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 23.06.22-
20.08.2022, 180 годин 
(6 ECTS). Довідка № 
8223 від 20.08.22 р.
- Онлайн - тренінг 
«Можливості 
YOUTUBE для 
освіти». Сертифікат 
ОТМЮО–06806, 2 
години. Сертифікат 
виданий 29.06.2022 р. 
(0,07 ECTS).
- Одеський державний 
аграрний університет. 
Тема підвищення 
кваліфікації: 
«Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання». 
Строк та обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 
17.05.2022-29.06.2022, 
90 годин. Свідоцтво 
СС 
00493008/00000161-
22 від 29.06.2022 р.
- Інститут Науково-
дослідний 
Люблінського 
науково-
технологічного парку 
та Громадська 
організація 
«Міжнародна 
фундація науковців та 
освітян» (ГО "МФНО", 
International educators 
and scholars 
foundation, IESF), м. 
Люблин, Польща. 
Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації (вебінар) 
«Неформальна освіта 
здобувачів вищої 
освіти: досвід країн 
Європейського союзу 
та України». Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 03.10.-
10.10. 2022 р. 45 годин 
(1,5 ECTS). Довідка 
ES№10064/2022 від 
10.10.2022.

Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
4 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.3, 38.4, 38.12, 38.19.
п. 38.3
1. Levina-Kostiuk M. 
Methods of strategic 
analysis in making 
management decisions 
of agricultural 
enterprises. / Edit by 
Chukurna O., 
Zamlynskyi V. Modern 
trends in digital 
transformation of 
marketing & 
management: 
monograph. Kosice. 
Slovakia. 2023. 



(особистий внесок 1,5 
друк.ар.)
п. 38.4
1. Методичні 
рекомендації  до 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Математичне 
моделювання 
економічних 
процесів» для 
здобувачів освітнього 
ступеня «бакалавр»  
спеціальності 051 
«Економіка».  
Укладачі: Левіна-
Костюк М.О., 
Мельничук О.І., 
Одеса: ОДАУ, 2021. 31 
с. (Протокол  № 1 Від 
04.10.21)
2. Робочий зошит з 
дисципліни 
«Математичне 
моделювання 
економічних 
процесів»  для 
проведення 
лабораторних занять 
для здобувачів 
першого освітнього 
рівня вищої освіти 
«Бакалавр» для 
здобувачів освітнього 
ступеня «бакалавр» 
спеціальності 051 
«Економіка». 
Укладачі: Левіна-
Костюк М.О., 
Мельничук О.І. Одеса: 
ОДАУ, 2021. 40 с. 
(Протокол № 1 Від 
04.10.21).
3. Математичне 
моделювання 
економічних процесів: 
методичні 
рекомендації для 
проведення 
лабораторних занять 
для здобувачів 
першого освітнього 
рівня вищої освіти 
«Бакалавр» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» / 
Попович В.В., 
Островський П.І., 
Левіна-Костюк М.О., 
Мельничук О.І., 
Найда І.С.; ОДАУ. 
Одеса, 2019. 32с.  
(Протокол  №10 від 
«27» червня 2019 р.)
4. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Оптимізаційні 
методи і моделі» для 
здобувачів освітнього 
ступеня «бакалавр» 
спеціальності 051 
«Економіка». 
Укладачі: Бахчиванжи 
Л.А., Левіна-Костюк 
М.О. Одеса: ОДАУ, 
2021. 52 с.  (Протокол 
№1 від 4.10.2021р.)



5. Методичні 
рекомендації до 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Математичне 
моделювання 
економічних 
процесів» для 
здобувачів освітнього 
ступеня «бакалавр» 
спеціальності 073 
«Менеджмент». 
Укладачі: Мельничук 
О.І., Левіна-Костюк 
М.О. Одеса: ОДАУ, 
2021. 31 с. (Протокол 
№ 1   Від 04.10.2021)
6. Методичні 
рекомендації до 
виконання курсових 
робіт з дисципліни 
«Математичне 
моделювання 
економічних 
процесів» 
здобувачами ОС 
«бакалавр» 
спеціальності 073 
«Менеджмент». 
Укладачі: Мельничук 
О.І., Левіна-Костюк 
М.О. Одеса: ОДАУ, 
2021. 40 с. (Протокол 
№ 1  Від 04.10.2021)
7. Мельничук О.І., 
Левіна-Костюк М.О. 
Математичні моделі 
та методи в управлінні 
економічними 
процесами: 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять та 
самостійної роботи 
для здобувачів ОС 
(Доктор філософії) 
спеціальності 073 
«Менеджмент». 
ОДАУ. 32 с. (Протокол 
засідання №1  Від  
04.10.21).
8. Моделі і методи 
прийняття 
управлінських рішень: 
Методичні 
рекомендації для 
практичних занять 
для здобувачів вищої 
освіти факультету 
економіки та 
управління 6 курсу 
навчання 
спеціальності 073 
«Менеджмент» ОКР 
"Магістр"/ Укладачі: 
к.е.н. асистент 
кафедри менеджменту 
Левіна-Костюк М.О., 
к.е.н. доцент кафедри 
менеджменту 
Мельничук О.І. Одеса: 
ОДАУ, 2022. 37с. 
(Протокол № 2 Від 
21.09.2022)

п. 38.12
1. Русова О.І. Левіна-
Костюк М.О. Стратегія 
організаційного 
розвитку 



підприємства як 
чинник підвищення 
конкурентоспроможн
ості аграрного 
підприємства. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки: світові та 
національні аспекти», 
с. Одеса, ОДАУ. 2022. 
с. 106-107 (18 
листопада 2022р.).
2. Мусурін В.Р. 
Левіна-Костюк М.О. 
Особливості 
маркетингової 
діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки: світові та 
національні аспекти», 
с. Одеса, ОДАУ. 2022. 
с. 93-95 (18 листопада 
2022р.).
3. Левіна-Костюк 
М.О., Мельничук О.І. 
Методи оптимізації 
виробничої діяльності 
фермерського 
господарства. 
Матеріали ХІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції  
«Актуальні проблеми 
теорії та практики 
менеджменту», м. 
Одеса, Державний 
університет «Одеська 
політехніка». 2022. с. 
104-105 (22 травня 
2022). 
4. O. Melnychuk, М. 
Levina-Kostiuk, A. 
Livinskyi Applied 
aspects of economic 
and mathematical 
modeling of production 
activity of enterprises of 
the agricultural V 
International Eurasian 
Agriculture and Natural 
Sciences Congress. 
Selkchu University, 
Odessa State Agrarian 
University, Kyrgyz-
Turkish Manas 
Yniversity 23-
24.10.2021. Р. 122-126. 
5.  Мельничук О.І., 
Левіна-Костюк М.О., 
Лівінський А.І. 
Використання 
економіко-
математичних методів 
в управлінні 
проектами оптимізації 
структури 
виробництва 
сільськогосподарської 
продукції. Матеріали 
XII Міжнародної 
науково-практичної 



Інтернет-конференції 
«Управління 
проектами: проектний 
підхід в сучасному 
менеджменті», м. 
Одеса, ОДАБА. 2021.с. 
144-148 (21-22 жовтня 
2021)
6.Мельничук О.І., 
Левіна-Костюк М.О. 
Прикладні аспекти 
економіко-
математичного 
моделювання 
виробничої діяльності 
підприємств 
аграрного сектору. 
Економічний вісник 
Причорномор’я. Вип 
2. 2021. с. 59-72 
5. Левіна-Костюк М.О. 
Стратегічні орієнтири 
розвитку аграрної 
сфери: садівництво та 
виноградарство. 
Матеріали Х 
Міжнародної 
науково–практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
теорії та практики 
менеджменту» Одеса.  
Державний 
університет «Одеська 
політехніка», 2021,  с. 
165-167 (28 травня 
2021)
7. Левіна-Костюк М.О. 
Перспективи розвитку 
екологічно безпечного 
виробництва 
продукції 
агропродовольчої 
сфери. Збірник 
матеріалів І 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції НПП та 
молодих науковців 
«Актуальні аспекти 
розвитку науки і 
освіти». Одеса, ОДАУ, 
с.444-446. (13-14 
квітня 2021 р).
п. 38.19
1. Асоційований член 
Української асоціації з 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти. 
(свідоцтво 1068)
2. Асоційований член 
Educators and scholars 
international 
foundation (свідоцтво 
ES0872)
Наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України: 1. Левіна-
Костюк М.О., 
Мельничук О.І., 
Телічко Н.О. Методи 
прийняття 
управлінських рішень 
в умовах недостатньої 
інформації. Економіка 
та суспільство. 2022. 



№43 URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/1726
/1663 DOI: 
https://doi.org/10.3278
2/2524-0072/2022-43-
40 (категорія В)
2. Ажаман І.А., 
Мельничук О.І. 
Левіна-Костюк М.О. 
Теоретичні та 
практичні аспекти 
формування і 
розвитку кадрового 
потенціалу 
підприємства. 
"Агросвіт" 2023. №2. 
URL: 
http://www.agrosvit.inf
o/(категорія В)
3. Левіна-Костюк М. 
О., Мельничук О. І., 
Даніленко О. В., 
Лагодієнко В. В., 
Ткачук Г. О. 
Оптимізація 
виробничої  
діяльності 
фермерського 
господарства з 
використанням 
економіко-
математичних 
методів. Український 
журнал прикладної 
економіки та техніки. 
2021. Том 6. № 4. C. 
112–120. URL: 
http://ujae.org.ua/en/o
ptimization-of-farm-
production-activity-
using-economic-and-
mathematical-
methods/ DOI: 
https://doi.org/10.3688
7/2415-8453-2021-4-13 
(категорія В)
4. Казанджі А.В., 
Найда І.С., Левіна-
Костюк М.О. 
Організаційно-
економічний механізм 
управління розвитком 
підприємств олійно-
жирового комплексу. 
Причорноморські 
економічні студії. 
Одеса, 2021.Вип.63 с. 
84-91  
http://bses.in.ua/journ
als/2021/63_2021/15.p
df (категорія В)

30626 Шабатура 
Тетяна 
Сергіївна

завідувач 
кафедри, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 
управління

Диплом 
доктора наук 
ДД 009584, 

виданий 
26.02.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 019775, 
виданий 

14.02.2014, 
Атестат 

доцента AД 
001350, 
виданий 

23.10.2018, 
Атестат 

22 Регіональна 
економіка

Підвищення 
кваліфікації: 
- Науково-технічне 
товариство 
машинобудівників» 
(Софія, Болгарія), 
відділ економічного 
розвитку та 
співробітництва; 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № 171; 
тема: «Опанування 
досвіду впровадження 
інноваційний 
технологій 



професора AП 
002502, 
виданий 

09.02.2021

викладання 
дисциплін у межах 
спеціальності 
«Економіка» за 
дисциплінами: 
економіка 
підприємства;  
регіональна 
економіка; 
міжнародна 
економіка; глобальна 
економіка. Дата 
видачі 22.12.2020 р.; 
обсяг – 125 годин (4,2 
ECTS).
- Міжнародний 
вебінар (підвищення 
кваліфікації) для 
освітян на тему: 
«Неформальна освіта 
здобувачів вищої 
освіти: досвід країн 
Європейського союзу 
та України». 
Програма ПК 
складалась з 12 годин 
лекційних занять, 20 
годин практичних 
занять та 13 годин 
самостійної роботи за 
дисциплінами «Аналіз 
господарської 
діяльності», 
«Регіональна 
економіка», 
«Міжнародна 
економіка». Обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 45 годин. 
Сертифікат ESN № 
10072/2022  від 
10.10.2022 р. 
- Сумський державний 
університет, центр 
розвитку кадрового 
потенціалу 
навчального закладу; 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СП 
05408289/1214-21; 
тема: «Методи 
активізації 
навчального процесу: 
сучасні тренди»; дата 
видачі 09.04.2021 р.; 
обсяг – 30 годин (1 
ECTS).
- НАДС: базовий курс 
«Інтерактивне 
навчання». 
Електронний 
сертифікат, 07.12.2021 
(0,2 ECTS).
- НАДС: базовий курс 
«Безбар′єрна 
грамотність». 
Електронний 
сертифікат, 
07.02.2022 (0,2 ECTS).
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». 
Сертифікат від 
15.02.2022 р., обсяг - 
60 годин (2 ECTS).
- Онлайн-тренінг 



«Можливості YouTube 
для освіти. Сертифікат 
ОТМЮО-03706 від 
29.06.2022, обсяг - 2 
години (0,07 ECTS).
- Учасник проекту з 
розвитку співпраці 
бізнесу та 
університетів «Uni-Biz 
Bridge», присвячений 
розвитку soft-skills 
викладача. Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 11-
14.07.2022, 10 годин. 
Сертифікат № 164.
- Одеський державний 
аграрний університет. 
Підвищення 
кваліфікації 
«Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання». 
Строк та обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 17.05-
29.06.2022. Свідоцтво 
№ 
00493008/00000185-
22, 17.05.2022-
29.06.2022. Обсяг – 90 
годин (3 ECTS).
- Онлайн-тренінг 
«Можливості yuotube 
для освіти. Сертифікат 
ОТМЮО-03706 від 
29.06.2022, обсяг - 2 
години (0,07 ECTS).
Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
9 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4, 38.5, 
38.7, 38.8, 38.12, 38.14, 
38.19. 
п.38.1. 
1. Балян А.В., Гришова 
І.Ю. Шабатура Т.С. 
Публічна політика та 
державна підтримка 
розвитку аграрного 
виробництва в 
Україні. Наукові 
записки Інституту 
законодавства 
Верховної Ради 
України.  2021. № 2. С. 
156-167. URL:  
https://instzak.com/in
dex.php/journal/article
/view/1906/1786 
2. Балян А.В., 
Гришова І.Ю., 
Шабатура Т.С. 
Державні напрямки 
підтримки та 
стимулювання 
органічного 
виробництва. Наукові 
записки Інституту 
законодавства 
Верховної Ради 
України. 2020. № 5. С. 
150-162. URL:  
https://doi.org/10.3288
6/instzak.2020.05
3. Ковальова О. В., 
Шабатура Т.С. 



Проблеми 
інституційного 
забезпечення 
розвитку сільського 
зеленого туризму в 
Україні. Наукові 
записки Інституту 
законодавства 
Верховної Ради 
України. 2020. № 6. С. 
108-116. URL:   
https://doi.org/10.3288
6/instzak.2020.06.12
4. Шабатура Т.С. 
Оцінка державної 
підтримки аграрного 
сектору України. 
Аграрний вісник 
Причорномор'я. Серія 
«Економічні науки».  
Вип.89. 2018. С. 99–
108. URL: 
http://hdl.handle.net/1
23456789/2633
5. Шабатура Т.С. 
Перспективи розвитку 
аграрного сектору 
України в контексті 
цифрових технологій. 
Приазовський 
економічний вісник. 
Електронний 
науковий журнал. 
2019. Випуску 3 (14). 
С. 123-128. URL : 
http://pev.kpu.zp.ua/vy
pusk-14
п. 38.3. 
1. Шабатура Т. С. 
Комплементарність 
механізмів реалізації 
економічного 
потенціалу 
агропродовольчих 
підприємств : 
монографія. Одеса : 
ТЕС, 2019. 388 с. (22,5 
друк. арк.). URL : 
http://lib.osau.edu.ua/j
spui/handle/123456789
/3117  
п. 38.4
1. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Регіональна 
економіка» 
студентами  денної 
форми навчання 
спеціальностей 071 
«Облік і 
оподаткування», 051 
«Економіка»,  ОКР – 
«Бакалавр». - Одеса. – 
2019р.40с. (Протокол 
№  10   від «27» 
червня 2019 року).
2. Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Регіональна 
економіка» 
студентами  заочної 
форми навчання 
спеціальностей 071 
«Облік і 
оподаткування», 051 



«Економіка»,  ОКР – 
«Бакалавр».  Одеса. 
2019р. 51с. (Протокол 
№  10   від «27» 
червня 2019 року).
3. Методичні 
рекомендації з 
дисципліни 
«Регіональна 
економіка» для 
проведення 
практичних  занять та 
самостійної роботи 
здобувачами першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2022. 46с. 
(Протокол №  7   від 
«28» грудня 2022 
року).
4. Методичні вказівки 
для практичних 
занять і самостійної 
роботи з дисципліни 
«Управління 
регіональним 
розвитком» для 
здобувачів третього 
(освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти 
ступеня доктора 
філософії (PhD) 
спеціальності 073 
«Менеджмент», 
Одеса: ОДАУ, 2021.  36 
с. (Протокол № 1 від 
24.09.21).
5. Методичні вказівки 
до проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Економіка праці та 
соціально-трудові 
відносини» для 
студентів першого 
(освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти 
«Бакалавр» 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування». 
Одеса: ОДАУ, 2020.  
65с. (Протокол № 10  
від 25.06.2021р.).
п. 38.5
Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук, 
тема дисертації: 
«Соціально-
економічні механізми 
комплементарності 
економічного 
потенціалу 
агропродовольчих 
підприємств: теорія та 
методологія» за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємства (за 
видами економічної 
діяльності). Захист 
відбувся 12 грудня 
2019 на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 36.814.02 



Львівського 
національного 
аграрного 
університету за 
адресою: 80381, 
Львівська область, 
Жовківський район, м. 
Дубляни, вул. 
Володимира 
Великого, 1.
п. 38.7
Офіційний опонент на 
дисертаційну роботу 
Бобровника Дениса 
Олександровича 
«Організаційно-
економічний механізм 
використання 
бенчмаркінгу в 
діяльності аграрних 
підприємств», подану 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємства (за 
видами економічної 
діяльності), 22 жовтня 
2020 р.
п.38.8
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Аграрний 
вісник 
Причорномор’я», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України (2018-2019 
р.).
2. Головний редактор 
наукового журналу 
«Економічний вісник 
Причорномор’я», 
URL: 
https://www.ebbsl.com.
ua/index.php/visnuk/a
bout/editorialTeam 
3. Член редакційної 
колегії журналу 
«Агросвіт» - 
наукового фахового 
видання з питань 
економіки
(Категорія «Б», Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України від 
11.07.2019 № 975)
URL:  
http://www.agrosvit.inf
o/  
4. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми 
0121U110933 
"Теоретико-
методологічні та 
практичні засади 
організаційно-
економічного 
забезпечення сталого 
розвитку аграрних 
підприємств". Етапи 
виконання: 04.2021-
12.2025.
п 38.12
1. Кобрин Т.А., 
Шабатура Т.С. 
Розвиток 



вітчизняного 
аграрного бізнесу в 
умовах війни. 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки: світові та 
національні аспекти: 
Збірник матеріалів 
Міжнародної 
наукової-практичної 
конференції, 18 
листопада 2022 року. 
Одеса, ОДАУ. 2022. 
С.165-168. URL : 
МІНІСТЕРСТВО 
ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ 
(osau.edu.ua)
2. Шабатура Т.С. 
Розвиток суб'єктів 
аграрного сектору в 
контексті зміцнення 
продовольчої безпеки 
України. Актуальні 
аспекти розвитку 
науки і освіти: 
матеріали II 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників та 
молодих науковців 
(Одеса, 08-09 грудня 
2022 р.) / Одеський 
державний аграрний 
університет. Одеса, 
2022. С.644-647. URL :  
Zbirnyk-II-
Mizhnarod.naukovo-
prakt.-konferentsiyi-8-
9-grudnya-2022.pdf 
(osau.edu.ua)
3. Шабатура Т.С. 
Розвиток експортного 
потенціалу аграрного 
сектору національної 
економіки в умовах 
економічної 
глобалізації  № 1 
(2021): Економічний 
вісник 
Причорномор'я |    
с.138-148. 
Економічний вісник 
Причорномор'я 
(ebbsl.com.ua)
4. Шабатура Т.С., 
Бужора А.Л., Шамота 
В.В. Екологізація 
економічного 
розвитку як фактор 
покращення 
екологічної безпеки 
населення. Scientific 
achievements of 
modern society. 
Proceedings of th 4th 
International scientific 
and practical 
conference. (December 
4-6, 2019). Cognum 
Publishing House, 
Liverpool, United 
Kingdom. 2019.  
рр.129-134.
5. Шабатура Т.С., 
Яценко В.Р., Бровко 
А.В. Агроінновації – 
інструмент 
ефективного 



галузевого зростання. 
Topical issues of the 
development of modern 
science. Proceedings of 
the 4th International 
scientific and practical 
conference (December 
11-13, 2019). Publishing 
House “ACCENT”, 
Sofia, Bulgaria. 2019. 
рр.731-738.
п.38.13
Проведення 
навчальних занять 
іноземною мовою з 
дисциплін 
«Microeconomics» 
(лекцій - 16 годин, 
практичних – 28 
годин),  
«Mаcroeconomics» 
(лекцій - 16 годин, 
практичних – 28 
годин) зі здобувачами 
англомовних груп 
спеціальності 
«Менеджмент»
п.38.14
1. Науковий керівник 
постійно діючого 
наукового гуртка 
«Аналіз господарської 
діяльності аграрних 
підприємств»
п.38.19
Член громадської 
організації «Спілка 
економістів України» 
Довідка № 2/14-21 від 
18.05.2021 р.

30626 Шабатура 
Тетяна 
Сергіївна

завідувач 
кафедри, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 
управління

Диплом 
доктора наук 
ДД 009584, 

виданий 
26.02.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 019775, 
виданий 

14.02.2014, 
Атестат 

доцента AД 
001350, 
виданий 

23.10.2018, 
Атестат 

професора AП 
002502, 
виданий 

09.02.2021

22 Аналіз 
господарської 
діяльності

Підвищення 
кваліфікації: 
- Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України; свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/007474-18; 
тема: 
«Характеристика 
основних видів 
контролю успішності 
студентів з 
дисципліни «Аналіз 
господарської 
діяльності». дата 
видачі 26.10.2018 р.; 
обсяг – 150 годин (5 
ECTS).
- Міжнародний 
вебінар (підвищення 
кваліфікації) для 
освітян на тему: 
«Неформальна освіта 
здобувачів вищої 
освіти: досвід країн 
Європейського союзу 
та України». 
Програма ПК 
складалась з 12 годин 
лекційних занять, 20 
годин практичних 
занять та 13 годин 
самостійної роботи за 
дисциплінами «Аналіз 
господарської 
діяльності», 
«Регіональна 



економіка», 
«Міжнародна 
економіка». Обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 45 годин. 
Сертифікат ESN № 
10072/2022  від 
10.10.2022 р. 
- Сумський державний 
університет, центр 
розвитку кадрового 
потенціалу 
навчального закладу; 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СП 
05408289/1214-21; 
тема: «Методи 
активізації 
навчального процесу: 
сучасні тренди»; дата 
видачі 09.04.2021 р.; 
обсяг – 30 годин (1 
ECTS).
- НАДС: базовий курс 
«Інтерактивне 
навчання». 
Електронний 
сертифікат, 07.12.2021 
(0,2 ECTS).
- НАДС: базовий курс 
«Безбар′єрна 
грамотність». 
Електронний 
сертифікат, 
07.02.2022 (0,2 ECTS).
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». 
Сертифікат від 
15.02.2022 р., обсяг - 
60 годин (2 ECTS).
- Онлайн-тренінг 
«Можливості YouTube 
для освіти. Сертифікат 
ОТМЮО-03706 від 
29.06.2022, обсяг - 2 
години (0,07 ECTS).
- Учасник проекту з 
розвитку співпраці 
бізнесу та 
університетів «Uni-Biz 
Bridge», присвячений 
розвитку soft-skills 
викладача. Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 11-
14.07.2022, 10 годин. 
Сертифікат № 164.
- Одеський державний 
аграрний університет. 
Підвищення 
кваліфікації 
«Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання». 
Строк та обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 17.05-
29.06.2022. Свідоцтво 
№ 
00493008/00000185-
22, 17.05.2022-
29.06.2022. Обсяг – 90 
годин (3 ECTS).
- Онлайн-тренінг 



«Можливості yuotube 
для освіти. Сертифікат 
ОТМЮО-03706 від 
29.06.2022, обсяг - 2 
години (0,07 ECTS).
Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
10 пунктам 
ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4, 38.5, 
38.7, 38.8, 38.12, 38,13, 
38.14, 38.19. 
п.38.1. 
1. Шабатура Т. С., 
Шевченко А. А., 
Петренко О. П. 
Комплементарна 
стратегія реалізації 
економічного 
потенціалу 
агропродовольчих 
підприємств. 
Економіка і 
управління 
підприємствами: 
теорія, методика, 
практика : колективна 
монографія / Кол. 
авторів. Полтава : ПП 
«Астрая», 2020. С. 26-
34.
2. Шабатура Т.С., 
Кравченко Ю.І. 
Інкорпорування 
соціальної складової в 
площину 
економічного 
розвитку аграрних 
підприємств. 
Аграрний вісник 
Причорномор'я. 2019. 
№ 95.с. 156-165. URL:  
https://abbsl.osau.edu.
ua/index.php/visnuk/a
rticle/view/101 
3. Шабатура Т.С. 
Стратегічні напрями 
реалізації 
економічного 
потенціалу 
підприємства. 
Галицький 
економічний вісник.  
ТНТУ, 2019.  Том 58.  
№ 3. С. 105-115.  URL : 
http://lib.osau.edu.ua/j
spui/handle/123456789
/2601 
4. Lebedeva V., 
Shabaturа T., Vargatiuk 
M. Імперативи 
комплементарності 
реалізації 
економічного 
потенціалу 
агропродовольчих 
підприємств. 
Економічний аналіз, 
2019. № 29(1). С. 133-
140. DOI: 
10.35774/econa2019.01.
133
5. Шабатура Т.С. 
Формування 
економічного 
потенціалу 
підприємств в 
контексті 



комплементарного 
підходу. 
Інфраструктура 
ринку. Електронний 
науково-практичний 
журнал.  2019.  № 29. 
С.317-322.  URL: 
http://www.market-
infr.od.ua/uk/29-2019 
п. 38.3. 
1. Шабатура Т.С. 
Комплементарність 
механізмів реалізації 
економічного 
потенціалу 
агропродовольчих 
підприємств : 
монографія. Одеса : 
ТЕС, 2019. 388 с. (22,5 
друк. арк.). URL : 
http://lib.osau.edu.ua/j
spui/handle/123456789
/3117  
п. 38.4
1. Методичні вказівки 
до проведення 
практичних занять з 
дисципліни «Аналіз 
господарської 
діяльності» для 
студентів першого 
(освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти 
«Бакалавр» 
спеціальностей 073 
«Менеджмент», 071 
«Облік і 
оподаткування». 
Одеса: ОДАУ, 2020.  
30с. (Протокол № 11  
від 11.06.2020 року).
2. Методичні 
рекомендації з 
дисципліни «Аналіз 
господарської 
діяльності» для 
проведення 
практичних  занять та 
самостійної роботи 
здобувачами першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2022. 48с. 
(Протокол № 7  від 
26.12.2022 року).
3. Методичні вказівки 
для  практичних 
занять і самостійної 
роботи з дисципліни 
«Економічний аналіз» 
для здобувачів вищої 
освіти освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2021. 36 с. 
(Протокол № 1 від 
24.09.21).
4. Методичні вказівки 
до проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Економіка праці та 
соціально-трудові 
відносини» для 
студентів першого 
(освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти 



«Бакалавр» 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування». 
Одеса: ОДАУ, 2020.  
65с. (Протокол№ 10  
від 25.06.2021р.).
5. Галицький О.М., 
Шабатура Т.С. 
Методичні вказівки з 
дисципліни 
«Економіка праці та 
соціально-трудові 
відносини» для 
проведення 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей 051 
«Економіка» та 071 
«Облік і 
оподаткування».  
Одеса, ОДАУ, 2021. 38 
с. (Протокол МКР № 3  
від 25.11.2021 р.). 
 п. 38.5
Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук, 
тема дисертації: 
«Соціально-
економічні механізми 
комплементарності 
економічного 
потенціалу 
агропродовольчих 
підприємств: теорія та 
методологія» за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємства (за 
видами економічної 
діяльності). Захист 
відбувся 12 грудня 
2019 на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 36.814.02 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету за 
адресою: 80381, 
Львівська область, 
Жовківський район, м. 
Дубляни, вул. 
Володимира 
Великого, 1.
п. 38.7
Офіційний опонент на 
дисертаційну роботу 
Бобровника Дениса 
Олександровича 
«Організаційно-
економічний механізм 
використання 
бенчмаркінгу в 
діяльності аграрних 
підприємств», подану 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємства (за 
видами економічної 



діяльності), 22 жовтня 
2020 р.
п.38.8
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Аграрний 
вісник 
Причорномор’я», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України (2018-2019 
р.).
2. Головний редактор 
наукового журналу 
«Економічний вісник 
Причорномор’я», 
URL: 
https://www.ebbsl.com.
ua/index.php/visnuk/a
bout/editorialTeam 
3. Член редакційної 
колегії журналу 
«Агросвіт» - 
наукового фахового 
видання з питань 
економіки
(Категорія «Б», Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України від 
11.07.2019 № 975)
URL: 
http://www.agrosvit.inf
o/  
3. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми 
0121U110933 
"Теоретико-
методологічні та 
практичні засади 
організаційно-
економічного 
забезпечення сталого 
розвитку аграрних 
підприємств". Етапи 
виконання: 04.21-
12.25.
п 38.12
1. Шабатура Т.С., 
Плотніченко А.О. 
Ефективність 
розвитку аграрних 
підприємств Одеської 
області. Сучасні 
управлінські та 
соціально-економічні 
аспекти розвитку 
держави, регіонів та 
суб’єктів 
господарювання в 
умовах трансформації 
публічного 
управління : тези 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. М. 
Одеса, 7 листопада 
2018 р. Одеса, 2018. С. 
82–85.
2.  Шабатура Т.С., 
Руснак К.І., Маруха 
І.В. Шляхи 
підвищення 
ефективності 
виробництва аграрних 
підприємств. 
Підприємницька 
модель економіки та 
управління розвитком 
підприємства : тези I 



Міжнародної науково-
практичної 
конференції. М. 
Житомир, 8-9 
листопада 2018 р. 
Житомир, 2018. С. 
259–262.
3. Кришталь  В.О., 
Шабатура Т.С.  
Виробничо-ресурсний 
потенціал та його 
вплив на 
конкурентоспроможні
сть 
сільськогосподарських 
підприємств. Сучасні 
управлінські та 
соціально-економічні 
аспекти розвитку 
держави, регіонів та 
суб’єктів 
господарювання в 
умовах трансформації 
публічного 
управління: 
Матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (5 
листопада 2020 року).  
Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2020. С. 
164-167.
4. Шабатура Т.С. 
Драйвери формування 
нематеріальних 
активів 
агропродовольчих 
підприємств. 
Матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Менеджмент ХХІ 
століття: 
глобалізаційні 
виклики» (м. Полтава, 
23-24 квітня, 2019 р.): 
збірник наукових 
праць / за ред. І.А. 
Маркіної. – Полтава: 
ТОВ «Сімон», 2019. 
С.275-278. 
5. Шабатура Т.С. 
Економічний 
потенціал 
підприємства : 
фактори та принципи 
формування. 
Соціально–
гуманітарний вісник : 
зб. наук. пр. V 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Сучасні тенденції 
соціально-
гуманітарного 
розвитку України та 
світу», (м. Харків. 27 
березня 2019 р.): СГ 
НТМ «Новий курс». 
2019. Вип. 25.  С. 252–
253.
п.38.13
Проведення 
навчальних занять 
іноземною мовою з 



дисциплін 
«Microeconomics» 
(лекцій - 16 годин, 
практичних – 28 
годин),  
«Mаcroeconomics» 
(лекцій - 16 годин, 
практичних – 28 
годин) зі здобувачами 
англомовних груп 
спеціальності 
«Менеджмент»
п.38.14
1. Науковий керівник 
постійно діючого 
наукового гуртка 
«Аналіз господарської 
діяльності аграрних 
підприємств»
п.38.19
Член громадської 
організації «Спілка 
економістів України» 
Довідка № 2/14-21 від 
18.05.2021 р.

417250 Замлинська 
Ольга 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 
управління

Диплом 
магістра, 
Одеський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 
8.150106 Облік 

і аудит, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 018778, 

виданий 
17.01.2014, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

046782, 
виданий 

25.02.2016

12 Статистика Підвищення 
кваліфікації
- Одеський державний 
аграрний університет. 
Тема підвищення 
кваліфікації: 
«Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання». 
Строк та обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 
17.05.2022-29.06.2022, 
90 годин. (3 ECTS). 
Свідоцтво СС 
00493008/00000152-
22 від 29.06.2022 р.
- Дніпровський 
державний аграрно-
економічний 
університет, кафедра 
економіки. Тема: 
«Розширення 
професійних 
компетентностей та 
удосконалення 
методики викладання 
освітніх компонент у 
сфері галузевих 
економічних 
дисциплін: 
«Економічний 
аналіз», 
«Інноваційний 
потенціал 
підприємства»; 
«Стратегічний 
аналіз». Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 
19.09.2022-18.11.2022, 
180 годин. Свідоцтво 
ПК 00493675/049105-
22 від 18.11.2022 р.
- Учасник проекту з 
розвитку співпраці 
бізнесу та 
університетів «Uni-Biz 
Bridge», присвячений 
розвитку soft-skills 
викладача. Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 11-
14.07.2022, 10 годин. 
Сертифікат № 218.



- Онлайн - тренінг 
«Можливості YouTube 
для освіти». 
Сертифікат ОТМЮО – 
06550, 2 години. 
Сертифікат виданий 
29.06.2022 р. (0,07 
ECTS).
- Міжнародний 
вебінар (підвищення 
кваліфікації) для 
освітян на тему: 
«Неформальна освіта 
здобувачів вищої 
освіти: досвід країн 
Європейського союзу 
та України».  
Програма ПК 
складалась з 12 годин 
лекційних занять, 20 
годин практичних 
занять та 13 годин 
самостійної роботи за 
дисциплінами 
«Інноваційний 
потенціал 
підприємства», 
«Економічний 
аналіз». Обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 45 годин. 
Сертифікат ESN № 
10073/2022  від 
10.10.2022 р. 
- Слухач курсу 
підвищення 
кваліфікації 
Introduction to 
Systematic Review and 
Meta-Analysis Course 
під керівництвом 
European Academy of 
Sciences and Research 
(Сертифікат про 
стажування №ХV-16-
293849248-22 від 
28.06.2022 р. виданий 
European Academy of 
Sciences and Research, 
м. Гамбург, Германія), 
загальною кількістю 
14 годин  (0,5 кредиту 
ECTS).
- Онлайн - тренінг 
«Цифрові інструменти 
GOOGLE для освіти. 
Базовий рівень». 
Сертифікат №GDTfE-
06-Б-07143, 30 годин. 
Сертифікат виданий 
15.01.2023 р. (1 кредит 
ECTS)

Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
5 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4,  38.12, 
38.19
Пункт 38.1.
1. Юлія Бездушна, 
Віктор Замлинський, 
Ольга Замлинська, 
Алла Щуровська Роль 
звітності та 
статистики в 
капіталізації активів 
підприємств та 
національного 



багатства. Innovation 
and Sustainability. 
2022. № 3. С.102-109. 
DOI: 
https://doi.org/10.3164
9/ins.2022.3.103.109
2. Бездушна Ю.С., 
Лівінський А.І., 
Замлинська О.В. 
Аналіз рівня 
капіталізації в 
управлінні аграрним 
підприємством.  
Український журнал 
прикладної економіки 
та техніки. 2022. Том 
7. № 3. С. 81 – 86.
DOI: 
https://doi.org/10.3688
7/2415-8453-2022-3-11  
3. Макєєв О.О., 
Руденко С.В., 
Замлинська О.В., 
Крисоватий Р.Р. 
Концептуальні засади 
проектного підходу до 
впровадження 
агроінновацій на 
аграрних 
підприємствах.  
Український журнал 
прикладної економіки 
та техніки. 2021. №6. 
317-329.  DOI: 
https://doi.org/10.3688
7/2415-8453-2021-3-43
4. Iryna Kryukova , 
Victor Zamlynskyi, Olga 
Zamlynska, Nataliia 
Skrypnyk, Nadiia 
Reznik Coaching as a 
Tool for Adaptive 
Personnel Management 
of Modern Companies. 
Explore Business, 
Technology 
Opportunities and 
Challenges After the 
Covid-19 Pandemic. 
ICBT. 2022. Lecture 
Notes in Networks and 
Systems, vol 495. 
Springer, Cham. URL: 
https://doi.org/10.1007
/978-3-031-08954-
1_26  (Scopus).
5. Власенко Т.А., 
Степаненко С.В., 
Замлинська О.В., 
Трунов І.Д. (2022). 
Перспективи та 
недоліки формування 
конкурентоспроможн
ості України в умовах 
сталого розвитку.  
Український журнал 
прикладної економіки 
та техніки. 2022. Том 
7. №2. 25-37. URL:  
http://ujae.org.ua/en/p
rospects-and-
disadvantages-of-
ukrainian-
competitiveness-
formation-in-
conditions-of-
sustainable-
development/
Пункт 38.3  
1. Zamlynskyi V., 
Livinskyi A., Zamlynska 



O., Minakova S. (2022). 
Conceptual Principles 
of Reengineering of 
Agricultural Resources: 
Open Problems, 
Challenges and Future 
Trends.  The Digital 
Agricultural 
Revolution: Innovations 
and Challenges in 
Agriculture through 
Technology 
Disruptions, John 
Wiley & Sons, Inc., 
2022. 465р.  Рр.269-
287. URL: 
https://doi.org/10.1002
/9781119823469.ch11
Пункт 38.4  
1. Замлинська О.В. 
Методичні 
рекомендації з 
дисципліни 
«Статистика» для 
проведення 
практичних  занять та 
самостійної роботи 
здобувачами першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2022. 50 с. 
(Протокол № 7 від 
28.12.2022 р.)
2. Шабатура Т.С., 
Замлинська О.В. 
Методичні 
рекомендації з 
дисципліни 
«Економічний аналіз» 
для проведення 
практичних  занять та 
самостійної роботи 
здобувачами першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2022. 40 с. 
(Протокол № 7 від 
28.12.2022 р.)
3. Замлинська О.В., 
Петренко О.П. 
Методичні 
рекомендації з 
дисципліни 
«Інноваційний 
потенціал 
підприємства» для 
проведення 
практичних  занять та 
самостійної роботи 
здобувачами першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2022. 40 с. 
(Протокол № 7 від 
28.12.2022 р.).
4. Замлинська .О.В. 
Методичні 
рекомендації з 
дисципліни 
«Стратегічний аналіз» 
для проведення 
практичних  занять та 
самостійної роботи 
здобувачами другого 
(бакалаврського) 



рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2022. 44 с. 
(Протокол № 7 від 
28.12.2022 р.).
Пункт 38.12
1. Замлинська О.В., 
Щуровська А.Ю. Роль 
і тенденції обліково-
аналітичного 
забезпечення 
сучасного 
інформаційно-
комунікаційного 
простору. Проблеми 
та перспективи 
розвитку економіки: 
світові та національні 
аспекти, ОДАУ: 
Збірник матеріалів 
Міжнародної 
наукової-практичної 
конференції, 18 
листопада 2022 року. 
Одеса, ОДАУ. 2022.  
С.7-11. URL: 
https://osau.edu.ua/pr
o-universytet/naukova-
robota/materialy-
konferentsij/ 
2. Замлинський В.А., 
Замлинська О.В. 
Інформаційні 
технології: 
перспективи розвитку 
обліково-
аналітичного 
забезпечення потреб 
управління. Обліково-
фінансова наука і 
практика: пріоритети 
розвитку та місія у 
воєнний час: 
матеріали ХІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (16 листопада 
2022 р., м. Київ) / 
Відпов. за вип. Ю.С. 
Бездушна. К.: ННЦ 
«ІАЕ», 2022. С.154-
157. URL: 
https://magazine.faaf.o
rg.ua/images/stories/zb
_conference/zb_conf_1
6-11-2022.pdf
3. Замлинська О.В., 
Цимбал Н.В. Роль 
інноваційного аналізу 
в сучасній аграрній 
економіці. Сучасний 
менеджмент 
економічних систем в 
координатах 
парадигми сталого 
розвитку: збірник  
матеріалів ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (20 
вересня 2022), Одеса, 
Національний 
університет «Одеська 
політехніка», 2022. С. 
94-96
4. Замлинська О.В., 
Кіор М.І. Факторний 
аналіз інвестиційної 
привабливості 
агроформування. 
Сучасний менеджмент 



економічних систем в 
координатах 
парадигми сталого 
розвитку: збірник  
матеріалів ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (20 
вересня 2022), Одеса, 
Національний 
університет «Одеська 
політехніка», 2022. С. 
98-102
5. Zamlynskyi V., 
Zamlynska O. THE 
ROLE OF 
COMMUNICATION 
AND BUSINESS 
REPUTATION  IN 
ANTI-CRISIS 
MANAGEMENT. The 
9th International 
scientific and practical 
conference “Scientific 
achievements of 
modern society” (April 
28-30, 2020) Cognum 
Publishing House, 
Liverpool, United 
Kingdom. 2020. 
pp.278-285 URL: 
https://sci-
conf.com.ua/wp-
content/uploads/2020/
05/SCIENTIFIC-
ACHIEVEMENTS-OF-
MODERN-SOCIETY-
28-30.04.2020.pdf
6. Livinskyi, A., & 
Zamlynska, O. (2020). 
PROJECT 
MANAGEMENT: 
FACTORS OF 
SUCCESSFUL 
IMPLEMENTATION. 
Збірник наукових 
праць ΛΌГOΣ, 12-14. 
https://doi.org/10.3607
4/20.11.2020.v1.03
7. Zamlynska O,  
Zamlynskyi V. (2020).  
The role of 
communication and 
business reputation in 
anti-crisis 
management. Scientific 
achievements of 
modern society. 
Abstracts of the 9th 
International scientific 
and practical 
conference. Cognum 
Publishing House. 
Liverpool, United 
Kingdom. 1175p. 2020. 
278-285. URL: 
http://sci-conf.com.ua. 
Пункт 38.19
Член федерації 
аудиторів, бухгалтерів 
і фінансистів АПК 
України.  Довідка № 
02/09 від 13.09.2022 р.

69224 Галицький 
Олександр 
Миколайови
ч

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 
управління

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
аграрний 

університет, 

19 Політична 
економія

Підвищення 
кваліфікації: 
- Науково-технічне 
товариство 
машинобудівників» 
(Софія, Болгарія), 



рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 
доктора наук 
ДД 007509, 

виданий 
05.07.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 009256, 
виданий 

26.10.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040890, 
виданий 

22.12.2014, 
Атестат 

професора AП 
003256, 
виданий 

27.09.2021

відділ економічного 
розвитку та 
співробітництва. 
Тема: «Опанування 
досвіду впровадження 
інноваційних 
технологій 
викладання 
дисциплін у межах 
спеціальності 
«Економіка». Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 
16.11.2020-22.12.2020, 
125 годин.
- Участь у проекті 
Erasmus + Жан Моне 
модуль 611665-EPP-1-
2019-1-UA-EPPJMO-
MODULE. Тема: 
«Інфраструктура, яка 
об’єднала Європу: 
історія, сучасний стан 
та погляд у 
майбутнє». Обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 90 
годин.
- Херсонський 
державний аграрно-
економічний 
університет, кафедра 
загальноекономічної 
підготовки. Тема: 
«Вдосконалення 
освітнього процесу та 
методики проведення 
занять з дисципліни 
«Економіка праці та 
соціально-трудові 
відносини» та 
«Організація 
виробництва». Строк 
та обсяг підвищення 
кваліфікації: 
20.09.2021-11.10.21, 90 
годин. Свідоцтво СС 
00493020/000052-21 
від 11.10.2021 р.
- Прослухав курс 
лекцій та успішно 
пройшов тестування 
на національні 
онлайн-платформі 
Дія.Цифрова освіта., 
за на ступними 
курсами: 
Цифрограм 2.0. 
(Національний тест з 
цифрової грамотності, 
систематизований за 
сферами знань 
європейської рамки 
цифрових 
компетентностей 
DigComp. 2.1 для 
громадян) 
(Електронний 
сертифікат від 
07.12.2021); 
Інтерактивне 
навчання, обсяг (0,2 
кредити ЄКТС) 
(Електронний 
сертифікат від 
07.12.2021); 
Безбар’єрна 
грамотність, обсяг (0,2 
кредити ЄКТС) 
(Електронний 
сертифікат від 



07.12.2021)
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». Кількість 
годин - 60 годин (2 
кредити ЄКТС). 
(Сертифікат виданий 
15.02.2022 
prometheus.org.ua. 
Автентичність цього 
сертифікату може 
бути перевірена за 
https://courses.promet
heus.org.ua:18090/cert
/9a921a7f0f774b83a8e
09e9841cf5d80)
- Онлайн-тренінг 
«Можливості YouTube 
для освіти. Сертифікат 
ОТМЮО-03706 від 
29.06.2022, обсяг - 2 
години (0,07 ECTS).
-  Одеський 
державний аграрний 
університет. 
Підвищення 
кваліфікації  по 
програмі 
"Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання" в 
обсязі 90 годин 
(Свідотство про 
підвищення 
кваліфікації СC № 
00493008/00000145-
22). (3,0 ECTS)
- Учасник проекту з 
розвитку співпраці 
бізнесу та 
університетів «Uni-Biz 
Bridge», присвячений 
розвитку soft-skills 
викладача. Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 11-
14.07.2022, 10 годин. 
Сертифікат № 1068. 
(0,33 ECTS)
- Учасник вебінару 
(Міжнародного 
підвищення 
кваліфікації) 
«Неформальна освіта 
здобувачів вищої 
освіти: досвід країн 
Європейського союзу 
та України». 
ES№10075/2022. 
Сертифікат виданий 
10.10.2022 р. (1,5 
ECTS).
- Учасник вебінару 
(Міжнародного 
підвищення 
кваліфікації) 
«Академічна 
доброчесність при 
підготовці магістрів та 
здобувачів доктора 
філософії (phd) в 
країнах 
Європейського союзу 
та Україні». 
ES№97608/2022. 
Сертифікат виданий 



26.09.2022 р. (1,5 
ECTS).
- Дніпровський 
державний аграрно-
економічний 
університет, кафедра 
економіки. Тема: 
«Розширення 
професійних 
компетентностей та 
удосконалення 
методики викладання 
освітніх компонент у 
сфері галузевих 
економічних 
дисциплін 
(«Політична 
економія», 
«Мікроекономіка», 
«Макроекономіка», 
«Бізнес-
планування»)». Строк 
та обсяг підвищення 
кваліфікації: 
19.09.2022-18.11.2022, 
180 годин. Свідоцтво 
ПК 00493675/049103-
22 від 18.11.2022 р.
Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
7 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.4, 38.5, 38.7, 
38.8, 38.12, 38.19. 
п.38.1. 
1. Шабатура Т.С., 
Галицький О.М. 
Державна підтримка 
агропродовольчих 
підприємств України. 
Наукові записки 
Інституту 
законодавства 
Верховної Ради 
України. 2019. № 2. С. 
135-143.
URL :  
https://doi.org/10.3288
6/instzak.2019.02.14
2. Галицький О.М., 
Дяченко О.П., 
Лівінський А.І. 
Організаційно-
економічний механізм 
держaвного 
регулювання 
аграрного 
виробництва в 
Укрaїнi. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2019. № 3. С. 93-98.  
URL:  
http://www.investplan.
com.ua/?
op=1&z=6511&i=
3. Riepina I. M., Kuzhel 
M. Yu., Halytskyi O. М., 
Lisovenko D. V., 
Fedchenko A. V. The 
analysis of venture 
companies’ rational 
investment decisions by 
value criterium. 
Financial and credit 
activity: problems of 
theory and practice. 
2020. Vol. 1, No 32. p. 
168-175 ( Web of 
Science). URL: 



https://fkd.ubs.edu.ua/
index.php/fkd/issue/vi
ew/46
4. Добрянська Н.А., 
Галицький О.М., 
Макодзьоб А.В Світові 
тенденції міграції, її 
причини та наслідки 
для держави в умовах 
глобалізації. 
Економічний журнал 
Одеського 
політехнічного 
університету. 2021. № 
3 (17), С. 35-43. URL: 
https://economics.net.u
a/ejopu/2021/ 
No3/35.pdf
5. Dobrianska N.A., 
Halytskyi O.M., Bradul 
K.S. Unemployment 
and poverty in Ukraine: 
current problems and 
solutions. Economic 
journal Odessa 
polytechnic university
№2 (20). 2022. С 20-
27. URL: 
https://economics.net.u
a/ejopu/2022/No2/20.
pdf
6. Dobrіanska N.A., 
Halytskyi O.M., 
Lukіanchuk K.P. The 
concept, structure and 
statistical analysis of 
the state budget of 
Ukraine. Economics: 
time realities. №3 (61). 
2022. С 33-39. URL: 
https://economics.net.u
a/files/archive/2022/N
o3/33.pdf
п.38.4.
1. Галицький О.М. 
Методичні вказівки з 
дисципліни 
«Мікроекономіка» 
для проведення 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
студентів 1 курсу 
спеціальності 051 
«Економіка» та 071 
«Облік і 
оподаткування», рівня 
вищої освіти першого 
(бакалаврського). 
Одеса: ОДАУ, 2020. 39 
с. (Протокол № 11  від 
11.06.2020 р.).
2. Галицький О.М. 
Методичні вказівки з 
дисципліни 
«Політична економія» 
для проведення 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
студентів 1 курсу 
спеціальностей 051 
«Економіка»,  071 
«Облік і 
оподаткування» та 
073 «Менеджмент», 
рівня вищої освіти 
першого 
(бакалаврського). 
Одеса: ОДАУ, 2020. 83 
с. (Протокол № 10 від 
28.05.2020 р.).
3. Галицький О.М., 



Шабатура Т.С. 
Методичні вказівки з 
дисципліни 
«Економіка праці та 
соціально-трудові 
відносини» для 
проведення 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей 051 
«Економіка» та 071 
«Облік і 
оподаткування».  
Одеса, ОДАУ, 2021. 38 
с. (Протокол МК № 3  
від 25.11.2021 р.).
п.38.5.
1. Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук, 
2018р.
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством; 
тема «Оргaнiзaцiйно-
економiчнi зaсaди 
держaвного 
регулювaння 
aгрaрного 
виробництвa в 
Укрaїнi: теорiя, 
методологiя, 
прaктикa». 
Диплом доктора наук 
ДД №007509 від 
05.07.2018 р.
п.38.7.
1. Офіційний опонент 
на дисертаційну 
роботу Казарян Г.Г. на 
тему «Інституційне 
регулювання 
соціально-
економічного 
забезпечення осіб з 
інвалідністю: теорія, 
методологія, 
практика», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством. Захист 
відбувся 28.09.19р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 79.051.04 у 
Чернігівському 
національному 
технологічному 
університеті за 
адресою: 14035, м. 
Чернiгiв, вул. 
Шевченка, 95, ауд. 
318.
п.38.8.
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Аграрний 
вісник 
Причорномор’я», 
включеного до 
переліку наукових 



фахових видань 
України (2018-2019 
р.).
п.38.12.
1. Галицький О.М., 
Коробчинська І.А. 
Формування та 
ефективність 
використання 
земельних ресурсів в 
аграрних 
підприємствах 
рослинницької 
спеціалізації. 
Науково-економічні 
аспекти розвитку 
підприємств аграрної 
сфери: облік, 
оподаткування і 
контроль: тези 
доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Херсон. 21-22 
листопада 2019 року). 
Херсон, 2019.
2. Галицький О. М., 
Кічук К. В. 
Економічна 
діагностика як 
інструмент 
забезпечення 
ефективного 
функціонування і 
розвитку 
підприємства в 
конкурентному 
середовищі. 
Пріоритетні напрямки 
розвитку науки і 
техніки. Матеріали ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції  (20-22 
грудня 2020 р.) «SPC 
―Sci-conf.com.ua». 
Київ. 2020. С. 1222.
3. Галицький О.М., 
Байтаз К.А. Значення 
галузі рослинництва 
та проблеми її 
розвитку в сучасних 
умовах. Актуальні 
аспекти розвитку 
науки і освіти. Збірник 
матеріалів І 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції НПП та 
молодих науковців. 
(Одеса. 13-14 квітня 
2021). Одеса. 2021. С. 
383-385.
4. Галицький О. М., 
Коммунішина С.А.  
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
виробництва 
продукції 
рослинництва в 
Україні. Економічний 
вісник 
Причорномор’я. 2021. 
№ 2. С 3-14. 
5. Галицький О. М., 
Маруха І. В. 
Підтримка аграрного 
сектору України в 
умовах воєнного 
стану. «Актуальні 



аспекти розвитку 
науки і освіти» 
Збірник матеріалів ІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція науково-
педагогічних 
працівників та 
молодих науковців (м. 
Одеса,8 – 9 грудня 
2022 року), Одеса, 
2022. С. 660-663
п. 38.19.
Член громадської 
організації «Спілка 
економістів України» 
Довідка № 2/13-21 від 
18.05.2021 р.

69224 Галицький 
Олександр 
Миколайови
ч

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 
управління

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 
доктора наук 
ДД 007509, 

виданий 
05.07.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 009256, 
виданий 

26.10.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040890, 
виданий 

22.12.2014, 
Атестат 

професора AП 
003256, 
виданий 

27.09.2021

19 Економіка 
праці та 
соціально 
трудові 
відносини

Підвищення 
кваліфікації: 
- Науково-технічне 
товариство 
машинобудівників» 
(Софія, Болгарія), 
відділ економічного 
розвитку та 
співробітництва. 
Тема: «Опанування 
досвіду впровадження 
інноваційних 
технологій 
викладання 
дисциплін у межах 
спеціальності 
«Економіка». Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 
16.11.2020-22.12.2020, 
125 годин.
- Участь у проекті 
Erasmus + Жан Моне 
модуль 611665-EPP-1-
2019-1-UA-EPPJMO-
MODULE. Тема: 
«Інфраструктура, яка 
об’єднала Європу: 
історія, сучасний стан 
та погляд у 
майбутнє». Обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 90 
годин.
- Херсонський 
державний аграрно-
економічний 
університет, кафедра 
загальноекономічної 
підготовки. Тема: 
«Вдосконалення 
освітнього процесу та 
методики проведення 
занять з дисципліни 
«Економіка праці та 
соціально-трудові 
відносини» та 
«Організація 
виробництва». Строк 
та обсяг підвищення 
кваліфікації: 
20.09.2021-11.10.21, 90 
годин. Свідоцтво СС 
00493020/000052-21 
від 11.10.2021 р.
- Прослухав курс 
лекцій та успішно 
пройшов тестування 
на національні 
онлайн-платформі 
Дія.Цифрова освіта., 
за на ступними 
курсами: 



Цифрограм 2.0. 
(Національний тест з 
цифрової грамотності, 
систематизований за 
сферами знань 
європейської рамки 
цифрових 
компетентностей 
DigComp. 2.1 для 
громадян) 
(Електронний 
сертифікат від 
07.12.2021); 
Інтерактивне 
навчання, обсяг (0,2 
кредити ЄКТС) 
(Електронний 
сертифікат від 
07.12.2021); 
Безбар’єрна 
грамотність, обсяг (0,2 
кредити ЄКТС) 
(Електронний 
сертифікат від 
07.12.2021)
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». Кількість 
годин - 60 годин (2 
кредити ЄКТС). 
(Сертифікат виданий 
15.02.2022 
prometheus.org.ua. 
Автентичність цього 
сертифікату може 
бути перевірена за 
https://courses.promet
heus.org.ua:18090/cert
/9a921a7f0f774b83a8e
09e9841cf5d80)
- Онлайн-тренінг 
«Можливості YouTube 
для освіти. Сертифікат 
ОТМЮО-03706 від 
29.06.2022, обсяг - 2 
години (0,07 ECTS).
- - Одеський 
державний аграрний 
університет. 
Підвищення 
кваліфікації  по 
програмі 
"Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання" в 
обсязі 90 годин 
(Свідотство про 
підвищення 
кваліфікації СC № 
00493008/00000145-
22). (3,0 ECTS)
- Учасник проекту з 
розвитку співпраці 
бізнесу та 
університетів «Uni-Biz 
Bridge», присвячений 
розвитку soft-skills 
викладача. Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 11-
14.07.2022, 10 годин. 
Сертифікат № 1068. 
(0,33 ECTS)
- Учасник вебінару 
(Міжнародного 
підвищення 



кваліфікації) 
«Неформальна освіта 
здобувачів вищої 
освіти: досвід країн 
Європейського союзу 
та України». 
ES№10075/2022. 
Сертифікат виданий 
10.10.2022 р. (1,5 
ECTS).
- Учасник вебінару 
(Міжнародного 
підвищення 
кваліфікації) 
«Академічна 
доброчесність при 
підготовці магістрів та 
здобувачів доктора 
філософії (phd) в 
країнах 
Європейського союзу 
та Україні». 
ES№97608/2022. 
Сертифікат виданий 
26.09.2022 р. (1,5 
ECTS).
- Дніпровський 
державний аграрно-
економічний 
університет, кафедра 
економіки. Тема: 
«Розширення 
професійних 
компетентностей та 
удосконалення 
методики викладання 
освітніх компонент у 
сфері галузевих 
економічних 
дисциплін 
(«Політична 
економія», 
«Мікроекономіка», 
«Макроекономіка», 
«Бізнес-
планування»)». Строк 
та обсяг підвищення 
кваліфікації: 
19.09.2022-18.11.2022, 
180 годин. Свідоцтво 
ПК 00493675/049103-
22 від 18.11.2022 р.
Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
7 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.4, 38.5, 38.7, 
38.8, 38.12, 38.19. 
п.38.1. 
1. Галицький О.М., 
Дяченко О.П., 
Лівінський А.І. 
Організаційно-
економічний механізм 
держaвного 
регулювання 
аграрного 
виробництва в 
Укрaїнi. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2019. № 3. С. 93-98.  
URL:  
http://www.investplan.
com.ua/?
op=1&z=6511&i=
2. Найда І. С., Найда 
А.В., Галицький О.М. 
Сучасні інструменти 
оцінки 



конкурентоспроможн
ості 
сільськогосподарськог
о підприємства. 
Економіка харчової 
промисловості. Одеса, 
2019.  Т.11, Вип. 2.  С. 
62-70. URL: 
http://lib.osau.edu.ua/j
spui/handle/123456789
/ 2583?mode=full
3. Галицький О.М., 
Гришова Р.В. 
Світовий досвід 
реалізації державної 
політики підтримки 
осіб з інвалідністю та 
його імплементація в 
Україні. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2019. № 6. С. 122-127. 
URL:  
http://www.investplan.
com.ua/?
op=1&z=6594&i=21
4. Добрянська Н.А., 
Галицький О.М., 
Макодзьоб А.В Світові 
тенденції міграції, її 
причини та наслідки 
для держави в умовах 
глобалізації. 
Економічний журнал 
Одеського 
політехнічного 
університету. 2021. № 
3 (17), С. 35-43. URL: 
https://economics.net.u
a/ejopu/2021/ 
No3/35.pdf
5. Ingram K.L., 
Diachenko O.P., 
Halytskyi O.M., 
Nitsenko V.S., 
Romaniuk M.D., 
Zhumbei M.M. 
Formalization of the 
optimal choice of the 
activities of agricultural 
enterprises for the 
implementation of 
information and 
communication 
technologies. Finance 
and credit activity: 
problems of theory and 
practice. 2022. Vol 3 
(44), Р. 141-149. 
URL: 
https://fkd.net.ua/inde
x.php/fkd/issue/view/6
0
(Web of Science)
6. Dobrianska N.A., 
Halytskyi O.M., Bradul 
K.S. Unemployment 
and poverty in Ukraine: 
current problems and 
solutions. Economic 
journal Odessa 
polytechnic university
№2 (20). 2022. С 20-
27. URL: 
https://economics.net.u
a/ejopu/2022/No2/20.
pdf
п.38.4.
1. Галицький О.М., 
Радутна О.В. Робочий 
зошит для проведення 
практичних занять, 



самостійної роботи та 
виконання 
індивідуального 
завдання з 
дисципліни: 
«Організація та 
планування 
виробничо-
господарської 
діяльності» зі 
студентами денної 
форми навчання 
галузь знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальність 073 – 
«Менеджмент» 
перший 
(бакалаврський) 
рівень вищої освіти 
(Частина – 1). Одеса: 
ОДАУ, 2020. 50 с. 
(Протокол № 11  від 
11.06.2020 р.).
2. Галицький О.М. 
Методичні 
рекомендації з 
виконання програми 
«Виробничої 
практики за фахом» 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2021. 30 с. 
(Протокол МК № 3  
від 25.11.2021 р.). 
3. Галицький О.М., 
Шабатура Т.С. 
Методичні вказівки з 
дисципліни 
«Економіка праці та 
соціально-трудові 
відносини» для 
проведення 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей 051 
«Економіка» та 071 
«Облік і 
оподаткування».  
Одеса, ОДАУ, 2021. 38 
с. (Протокол МК № 3  
від 25.11.2021 р.).
п.38.5.
1. Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук, 
2018р.
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством; 
тема «Оргaнiзaцiйно-
економiчнi зaсaди 
держaвного 
регулювaння 
aгрaрного 
виробництвa в 
Укрaїнi: теорiя, 
методологiя, 
прaктикa». 
Диплом доктора наук 
ДД №007509 від 
05.07.2018 р.
п.38.7.



1. Офіційний опонент 
на дисертаційну 
роботу Казарян Г.Г. на 
тему «Інституційне 
регулювання 
соціально-
економічного 
забезпечення осіб з 
інвалідністю: теорія, 
методологія, 
практика», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством. Захист 
відбувся 28.09.19р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 79.051.04 у 
Чернігівському 
національному 
технологічному 
університеті за 
адресою: 14035, м. 
Чернiгiв, вул. 
Шевченка, 95, ауд. 
318.
п.38.8.
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Аграрний 
вісник 
Причорномор’я», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України (2018-2019 
р.).
п.38.12.
1. Галицький О.М., 
Серьожкін С.Ю., 
Жеребцова Ю.В. 
Удосконaлення 
держaвної полiтики в 
сфері iнновaцiй 
aгрaрного 
виробництвa в 
Укрaїнi. ХІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
підприємництва»: 
Харків, 2018.
2. Галицький О.М. 
Актуальність бізнес 
планування в 
сучасних умовах 
господарювання. 
«Національні і світові 
тенденції розвитку 
обліку, оподаткування 
та контролю»: 
Матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
(присвяченої 60-
річчю кафедри обліку 
і оподаткування 
ОДАУ: [Одеса, 21 
травня 2020 р.]. 
Одеса: «ВМВ-Принт». 
2020. с. 143.
3. Галицький О. М., 
Кічук К. В. 



Економічна 
діагностика як 
інструмент 
забезпечення 
ефективного 
функціонування і 
розвитку 
підприємства в 
конкурентному 
середовищі. 
Пріоритетні напрямки 
розвитку науки і 
техніки. Матеріали ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції  (20-22 
грудня 2020 р.) «SPC 
―Sci-conf.com.ua». 
Київ. 2020. С. 1222.
4. Галицький О.М., 
Байтаз К.А. Значення 
галузі рослинництва 
та проблеми її 
розвитку в сучасних 
умовах. Актуальні 
аспекти розвитку 
науки і освіти. Збірник 
матеріалів І 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції НПП та 
молодих науковців. 
(Одеса. 13-14 квітня 
2021). Одеса. 2021. С. 
383-385.
5. Галицький О. М., 
Коммунішина С.А.  
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
виробництва 
продукції 
рослинництва в 
Україні. Економічний 
вісник 
Причорномор’я. 2021. 
№ 2. С 3-14. URL: 
https://ebbsl.com.ua/in
dex.php/visnuk/article/
view/17
6. Галицький О. М., 
Маруха І. В. 
Підтримка аграрного 
сектору України в 
умовах воєнного 
стану. «Актуальні 
аспекти розвитку 
науки і освіти» 
Збірник матеріалів ІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція науково-
педагогічних 
працівників та 
молодих науковців (м. 
Одеса,8 – 9 грудня 
2022 року), Одеса, 
2022. С. 660-663
п. 38.19.
Член громадської 
організації «Спілка 
економістів України» 
Довідка № 2/13-21 від 
18.05.2021 р.

69224 Галицький 
Олександр 
Миколайови
ч

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 
управління

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
аграрний 

університет, 

19 Національна 
економіка

Підвищення 
кваліфікації: 
- Науково-технічне 
товариство 
машинобудівників» 
(Софія, Болгарія), 



рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 
доктора наук 
ДД 007509, 

виданий 
05.07.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 009256, 
виданий 

26.10.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040890, 
виданий 

22.12.2014, 
Атестат 

професора AП 
003256, 
виданий 

27.09.2021

відділ економічного 
розвитку та 
співробітництва. 
Тема: «Опанування 
досвіду впровадження 
інноваційних 
технологій 
викладання 
дисциплін у межах 
спеціальності 
«Економіка». Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 
16.11.2020-22.12.2020, 
125 годин.
- Участь у проекті 
Erasmus + Жан Моне 
модуль 611665-EPP-1-
2019-1-UA-EPPJMO-
MODULE. Тема: 
«Інфраструктура, яка 
об’єднала Європу: 
історія, сучасний стан 
та погляд у 
майбутнє». Обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 90 
годин.
- Херсонський 
державний аграрно-
економічний 
університет, кафедра 
загальноекономічної 
підготовки. Тема: 
«Вдосконалення 
освітнього процесу та 
методики проведення 
занять з дисципліни 
«Економіка праці та 
соціально-трудові 
відносини» та 
«Організація 
виробництва». Строк 
та обсяг підвищення 
кваліфікації: 
20.09.2021-11.10.21, 90 
годин. Свідоцтво СС 
00493020/000052-21 
від 11.10.2021 р.
- Прослухав курс 
лекцій та успішно 
пройшов тестування 
на національні 
онлайн-платформі 
Дія.Цифрова освіта., 
за на ступними 
курсами: 
Цифрограм 2.0. 
(Національний тест з 
цифрової грамотності, 
систематизований за 
сферами знань 
європейської рамки 
цифрових 
компетентностей 
DigComp. 2.1 для 
громадян) 
(Електронний 
сертифікат від 
07.12.2021); 
Інтерактивне 
навчання, обсяг (0,2 
кредити ЄКТС) 
(Електронний 
сертифікат від 
07.12.2021); 
Безбар’єрна 
грамотність, обсяг (0,2 
кредити ЄКТС) 
(Електронний 
сертифікат від 



07.12.2021)
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». Кількість 
годин - 60 годин (2 
кредити ЄКТС). 
(Сертифікат виданий 
15.02.2022 
prometheus.org.ua. 
Автентичність цього 
сертифікату може 
бути перевірена за 
https://courses.promet
heus.org.ua:18090/cert
/9a921a7f0f774b83a8e
09e9841cf5d80)
- Онлайн-тренінг 
«Можливості YouTube 
для освіти. Сертифікат 
ОТМЮО-03706 від 
29.06.2022, обсяг - 2 
години (0,07 ECTS).
-  Одеський 
державний аграрний 
університет. 
Підвищення 
кваліфікації  по 
програмі 
"Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання" в 
обсязі 90 годин 
(Свідотство про 
підвищення 
кваліфікації СC № 
00493008/00000145-
22). (3,0 ECTS)
- Учасник проекту з 
розвитку співпраці 
бізнесу та 
університетів «Uni-Biz 
Bridge», присвячений 
розвитку soft-skills 
викладача. Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 11-
14.07.2022, 10 годин. 
Сертифікат № 1068. 
(0,33 ECTS)
- Учасник вебінару 
(Міжнародного 
підвищення 
кваліфікації) 
«Неформальна освіта 
здобувачів вищої 
освіти: досвід країн 
Європейського союзу 
та України». 
ES№10075/2022. 
Сертифікат виданий 
10.10.2022 р. (1,5 
ECTS).
- Учасник вебінару 
(Міжнародного 
підвищення 
кваліфікації) 
«Академічна 
доброчесність при 
підготовці магістрів та 
здобувачів доктора 
філософії (phd) в 
країнах 
Європейського союзу 
та Україні». 
ES№97608/2022. 
Сертифікат виданий 



26.09.2022 р. (1,5 
ECTS).
- Дніпровський 
державний аграрно-
економічний 
університет, кафедра 
економіки. Тема: 
«Розширення 
професійних 
компетентностей та 
удосконалення 
методики викладання 
освітніх компонент у 
сфері галузевих 
економічних 
дисциплін 
(«Політична 
економія», 
«Мікроекономіка», 
«Макроекономіка», 
«Бізнес-
планування»)». Строк 
та обсяг підвищення 
кваліфікації: 
19.09.2022-18.11.2022, 
180 годин. Свідоцтво 
ПК 00493675/049103-
22 від 18.11.2022 р.
Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
7 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.4, 38.5, 38.7, 
38.8, 38.12, 38.19. 
п.38.1. 
1. Шабатура Т.С., 
Галицький О.М. 
Державна підтримка 
агропродовольчих 
підприємств України. 
Наукові записки 
Інституту 
законодавства 
Верховної Ради 
України. 2019. № 2. С. 
135-143.
URL :  
https://doi.org/10.3288
6/instzak.2019.02.14
2. Галицький О.М., 
Дяченко О.П., 
Лівінський А.І. 
Організаційно-
економічний механізм 
держaвного 
регулювання 
аграрного 
виробництва в 
Укрaїнi. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2019. № 3. С. 93-98.  
URL:  
http://www.investplan.
com.ua/?
op=1&z=6511&i=
3. Найда І. С., Найда 
А.В., Галицький О.М. 
Сучасні інструменти 
оцінки 
конкурентоспроможн
ості 
сільськогосподарськог
о підприємства. 
Економіка харчової 
промисловості. Одеса, 
2019.  Т.11, Вип. 2.  С. 
62-70. URL: 
http://lib.osau.edu.ua/j
spui/handle/123456789



/ 2583?mode=full
4. Добрянська Н.А., 
Галицький О.М., 
Макодзьоб А.В Світові 
тенденції міграції, її 
причини та наслідки 
для держави в умовах 
глобалізації. 
Економічний журнал 
Одеського 
політехнічного 
університету. 2021. № 
3 (17), С. 35-43. URL: 
https://economics.net.u
a/ejopu/2021/ 
No3/35.pdf
5. Dobrianska N.A., 
Halytskyi O.M., Bradul 
K.S. Unemployment 
and poverty in Ukraine: 
current problems and 
solutions. Economic 
journal Odessa 
polytechnic university
№2 (20). 2022. С 20-
27. URL: 
https://economics.net.u
a/ejopu/2022/No2/20.
pdf
6. Dobrіanska N.A., 
Halytskyi O.M., 
Lukіanchuk K.P. The 
concept, structure and 
statistical analysis of 
the state budget of 
Ukraine. Economics: 
time realities. №3 (61). 
2022. С 33-39. URL: 
https://economics.net.u
a/files/archive/2022/N
o3/33.pdf
п.38.4.
1. Галицький О.М. 
Методичні вказівки з 
дисципліни 
«Політична економія» 
для проведення 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
студентів 1 курсу 
спеціальностей 051 
«Економіка»,  071 
«Облік і 
оподаткування» та 
073 «Менеджмент», 
рівня вищої освіти 
першого 
(бакалаврського). 
Одеса: ОДАУ, 2020. 83 
с. (Протокол № 10 від 
28.05.2020 р.).
2. Галицький О.М., 
Радутна О.В. Робочий 
зошит для проведення 
практичних занять, 
самостійної роботи та 
виконання 
індивідуального 
завдання з 
дисципліни: 
«Організація та 
планування 
виробничо-
господарської 
діяльності» зі 
студентами денної 
форми навчання 
галузь знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальність 073 – 



«Менеджмент» 
перший 
(бакалаврський) 
рівень вищої освіти 
(Частина – 1). Одеса: 
ОДАУ, 2020. 50 с. 
(Протокол № 11  від 
11.06.2020 р.).
3. Галицький О.М. 
Методичні 
рекомендації  з 
виконання програми 
«Виробничої 
практики за фахом» 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2021. 30 с. 
(Протокол № 3  від 
25.11.2021 р.). 
4. Галицький О.М., 
Шабатура Т.С. 
Методичні вказівки з 
дисципліни 
«Економіка праці та 
соціально-трудові 
відносини» для 
проведення 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей 051 
«Економіка» та 071 
«Облік і 
оподаткування».  
Одеса, ОДАУ, 2021. 38 
с. (Протокол МК № 3  
від 25.11.2021 р.).
п.38.5.
1. Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук, 
2018р.
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством; 
тема «Оргaнiзaцiйно-
економiчнi зaсaди 
держaвного 
регулювaння 
aгрaрного 
виробництвa в 
Укрaїнi: теорiя, 
методологiя, 
прaктикa». 
Диплом доктора наук 
ДД №007509 від 
05.07.2018 р.
п.38.7.
1. Офіційний опонент 
на дисертаційну 
роботу Казарян Г.Г. на 
тему «Інституційне 
регулювання 
соціально-
економічного 
забезпечення осіб з 
інвалідністю: теорія, 
методологія, 
практика», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.03 – економіка 



та управління 
національним 
господарством. Захист 
відбувся 28.09.19р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 79.051.04 у 
Чернігівському 
національному 
технологічному 
університеті за 
адресою: 14035, м. 
Чернiгiв, вул. 
Шевченка, 95, ауд. 
318.
п.38.8.
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Аграрний 
вісник 
Причорномор’я», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України (2018-2019 
р.).
п.38.12.
1. Галицький О.М., 
Серьожкін С.Ю., 
Жеребцова Ю.В. 
Удосконaлення 
держaвної полiтики в 
сфері iнновaцiй 
aгрaрного 
виробництвa в 
Укрaїнi. ХІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
підприємництва»: 
Харків, 2018.
2. Галицький О.М., 
Ніценко В.С., Бочев 
С.М. Проблеми 
інвестиційної 
привабливості 
аграрного сектору 
України.  Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Глобальні принципи 
фінансового, 
облікового та 
аналітичного 
забезпечення 
аграрного сектора 
економіки»: 8- 9 
листопада 2018 р. 
Вип. 1. Харк. нац. 
аграр. ун-т.  Харків. 
ХНАУ, 2018.
3. Галицький О.М., 
Коробчинська І.А. 
Формування та 
ефективність 
використання 
земельних ресурсів в 
аграрних 
підприємствах 
рослинницької 
спеціалізації. 
Науково-економічні 
аспекти розвитку 
підприємств аграрної 
сфери: облік, 
оподаткування і 
контроль: тези 
доповідей 



Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Херсон. 21-22 
листопада 2019 року). 
Херсон, 2019.
4. Галицький О. М., 
Кічук К. В. 
Економічна 
діагностика як 
інструмент 
забезпечення 
ефективного 
функціонування і 
розвитку 
підприємства в 
конкурентному 
середовищі. 
Пріоритетні напрямки 
розвитку науки і 
техніки. Матеріали ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції  (20-22 
грудня 2020 р.) «SPC 
―Sci-conf.com.ua». 
Київ. 2020. С. 1222.
5. Галицький О.М., 
Байтаз К.А. Значення 
галузі рослинництва 
та проблеми її 
розвитку в сучасних 
умовах. Актуальні 
аспекти розвитку 
науки і освіти. Збірник 
матеріалів І 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції НПП та 
молодих науковців. 
(Одеса. 13-14 квітня 
2021). Одеса. 2021. С. 
383-385.
6. Галицький О. М., 
Коммунішина С.А.  
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
виробництва 
продукції 
рослинництва в 
Україні. Економічний 
вісник 
Причорномор’я. 2021. 
№ 2. С 3-14. URL: 
https://ebbsl.com.ua/in
dex.php/visnuk/article/
view/17
7. Галицький О. М., 
Маруха І. В. 
Підтримка аграрного 
сектору України в 
умовах воєнного 
стану. «Актуальні 
аспекти розвитку 
науки і освіти» 
Збірник матеріалів ІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція науково-
педагогічних 
працівників та 
молодих науковців (м. 
Одеса,8 – 9 грудня 
2022 року), Одеса, 
2022. С. 660-663
п. 38.19.
Член громадської 
організації «Спілка 
економістів України» 
Довідка № 2/13-21 від 
18.05.2021 р.



30626 Шабатура 
Тетяна 
Сергіївна

завідувач 
кафедри, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 
управління

Диплом 
доктора наук 
ДД 009584, 

виданий 
26.02.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 019775, 
виданий 

14.02.2014, 
Атестат 

доцента AД 
001350, 
виданий 

23.10.2018, 
Атестат 

професора AП 
002502, 
виданий 

09.02.2021

22 Міжнародна 
економіка

Підвищення 
кваліфікації: 
- Науково-технічне 
товариство 
машинобудівників» 
(Софія, Болгарія), 
відділ економічного 
розвитку та 
співробітництва; 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № 171; 
тема: «Опанування 
досвіду впровадження 
інноваційний 
технологій 
викладання 
дисциплін у межах 
спеціальності 
«Економіка» за 
дисциплінами: 
економіка 
підприємства;  
регіональна 
економіка; 
міжнародна 
економіка; глобальна 
економіка. Дата 
видачі 22.12.2020 р.; 
обсяг – 125 годин (4,2 
ECTS).
- Міжнародний 
вебінар (підвищення 
кваліфікації) для 
освітян на тему: 
«Неформальна освіта 
здобувачів вищої 
освіти: досвід країн 
Європейського союзу 
та України». 
Програма ПК 
складалась з 12 годин 
лекційних занять, 20 
годин практичних 
занять та 13 годин 
самостійної роботи за 
дисциплінами «Аналіз 
господарської 
діяльності», 
«Регіональна 
економіка», 
«Міжнародна 
економіка». Обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 45 годин. 
Сертифікат ESN № 
10072/2022  від 
10.10.2022 р. 
- Сумський державний 
університет, центр 
розвитку кадрового 
потенціалу 
навчального закладу; 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СП 
05408289/1214-21; 
тема: «Методи 
активізації 
навчального процесу: 
сучасні тренди»; дата 
видачі 09.04.2021 р.; 
обсяг – 30 годин (1 
ECTS).
- НАДС: базовий курс 
«Інтерактивне 
навчання». 
Електронний 
сертифікат, 07.12.2021 
(0,2 ECTS).
- НАДС: базовий курс 



«Безбар′єрна 
грамотність». 
Електронний 
сертифікат, 
07.02.2022 (0,2 ECTS).
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». 
Сертифікат від 
15.02.2022 р., обсяг - 
60 годин (2 ECTS).
- Онлайн-тренінг 
«Можливості YouTube 
для освіти. Сертифікат 
ОТМЮО-03706 від 
29.06.2022, обсяг - 2 
години (0,07 ECTS).
- Учасник проекту з 
розвитку співпраці 
бізнесу та 
університетів «Uni-Biz 
Bridge», присвячений 
розвитку soft-skills 
викладача. Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 11-
14.07.2022, 10 годин. 
Сертифікат № 164.
- Одеський державний 
аграрний університет. 
Підвищення 
кваліфікації 
«Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання». 
Строк та обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 17.05-
29.06.2022. Свідоцтво 
№ 
00493008/00000185-
22, 17.05.2022-
29.06.2022. Обсяг – 90 
годин (3 ECTS).
- Онлайн-тренінг 
«Можливості yuotube 
для освіти. Сертифікат 
ОТМЮО-03706 від 
29.06.2022, обсяг - 2 
години (0,07 ECTS).
Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
10 пунктам 
ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4, 38.5, 
38.7, 38.8, 38.12, 38,13, 
38.14, 38.19. 
п.38.1. 
1. Azer Dilanchiev, 
Gryshova Inna, Rogach 
Svetlana, Diachenko 
Oleksii, Batrakova 
Tetyana, Shabatura 
Tatyana. Remittance 
levels and 
entrepreneurial activity 
in postsoviet countries. 
Journal of Critical 
Reviews. 2020. 7 (4), 
1655-1663. 
doi:10.31838/jcr.07.04.
271  (SCOPUS). URL:  
http://www.jcreview.co



m/?mno=110353
2. Shabatura T.S., 
Grishova I.Yu, Nikolyuk 
O.V. State regulation of 
ecotourism in the 
context of the European 
experience Наукові 
записки Інституту 
законодавства 
Верховної Ради 
України. 2020. № 1. 
С.126-136.
URL:  
https://doi.org/10.3288
6/instzak.2020.01.13 
3. Шабатура Т.С., 
Петренко О.П.  
Експортний потенціал 
підприємств 
агропродовольчого 
сектору України. 
Приазовський 
економічний вісник». 
Електронний 
науковий журнал. 
2019. Випуску 2(13). С. 
195-200. 
URL :  
http://pev.kpu.zp.ua/vy
pusk-13
4. Шабатура Т.С. 
Формування 
адаптивної стратегії 
економічного 
розвитку підприємств 
в контексті 
євроінтеграції. 
Журнал «Менеджмент 
та підприємництво : 
тренди розвитку». 
2019. № 1(07). С. 109–
120. DOI: 
10.26661/2522-
1566/2019-1/07-12
5. Tetiana Tielkiniena, 
Gryshova Inna, 
Shabatura Tatyana, 
Nehodenko Viktoriia, 
Didur Hanna, 
Shevchenko Alisa. 
Lobby legalization - 
legal instrument for 
ensuring state subsidies 
to leaders of 
agricultural producers. 
Jjournal of critical 
reviews. 2020. Vol 7 
(4). pp. 1679-1684. 
URL: 
http://www.jcreview.co
m/?mno=110368 
(SCOPUS). doi: 
10.31838/jcr.07.04.274
п. 38.3. 
1. Шабатура Т.С. 
Комплементарність 
механізмів реалізації 
економічного 
потенціалу 
агропродовольчих 
підприємств : 
монографія. Одеса : 
ТЕС, 2019. 388 с. (22,5 
друк. арк.). URL : 
http://lib.osau.edu.ua/j
spui/handle/123456789
/3117  
п. 38.4
1. Методичні 
рекомендації з 
дисципліни 



«Міжнародна 
економіка» для 
проведення 
практичних  занять та 
самостійної роботи 
здобувачами першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2022. 51с. 
(Протокол №  7   від 
«28» грудня 2022 
року).
2. Методичні вказівки 
для практичних 
занять і самостійної 
роботи з дисципліни 
«Економічна 
глобалізація: 
управлінський 
аспект» для 
здобувачів третього 
(освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти 
ступеня доктора 
філософії (PhD) 
спеціальності 073 
«Менеджмент», 
Одеса: ОДАУ, 2021.  
32с. (Протокол № 1 
від 24.09.21) .
3. Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Глобальна 
економіка» 
студентами  заочної 
форми навчання 
спеціальності 051 
«Економіка»  ОКР  
«Магістр». Одеса.  
2019р. 34с. (Протокол 
№  10   від «27» 
червня 2019 року).
4. Методичні вказівки 
для практичних 
занять і самостійної 
роботи з дисципліни 
«Економічна 
глобалізація: 
управлінський 
аспект» для 
здобувачів третього 
(освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти 
ступеня доктора 
філософії (PhD) 
спеціальності 073 
«Менеджмент», 
Одеса: ОДАУ, 2021.  
32с. (Протокол № 1 
від 24.09.21) .
5. Методичні вказівки 
для  практичних 
занять і самостійної 
роботи з дисципліни 
«Економічний аналіз» 
для здобувачів вищої 
освіти освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2021. 36 с. 
(Протокол № 1 від 
24.09.21).
п. 38.5
Захист дисертації на 
здобуття наукового 



ступеня доктора 
економічних наук, 
тема дисертації: 
«Соціально-
економічні механізми 
комплементарності 
економічного 
потенціалу 
агропродовольчих 
підприємств: теорія та 
методологія» за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємства (за 
видами економічної 
діяльності). Захист 
відбувся 12 грудня 
2019 на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 36.814.02 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету за 
адресою: 80381, 
Львівська область, 
Жовківський район, м. 
Дубляни, вул. 
Володимира 
Великого, 1.
п. 38.7
Офіційний опонент на 
дисертаційну роботу 
Бобровника Дениса 
Олександровича 
«Організаційно-
економічний механізм 
використання 
бенчмаркінгу в 
діяльності аграрних 
підприємств», подану 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємства (за 
видами економічної 
діяльності), 22 жовтня 
2020 р.
п.38.8
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Аграрний 
вісник 
Причорномор’я», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України (2018-2019 
р.).
2. Головний редактор 
наукового журналу 
«Економічний вісник 
Причорномор’я», 
URL: 
https://www.ebbsl.com.
ua/index.php/visnuk/a
bout/editorialTeam 
3. Член редакційної 
колегії журналу 
«Агросвіт» - 
наукового фахового 
видання з питань 
економіки
(Категорія «Б», Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України від 
11.07.2019 № 975)



URL:  
http://www.agrosvit.inf
o/ 
3. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми 
0121U110933 
"Теоретико-
методологічні та 
практичні засади 
організаційно-
економічного 
забезпечення сталого 
розвитку аграрних 
підприємств". Етапи 
виконання: 04.21-
12.25.
п 38.12
1. Підопригора М.С., 
Шабатура Т.С. 
Експорт зерна з 
Україні: до і після. 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки: світові та 
національні аспекти: 
Збірник матеріалів 
Міжнародної 
наукової-практичної 
конференції, 18 
листопада 2022 року. 
Одеса, ОДАУ. 2022. 
С.279-282. URL : 
МІНІСТЕРСТВО 
ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ 
(osau.edu.ua)
2. Шабатура Т.С., 
Цимбал Н.В. 
Продовольча безпека 
України та світу в 
умовах війни. 
Інноваційна 
модернізація 
економіки України в 
умовах 
євроінтеграційних 
процесів: матеріали 
VІІ Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції, 
(Кременчук, 15-16 
листопада 2022 року ). 
Кременчук, КрНУ, 
2022.С.413-416.  
3. Шабатура Т.С. 
Розвиток експортного 
потенціалу аграрного 
сектору національної 
економіки в умовах 
економічної 
глобалізації  № 1 
(2021): Економічний 
вісник 
Причорномор'я URL :  
№ 1 (2021): 
Економічний вісник 
Причорномор'я | 
Економічний вісник 
Причорномор'я 
(ebbsl.com.ua)
4. Шабатура Т.С., 
Кальчева О.Г., 
Рогачко А.В. 
Управління 
міжнародною 
конкурентоспроможні
стю підприємства. 
Topical issues of the 
development of modern 
science ty. Proceedings 



of the 4th International 
scientific and practical 
conference (December 
11-13, 2019) Publishing 
House «ACCENT», 
Sofia, Bulgaria. 2019. 
pр. 675-680.
5. Шабатура Т.С. 
Розвиток експортного  
потенціалу аграрного 
сектору національної 
економіки в умовах 
економічної 
глобалізації. № 1 
(2021): Економічний 
вісник 
Причорномор'я | 
(ebbsl.com.ua)
п.38.13
Проведення 
навчальних занять 
іноземною мовою з 
дисциплін 
«Microeconomics» 
(лекцій - 16 годин, 
практичних – 28 
годин),  
«Mаcroeconomics» 
(лекцій - 16 годин, 
практичних – 28 
годин) зі здобувачами 
англомовної групи 
спецальності 
«Менеджмент».
п.38.14
1. Науковий керівник 
постійно діючого 
наукового гуртка 
«Аналіз господарської 
діяльності аграрних 
підприємств»
п.38.19
Член громадської 
організації «Спілка 
економістів України» 
Довідка № 2/14-21 від 
18.05.2021 р.

6550 Шевченко 
Аліса 
Анатоліївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 
управління

Диплом 
кандидата наук 

ДK 018788, 
виданий 

17.01.2014, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
045244, 
виданий 

15.12.2015

21 Організація 
технологічних 
процесів в 
аграрному 
виробництві

Підвищення 
кваліфікації: 
- Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, ННІ 
післядипломної 
освіти.; Випускна 
робота на тему: 
«Сучасні  підходи до 
викладання 
навчальної 
дисципліни «Системи 
технологій в АПК» у 
вищій школі». 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/007475-18; 
дата видачі 26.10.2018 
р.; обсяг – 150 годин (5 
ECTS).
- Науково-технічне 
товариство 
машинобудівників» 
(Софія, Болгарія), 
відділ економічного 
розвитку та 
співробітництва. 
Тема: «Опанування 
досвіду впровадження 
інноваційних 



технологій 
викладання 
дисциплін у межах 
спеціальності 
«Економіка»; 
свідоцтво про 
стажування №172 дата 
видачі 22.12.2020 р.; 
обсяг – 125 годин (4 
ECTS).
- Сумський державний 
університет, центр 
розвитку кадрового 
потенціалу 
навчального закладу. 
Тема «Методи 
активізації 
навчального процесу: 
сучасні тренди» 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СП 
№05408289 / 1216-
21;; дата видачі 
09.04.2021 р.; обсяг – 
30 годин (1 ECTS).
- Херсонський 
державний аграрно-
економічний 
університет, кафедра 
загальноекономічної 
підготовки. Тема: 
«Вдосконалення 
освітнього процесу та 
методики проведення 
занять з дисципліни 
«Статистика  с.-г.» та 
«Кооперація та 
інтеграція в 
агробізнесі». Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 
20.09.2021-11.10.21, 90 
годин. Свідоцтво СС 
00493020/000053-21 
від 11.10.2021 р.
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». 
Сертифікат, 60 годин. 
Сертифікат виданий 
15.02.2022 р.
- НАДС: базовий курс 
«Інтерактивне 
навчання». 
Електронний 
сертифікат, 07.12.2021 
(0,2 ECTS).
- НАДС: базовий курс 
«Безбар′єрна 
грамотність». 
Електронний 
сертифікат, 
07.02.2022 (0,2 ECTS).
-  Лектор програми 
підвищення 
кваліфікації 
«Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання», 
що проходила з 
17.05.2022-29.06.2022 
в ОДАУ. Тема: 
«Методи яскравого 
подання навчального 
матеріалу: 



фасилітація, скрайбінг 
і воркшоп».
- Одеський державний 
аграрний університет. 
Підвищення 
кваліфікації 
«Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання». 
Строк та обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 17.05-
29.06.2022. 
Сертифікат № 
00493008/00000186-
22. Обсяг – 90 годин 
(3 ECTS).
-Онлайн-тренінг 
«Можливості yuotube 
для освіти. Сертифікат 
ОТМЮО-03738 від 
29.06.2022, обсяг - 2 
години (0,07 ECTS).
- Учасник проекту з 
розвитку співпраці 
бізнесу та 
університетів «Uni-Biz 
Bridge», присвячений 
розвитку soft-skills 
викладача. Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 11-
14.07.2022, 10 годин. 
Сертифікат № 293.
-Онлайн-тренінг 
«Можливості yuotube 
для освіти. Сертифікат 
ОТМЮО-03738 від 
29.06.2022, обсяг - 2 
години (0,07 ECTS).
- Учасник вебінару 
(Міжнародного 
підвищення 
кваліфікації) 
«Неформальна освіта 
здобувачів вищої 
освіти: досвід країн 
Європейського союзу 
та України». 
ESN№10063/2022. 
Сертифікат виданий 
10.10.2022 р. (1,5 
ECTS).

Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
5 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.4, 38.12, 38.14, 
38.19. 
п.38.1. 
1. Naida A., Sitkovska 
A., Shevchenko A., Palii 
S. Shved T.  Socio-
economic development 
of enterprises in a 
permanent crisis. 
Naukovyi Visnyk 
Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu, 2022 
(SCOPUS), No 4 p.145-
150 
URL:http://nvngu.in.u
a/index.php/en/archive
/on-the-issues/1883-
2022/content-4-
2022/6323-145



2. Uliana Berezhnytska, 
Olena Dobrovolska, 
Liudmyla Uniiat, Alisa 
Shevchenko, Yuliia 
Horiashchenko, Lina 
Halaz. Institutional 
principles of 
intensifying the 
innovative development 
of small and medium 
agribusiness. Journal of 
Agriculture and Crops, 
Volume 8, Issue 4, 
2022. pp: 275-282, 
2022 (SCOPUS) URL: 
https://arpgweb.com/p
df-files/jac8(4)275-
282.pdf
3. Шевченко А. А. 
Стан розвитку 
тваринництва в 
Україні. Український 
журнал прикладної 
економіки та техніки. 
2022. Том 7. № 2. С. 
82-90 URL: 
http://ujae.org.ua/wp-
content/uploads/2022/
06/ujae_2022_r02_a1
0.pdf
4. Шевченко А.А., 
Петренко О.П., 
Орлова В.О. 
Дослідження факторів 
впливу на 
ефективність 
діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств в Україні. 
Scientific horizons. 
2020, Vol. 23, No. 9. 
Pp. 68-77 
(SCOPUS).URL: 
http://ir.znau.edu.ua/b
itstream/123456789/10
696/1/SH_2020_23_9
_68-76.pdf
5. V. Yu. Ilin, T. P. 
Nazarenko, I. V. 
Suprunova, I. V. 
Tomashuk, A. А. 
Shevchenko Method of 
estimating the volume 
of the shadow economy 
Financial and credit 
activity: problems of 
theory and practice. Vol 
1, No 32 (2020). p. 244-
250Copyright © 2020 
ISSN (print)2306-4994. 
ISSN (online) 2310-
8770 (Web of Science) 
URL:http://fkd1.ubs.ed
u.ua/ 
article/view/200470
6. Шевченко А.А., 
Петренко О.П. 
Сучасний стан 
розвитку мікро та 
малого агробізнесу в 
Україні. Agricultural 
and Resource 
Economics. 
Електронне наукове 
фахове видання. Vol 6, 
No 1 (2020). С. 146-
160. URL: 
http://lib.osau.edu.ua/j
spui/bitstream/1234567
89/2709/1/Сучасний%
20стан%20розвитку%2



0мікро%20та%20мало
го%20агробізнесу%20
в%20Україні.pdf
7. Шевченко А.А., 
Петренко О.П. 
Тенденції розвитку 
молочного скотарства 
в Україні. Галицький 
економічний вісник. 
Т.: ТНТУ, 2020. Том 
63.  № 2.  С. 109-117. 
8. R.V.Levkina, 
I.I.Kravchuk, 
I.V.Sakhno, 
K.M.Kramarenko, 
A.A.Shevchenko The 
economic mathematical 
model of risk analysis 
in agriculture in 
conditions of 
uncertainty Financial 
and credit activity: 
problems of theory and 
practice. Vol 3, No 30 
(2019). p. 248-
255Copyright © 2019 
ISSN (print)2306-4994. 
ISSN (online) 2310-
8770 (Web of Science) 
URL: 
http://lib.osau.edu.ua/j
spui/handle/123456789
/2706

п. 38.4
1. Шевченко А.А. 
Біржова діяльність: 
Методичні вказівки 
для самостійного 
вивчення та 
проведення 
практичних занять 
здобувачів освітнього 
ступеня «бакалавр»  
спеціальності 051 
«Економіка» 
інженерно – 
економічного 
факультету. 
(Протокол №7    від 
26.03.21). 
2. Шевченко А.А. 
Статистика сільського 
господарства: 
Методичні вказівки 
для самостійного 
вивчення та 
проведення 
практичних занять 
здобувачів освітнього 
ступеня «бакалавр»  
спеціальності 051 
«Економіка» 
інженерно – 
економічного 
факультету. 
(Протокол №7    від 
26.03.21). 
3. Шевченко А.А. 
Системи технологій в 
АПК: Методичні 
вказівки для 
самостійного 
вивчення та 
проведення 
семінарських та 
практичних занять 
здобувачів денної та 
заочної форми 
навчання освітнього 
ступеня «бакалавр»  



спеціальності 051 
«Економіка» та 071 
«Облік і 
оподаткування» 
інженерно – 
економічного 
факультету. 
(Протокол №2   від 
21.09.2022).
4. Шевченко А.А. 
Методичні вказівки 
для проходження 
навчальної практики з 
дисципліни «Системи 
технологій АПК» для 
студентів денної та 
заочної  форми 
навчання 
спеціальності 051 
«Економіка» галузі 
знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» 
інженерно – 
економічного 
факультету. Одеса: 
ОДАУ, 2019р. 
(Протокол №2   від 
21.09.2022).
5. Шевченко А.А. 
Фінанси, гроші та 
кредит: Методичні 
вказівки для 
самостійного 
вивчення та 
проведення 
практичних занять 
здобувачів денної та 
заочної форми 
навчання освітнього 
ступеня «бакалавр»  
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
інженерно – 
економічного 
факультету. 
(Протокол №11  від 
11.06.20). 

п 38.12
1. Шевченко А.А., 
Синельник О.А. 
Екологічний ризик 
інновацій. «Проблеми 
та перспективи 
розвитку економіки: 
світові та національні 
аспекти». Матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конференції (Одеса, 18 
листопада 2022 р.) 
ОДАУ, с.222-225 
URL:https://osau.edu.u
a/wp-
content/uploads/2022/
12/Zbirnyk-
202224524.pdf
2. Шевченко А.А., 
Антонюк М.В. 
Екологічна свідомість 
та відповідальність 
аграріїв. «Проблеми 
та перспективи 
розвитку економіки: 
світові та національні 
аспекти». Матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конференції (Одеса, 18 
листопада 2022 р.) 
ОДАУ, с.217-219 
URL:https://osau.edu.u
a/wp-



content/uploads/2022/
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21 Історія 
економіки та 
економічної 
думки

Підвищення 
кваліфікації: 
- Дніпровський 
державний аграрно-
економічний 
університет, кафедра 
обліку, оподаткування 
та управління 
фінансово-
економічною 
безпекою. Тема: 
«Розширення 
професійних 
компетентностей та 
удосконалення 
методики викладання 
освітніх компонент у 
сфері  галузевих 
економічних 
дисциплін, в тому 
числі дисципліни 
«Економічна безпека 
підприємства» та 
«Економічна 
діагностика 
підприємства». Строк 
та обсяг підвищення 
кваліфікації: 
19.09.2022-18.11.2022, 
180 годин. Свідоцтво 
ПК 00493675/049110 
від 18.11.2022 р. (6,0 
ECTS).
- Учасник вебінару 
(Міжнародного 
підвищення 
кваліфікації) 
«Неформальна освіта 
здобувачів вищої 
освіти: досвід країн 
Європейського союзу 
та України». 
ES№10083/2022. 
Сертифікат виданий 
10.10.2022 р. (1,5 
ECTS).
- Учасник вебінару 
(Міжнародного 
підвищення 



кваліфікації) 
«Академічна 
доброчесність при 
підготовці магістрів та 
здобувачів доктора 
філософії (phd) в 
країнах 
Європейського союзу 
та Україні». 
ES№97589/2022. 
Сертифікат виданий 
26.09.2022 р. (1,5 
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- Підвищення 
кваліфікації  по 
програмі 
"Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання" в 
обсязі 90 годин 
(Свідотство про 
підвищення 
кваліфікації СC № 
00493008/00000168-
22). (3,0 ECTS).
- Учасник проекту з 
розвитку співпраці 
бізнесу та 
університетів «Uni-Biz 
Bridge», присвячений 
розвитку soft-skills 
викладача. Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 11-
14.07.2022, 10 годин. 
Сертифікат № 1004. 
- Онлайн - тренінг 
«Можливості 
YOUTOBE для 
освіти». Сертифікат 
ОТМЮО – 02595, 2 
години. Сертифікат 
виданий 29.06.2022 р. 
(0,07 ECTS).

- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». 
Сертифікат, 60 годин. 
Сертифікат виданий 
21.02.2022 р. (2,0 
ECTS).
- НАДС: базовий курс 
«Безбар′єрна 
грамотність». 
Електронний 
сертифікат, 
07.02.2022 (0,2 ECTS).
- НАДС: базовий курс 
«Інтерактивне 
навчання». 
Електронний 
сертифікат, 07.12.2021 
(0,2 ECTS).
- Одеська національна 
академія харчових 
технологій. Довідка 
про підвищення 
кваліфікації №151 / 
P1; тема: Організація 
освітнього процесу та 
вдосконалення 
методики проведення 
занять з дисципліни 
«Інноваційний 
потенціал 



підприємства»; дата 
видачі 26.11.2021 р.;  
обсяг –180 години 
(6,0 ECTS).
- Сумський державний 
університет. Центр 
розвитку кадрового 
потенціалу 
навчального закладу. 
Свідотство про 
підвищення 
кваліфікації СП № 
05408289/ 1189-21; 
тема: "Методи 
активізації 
навчального процесу: 
сучасні тренди";  дата 
видачі 09.04.2021 р.;  
обсяг –30 години (1,0 
ECTS).
- Болгарське Науково-
технічне товариство 
машинобудівників 
для проведення 
наукової та 
викладацької роботи.  
Свідотство про 
стажування № 170; 
тема: «Економіка, 
освіта, фінансово-
кредитний механізм»; 
дата видачі 22.12.2020 
р.;  обсяг –125 години 
(4,2 ECTS).
- Празький інститут 
підвищення 
кваліфікації.  
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації  
№062018010; тема: 
«Питання розвитку 
європейської освіти, 
опанування навиками 
публікації наукових 
робіт в наукових 
журналах, 
ознайомлення з 
механізмом створення 
наукових проектів і 
грантовою діяльністю 
в освітніх 
організаціях»; дата 
видачі 29.06.2018 р.;  
обсяг –150 години (5,0 
ECTS).
- Національний  
університеті 
біоресурсів і 
природокористування 
України. Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/005804-18; 
тема: «Створення 
електронного 
навчального курсу з 
дисципліни «Гроші та 
кредит»»; дата видачі 
23.03.2018 р.;  обсяг –
150 години (5,0 ECTS).
- Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
5 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.4, 38.12, 38.14, 
38.19. 
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1. Методичні вказівки 
для проведення 
самостійної та 
індивідуальної роботи 
з дисципліни «Історія 
економіки та 
економічної думки»  
для здобувачів 1 курсу 
денної форми 
навчання інженерно-
економічного 
факультету 
спеціальностей 051 
«Економіка»  та   071 
«Облік і 
оподаткування» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
(обсягом  65 сторінок 



друкованого тексту - 
2,7 умовн. др.арк.), 
рекомендовано до 
друку методичною 
комісією інженерно-
економічного 
факультету ОДАУ, 
(протокол  № 8  від  
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2. Петренко О.П. 
Методичні 
рекомендації з 
дисципліни «Фінанси, 
гроші та кредит» для 
проведення 
практичних  занять та 
самостійної роботи 
здобувачами першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей 051 
«Економіка» та 071 
«Облік i 
оподаткування». 
Одеса: ОДАУ, 2022. 
70с. Рекомендовано до 
друку науково - 
методичною комісією 
факультету економіки 
та управління ОДАУ                                                             
(Протокол  № 1 від  26 
серпня 2022 року).
3. Петренко О.П. 
Методичні 
рекомендації для 
індивідуальної  та 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Економіка 
підприємства» для 
здобувачів ОС 
"бакалавр"  
спеціальності 051 
«Економіка», 071 
«Облік i 
оподаткування» та 
073 «Менеджмент». 
Одеса: ОДАУ, 2021. 
97с. Рекомендовано до 
друку науково - 
методичною комісією 
факультету економіки 
та управління ОДАУ                                                             
(Протокол  № 4 від  16 
грудня 2021 року).
4. Петренко О.П. 
Робочий зошит до 
практичних занять та 
самостійної роботи  з 
дисципліни 
«Економіка 
підприємства» 
(Модуль 1) для 
здобувачів вищої 
освіти 3 курсу денної 
форми навчання 
спеціальностей  073 
«Менеджмент»  та    
051 «Економіка», 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти:  
методичні 
рекомендації. Одеса: 
ОДАУ, 2019. 25 с. 
(Протокол  № 5 від 26 
грудня 2019 р.).
5. Петренко О.П. 
Методичні вказівки 
для самостійної 
роботи та контролю 



знань з дисципліни 
«Фінанси, гроші та 
кредит» здобувачами 
вищої освіти денної 
форми навчання 
спеціальностей  071 
«Облік і 
оподаткування» та    
051 «Економіка», 
рівня вищої освіти 
першого 
(бакалаврського):  
методичні 
рекомендації. Одеса: 
ОДАУ, 2019. 64 с. 
(Протокол  № 7 від 28 
березня 2019 р.).
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1. Зюзіна А.Ю., 
Петренко О.П. Оцінка 
фінансових ризиків 
підприємства в умовах 
воєнного стану. 
Збірник тез доповідей 
за матеріалами ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників та 
молодих науковців 
«Актуальні аспекти 
розвитку науки i 
освіти» (м. Одеса, 8-9 
грудня 2022 р.), 
ОДАУ. Одеса, 2022. С. 
622-626  URL: 
https://osau.edu.ua/wp
-
content/uploads/2023/
01/Zbirnyk-II-
Mizhnarod.naukovo-
prakt.-konferentsiyi-8-
9-grudnya-2022.pdf
2. Петренко О.П., Ніка 
Х.В. Оцінка ділової 
активності 
підприємства. Збірник 
тез доповідей за 
матеріалами ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Modern 
research in world 
science» (м. Львів, 10-
12 липня 2022 р.), 
Львів, 2022. C.954-
959. URL: https://sci-
conf.com.ua/wp-
content/uploads/2022/
07/MODERN-
RESEARCH-IN-
WORLD-SCIENCE-10-
12.07.22.pdf 
3. Петренко О.П., 
Поліщук В.С. 
Індикатори 
фінансової стійкості 
економіки України. 
Збірник тез доповідей 
за матеріалами І 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції НПП та 
молодих науковців 
«Актуальні аспекти 
розвитку науки і 
освіти» (м.Одеса, 13-14 
квітня 2021 р.), Одеса, 
2021. С. 467-469 URL: 



https://osau.edu.ua/wp
-
content/uploads/2021/
05/ZBIRNYK-TEZ.pdf
4. Петренко О.П., 
Атамась Г.П. 
Методичні аспекти 
оцінки та аналізу 
прибутковості 
підприємства. Збірник 
тез доповідей за 
матеріалами ІIІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
розвитку сучасної 
науки та освіти 
(частина І)» (м. Львів, 
16-17 січня 2021 р.), 
Львів, 2020. С. 55-58 
URL: http://lviv-
forum.inf.ua/save/2021
/16-
17.01.2021/частина%2
01.pdf
5. Петренко О.П., 
Кравченко Ю. 
Досліждення 
конкурентоспроможн
ості сучасних 
підприємств. Збірник 
тез доповідей за 
матеріалами Х 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Технічне 
регулювання, 
метрологія, 
інформаційні та 
транспортні 
технології» (м.Одеса, 
22-23 жовтня2020 р.), 
Одеса, 2020. С. 146-
149 URL: 
https://osatrq.edu.ua/x
-conference/   
6. Петренко О.П., 
Гаврилюк В. О. 
Сучасний стан 
банківського 
кредитування в 
Україні. Abstracts of 
XIII International 
Scientific and Practical 
Conference «Problems 
of implementation of 
science into practice» 
(с.Oslo, Norway, 20-21 
апреля 2020р.),  Oslo, 
2020. С.331-334 URL: 
https://isg-
konf.com/wp-
content/uploads/2020/
04/XIII-Conference-
20-21-Oslo-Norway.pdf
7. Петренко О.П., 
Поліщук В.С. 
Удосконалення 
управління 
фінансовими 
результатами 
діяльності 
підприємства. Збірник 
тез доповідей за 
матеріалами V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції  «Science, 
society, education: 



topical issues and 
development 
prospects»  (м.Харків, 
12-14 квітня 2020р.). 
Харків, 2020.  С.774-
781 

п.38.14
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Фінансово-
кредитний механізм»

п.38.19
Асоційований член 
громадської 
організації «Спілка 
економістів України» 
(Довідка №2/15-21 від 
18.05.21р.)

368590 Губіна Ганна 
Леонідівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 
управління

Диплом 
бакалавра, 
Одеський 

державний 
економічний 
університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
0501 

Економіка і 
підприємництв

о, Диплом 
магістра, 
Одеський 

державний 
економічний 
університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
050107 

Економiка 
пiдприємства, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 061261, 
виданий 

06.10.2010

8 Правознавство Підвищення 
кваліфікації:
- Гуманітарно-
природничий 
університет в 
Сандомирі 
(Республіка Польща) 
на тему: «Заклади 
вищої освіти як 
середовище 
формування нового 
покоління 
правознавців». Строк 
підвищення 
кваліфікації: 
11.07.2018- 15.07.2018, 
108 годин (3 ECTS);
- Варненський  
вільний університет 
імені Чорноризця 
Храбра (Болгарія) за 
темою: «Міжнародні 
стандарти захисту 
прав людини», читала 
лекції (мова – 
англійська) на тему: 1) 
«Механізм захисту 
прав людини у сфері 
міжнародного 
співробітництва щодо 
протидії фінансовій 
злочинності»; 2) 
«Захист прав і 
законних інтересів 
моряків як платників 
податків у сфері 
оподаткування в 
країнах ЄС»; 3) 
«Адміністративно-
правовий захист 
моряків у країнах ЄС». 
Сертифікат 
міжнародного зразка 
№ С-9618, дата видачі 
29.06.2019 р. Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 
30.03.2019–
21.06.2019, 120 годин 
(4 ECTS);
- Варненський 
вільний університет 
імені Чорноризця 
Храбра (Болгарія); 
сертифікат 
міжнародного зразка 
№ С-9772; тема 
«Інновації в науці: 
виклики сучасності»; 
дата видачі 22.09.2019 



р. Строк та обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 
22.06.2019– 
22.09.2019, 180 годин 
(6 ECTS);
- Ізмаїльський 
державний 
гуманітарний 
університет, кафедра 
права і соціальної 
роботи. Тема: 
«Вдосналення 
освітнього процесу та 
методики проведення 
занять з дисциплін 
«Правознавство», 
«Господарське та 
трудове право». Строк 
та обсяг підвищення 
кваліфікації: 
13.09.2021-22.10.2021, 
180 годин (6 ECTS). 
Довідка 02-01-368 від 
01 листопада 2021 р.
- НАДС: базовий курс 
«Цифрові юристи 
2.0». Електронний 
сертифікат, 07.12.2021 
(0,1 ECTS).
- НАДС: базовий курс 
«Безбар′єрна 
грамотність». 
Електронний 
сертифікат, 
07.02.2022 (0,2 ECTS).
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». 
Сертифікат, 60 годин. 
Сертифікат виданий 
15.02.2022 р. (2,0 
ECTS).
- Онлайн - тренінг 
«Можливості YouTube 
для освіти». 
Сертифікат ОТМЮО – 
06424, 2 години. 
Сертифікат виданий 
29.06.2022 р. (0,07 
ECTS).
- Учасник проекту з 
розвитку співпраці 
бізнесу та 
університетів «Uni-Biz 
Bridge», присвячений 
розвитку soft-skills 
викладача. Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 11-
14.07.2022, 10 годин. 
Сертифікат № 999.
- Міжнародний 
вебінар (підвищення 
кваліфікації) для 
освітян на тему: 
«Неформальна освіта 
здобувачів вищої 
освіти: досвід країн 
Європейського союзу 
та України».  
Програма ПК 
складалась з 12 годин 
лекційних занять, 20 
годин практичних 
занять та 13 годин 
самостійної роботи за 



дисциплінами 
«Аграрне право», 
«Право 
інтелектуальної 
власності». Обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 45 годин. 
Сертифікат ESN № 
10063/2022  від 
10.10.2022 р. 
- Дніпровський 
державний аграрно-
економічний 
університет, кафедра 
менеджменту і права. 
Тема: «Розширення 
професійних 
компетентностей та 
удосконалення 
методики викладання 
освітніх компонент у 
сфері галузевих 
юридичних дисциплін 
(«Договірне право», 
«Аграрне право», 
«Аграрне та 
екологічне право» та 
«Право 
інтелектуальної 
власності»). Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 
19.09.2022-18.11.2022, 
180 годин. Свідоцтво 
ПК 00493675/049106-
22 від 18.11.2022 р.
Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
5 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п. 38.1
1. Gubina Ganna. 
Investigative body 
competent in matters 
related to marine 
accidents and incidents 
in the EU countries. 
Procedia 
Environmental Science, 
Engineering and 
Management. 8 (2021) 
(2). P. 519-530 URL: 
http://procedia-
esem.eu/pdf/issues/202
1/no2/22_54_Gubina_
21.pdf (SCOPUS)
2. Gubina Ganna. Other 
national bodies 
competent in matters 
relating to marine 
accidents and incidents 
in the EU countries. 
Procedia 
Environmental Science, 
Engineering and 
Management. 8 (2021) 
(2). P. 531-542 URL: 
http://procedia-
esem.eu/pdf/issues/202
1/no2/23_55_Gubina_
21.pdf (SCOPUS)
3. Gubina Ganna, Ivanii 
Olena, Kurova Alina. 
Modernization of the 
academic discipline 
“administrative law”. 
Asia Life Sciences. 2, 
December 2019. P. 325-
339 (SCOPUS)



4. Gubina Ganna. 
Public management in 
fisheries policy of the 
northern EU countries 
leading in fishery. 
Procedia 
Environmental Science, 
Engineering and 
Management. 6 (4). 
2019. P. 687-694. URL: 
http://procedia-
esem.eu/pdf/issues/201
9/no4/77_Gubina_19.p
df (SCOPUS)       
5. Gubina Ganna. Public 
management in 
fisheries policy of the 
southern EU countries 
leading in fishery. 
Procedia 
Environmental Science, 
Engineering and 
Management. 6 (4). 
2019. P. 695-704 URL: 
http://procedia-
esem.eu/pdf/issues/201
9/no4/78_Gubina_19.p
df (SCOPUS)
6. Губіна Г.Л. 
Ліцензійні умови 
провадження 
страхової діяльності в 
морській сфері в 
Україні. Актуальні 
проблеми 
правознавства. 2019. 
№ 2 (18). С. 39-42. 
URL:http://nbuv.gov.u
a/UJRN/aprpr_2019_2
_8
7. Губіна Г.Л. 
Національні вимоги 
щодо ліцензування 
господарської 
діяльності з 
промислового вилову 
водних біоресурсів за 
межами юрисдикції 
України. Право і 
суспільство. 2018. №3. 
С. 182-185. URL: 
http://pravoisuspilstvo.
org.ua/archive/2018/3
_2018/part_1/34.pdf
8. Губіна Г.Л. Поняття 
ліцензування 
морської діяльності в 
Україні. Вісник 
Південного 
регіонального центру 
Національної академії 
правових наук 
України. 2018. № 15. 
С. 71-75. 
9. Губіна Г.Л. 
Ліцензування 
морської діяльності в 
Україні у сучасних 
реаліях вітчизняного 
законодавства. 
Науковий вісник 
публічного та 
приватного права. 
2018. № 2. С. 161-164. 
URL: 
http://nvppp.in.ua/vip/
2018/2/33.pdf
п. 38.4
1. Губіна Г.Л. 
Методичні вказівки 
для самостійного 



вивчення та 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Реєстрація та 
охорона прав 
інтелектуальної 
власності» для 
здобувачів 
спеціальності 073 
«Менеджмент», 201 
«Агрономія», 204 
«Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва», 211 
«Ветеринарна 
медицина», 212 
«Ветеринарна гігієна, 
санітарія та 
експертиза». Одеса: 
ОДАУ, 2021. 50 с. 
Рекомендовано до 
друку науково - 
методичною комісією 
факультету економіки 
та управління ОДАУ  
(Протокол НМК № 3 
від  25 листопада 2021 
року).
2. Губіна Г.Л. 
Методичні вказівки 
для проведення 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Правознавство» для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2021. 40 с. 
Рекомендовано до 
друку науково - 
методичною комісією 
факультету економіки 
та управління ОДАУ  
(Протокол НМК № 3 
від  25 листопада 2021 
року).
3. Губіна Г.Л. 
Методичні вказівки 
для проведення 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Правознавство» для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти. 
Одеса: ОДАУ, 2021. 40 
с. Рекомендовано до 
друку науково - 
методичною комісією 
факультету економіки 
та управління ОДАУ  
(Протокол НМК № 3 
від  25 листопада 2021 
року).
4. Губіна Г.Л. 
Методичні вказівки 
для самостійного 
вивчення та 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Договірне право» 
для здобувачів 
спеціальності 051 
«Економіка», 071 



«Облік і 
оподаткування» 
факультету економіки 
та управління.  Одеса: 
ОДАУ, 2021 р. 40 с. 
(Протокол НМК № 1 
від  04 жовтня 2021 
року).
5. Методичні вказівки 
для самостійного 
вивчення та 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Господарське та 
трудове право» для 
здобувачів 
спеціальності 051 
«Економіка», 073 
«Менеджмент», 193 
«Геодезія та 
землеустрій», 208 
«Агроінженерія»  
факультету економіки 
та управління.  Одеса: 
ОДАУ, 2021 р. 40 С. 
(Протокол НМК № 1 
від  04 жовтня 2021 
року).
6. Губіна Г.Л. 
Адміністративний 
процес: методичні 
вказівки до 
практичних занять. 
Одеса: НУ «ОМА», 
2018. 40 с.
7. Губіна Г.Л. 
Проблеми 
фіскального права: 
методичні вказівки до 
практичних занять. 
Одеса: НУ «ОМА», 
2018. 64 с. 
п. 38.10
VII ПОЛЬСЬКО-
УКРАЇНСЬКИЙ 
НАУКОВИЙ ФОРУМ у 
рамках реалізації 
проекту ERASMUS+ 
J.MONNET MODULE 
«Ініціатива ЄС Східне 
партнерство: 
можливості для 
України» № 619891-
EPP-1-2020-UA-
EPPJMO-MODULE 
(19-20 травня 2022 р.)
п. 38.12
1. Губіна Г.Л. Купівля 
землі 
сільськогосподарськог
о призначення в 
Республіці Польщі / 
Сучасні тенденції 
розвитку геодезії, 
землеустрою та 
природокористування
: збірник матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної кон-
ференції (м. Одеса, 15-
16 червня 2022 р.), м. 
Одеса, 2022. С.111-113.
2. Gubina G. Financial 
and legal regulation of 
electronic money in EU 
Member Countries / 
Причорноморські 
публічно-правові 
читання: Матеріали 
міжнародної наукової 



конференції. 
(Миколаїв, 10-12 
вересня 2021 р.). 
Миколаїв, 2021. С. 76-
80.
3. Губіна Г.Л. 
Нетипові форми 
зайнятості в 
сільському 
господарстві / Тези 
доп. міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
Міжнародного 
форуму (Миколаїв, 27-
28 травня 2021 р.). 
Миколаїв, 2021. С.170-
173.
4 Губіна Г.Л. 
Організаційно-правові 
форми 
господарювання у 
сільському 
господарстві (Україна 
та Польща) «Наука в 
Південному регіоні 
України: здобутки та 
перспективи 
розвитку» / 
Матеріали міжнар. 
наук.-практ. 
конференції, 
присвяченої 50-річчю 
Південного наукового 
центру НАН України і 
МОН України, (Одеса, 
16 квітня 2021 року).  
м. Одеса, 16 квітня 
2021 року. С. 237-239.
5. Губіна Г.Л. 
Фермерські 
кооперативи в 
Республіці Польщі / 
Матеріали ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. 
(Полтава, 31 березня 
2021 року).  Полтава, 
2021. С. 282-284.
6. Губіна Г.Л. 
Специфіка судового 
розгляду спорів з 
приводу оскарження 
рішень, дій чи 
бездіяльності 
податкових органів за 
участі медіатора 
(досвід країн ЄС) / 
Збірник матеріалів ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції: 
«Судовий розгляд 
податкових і митних 
спорів: проблеми, 
виклики, пріоритети». 
(4–5 липня 2019 р.). 
Київ, 2019. С. 276-278. 
7. Губіна Г.Л. 
Принципи державної 
політики у сфері 
ліцензування 
морської діяльності в 
Україні / Збірник 
матеріалів XIII 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Міжнародне право і 
менеджмент: 



еволюція  та 
сучасність». (18-19 
квітня 2019 р.). Одеса, 
НУ «ОМА». 2019. С. 
193-196. 
п. 38.19
1. Член громадської 
організації 
«Українсько-
німецький 
правознавчий діалог» 
(Довідка № б/н від 
01.09.19р.)

422844 Рудік Наталя 
Михайлівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 
управління

Диплом 
магістра, 

Херсонський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

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

KД 063622, 
виданий 

03.07.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002505, 
виданий 

24.09.2001

29 Макроекономі
ка

Підвищення 
кваліфікації:
1. Дніпровський 
державний аграрно-
економічний 
університет, кафедра 
економіки. Тема: 
«Розширення 
професійних 
компетентностей та 
удосконалення 
методики викладання 
освітніх компонент у 
сфері галузевих 
економічних 
дисциплін: 
«Макроекономіка», 
«Економічна теорія», 
«Мікроекономіка», 
«Внутрішній 
економічний механізм 
підприємства». Строк 
та обсяг підвищення 
кваліфікації: 
19.09.2022-18.11.2022, 
180 годин. Свідоцтво 
ПК 00493675/049104 
від 18.11.2022 р.
2. Міжнародний 
вебінар (підвищення 
кваліфікації) для 
освітян на тему: 
«Неформальна освіта 
здобувачів вищої 
освіти: досвід країн 
Європейського союзу 
та України».  
Програма ПК 
складалась з 12 годин 
лекційних занять, 20 
годин практичних 
занять та 13 годин 
самостійної роботи за 
дисциплінами 
«Економічна теорія», 
«Мікроекономіка», 
«Макроекономіка». 
Обсяг підвищення 
кваліфікації: 45 годин. 
Сертифікат ESN № 
10062/2022  від 
10.10.2022 р. 
3. Академія цифрового 
розвитку «Цифрові 
інструменти google 
для закладів вищої, 
фахової передвищої 
освіти». Обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 30 годин 
(ECTS – 1 кредит). 
Сертифікат № 6GW-
0119 від 19.10.2021 
року.
5. III Міжнародна 
програма підвищення 
кваліфікації 



керівників закладів 
освіти і науки, 
педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників 
«Нобелівський курс: 
нові знання, ідеї, 
досвід, цінності, 
компетентності». 
Обсяг підвищення 
кваліфікації 180 годин 
(ECTS – 6 кредит). 
Сертифікат № 5368 
від 20 січня 2022 
року.
5. Вебінар «Лідерство 
під час війни» в обсязі 
6 год., Сертифікат  
ССОО 493014/000712-
22 від 22.12.2022 року.

Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
5 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.4,  38.12, 
38.14, 38.19
п.38.1.
1. Рудік Н. М. 
Проблеми розвитку 
сільськогосподарської 
кооперації: 
макроекономічний 
аспект. Таврійський 
науковий вісник. 
Серiя: Eкoноміка». 
Випуск 5, 2021, С 47-
58. DOI 
https://doi.org/10.3285
1/2708-0366/2021.5.6 
2. Рудік Н.М. Наукові 
засади та особливості 
формування 
трудового потенціалу 
України. Таврійський 
науковий вісник. 
Серія: Економіка: 
Науковий журнал. 
Вип. 2. Херсон: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. 
C.17-25. DOI: 
https://doi.org/10.3285
1/2708-0366/2020.2.2
3. Рудік Н. М. 
Тенденції розвитку 
сільськогосподарської 
кооперації в аспекті 
взаємовідносин з 
державою. 
Регіональна економіка 
та управління. 2021. 
№ 2 (32). С. 86-90. 
http://siee.zp.ua/image
s/journal/2021/2(32)20
21.pdf 
4. Рудік Н. М. 
Історичний аспект 
розвитку 
сільськогосподарської 
кооперації. Агросвіт. 
2021. № 9-10. С. 38–
45. 
DOI 
https://doi.org/10.3270
2/2306-6792.2021.9-
10.38     
5. Рудік Н. М. 
Особливості 



формування та 
перспективи розвитку 
ринку олійно-жирової 
продукції. Агросвіт. 
2019. № 24. С. 59–65. 
DOI 
https://doi.org/10.3270
2/2306-
6792.2019.24.59
Пункт 38.3 
1. Рудік Н. М. 
Концептуальні 
аспекти розвитку 
підприємництва в 
Україні. Теорія, 
методологія і 
практика обліку, 
оподаткування й 
аналізу виробничо-
економічної 
діяльності суб’єктів 
агробізнесу та 
сільських територій: 
нові реалії та 
перспективи в умовах 
інтеграційних 
процесів: колективна 
монографія. / за заг. 
ред. Л. О. Мармуль. 
Херсон: Айлант, 2020. 
332 с. (С. 299-310) 
URL: 
http://dspace.ksau.kher
son.ua/handle/1234567
89/721
2. Рудік Н. М. 
Теоретичний та 
прикладний аспекти 
формування 
конкурентоспроможн
ості підприємств 
галузі садівництва. 
Обліково-аналітичне 
забезпечення й 
оподаткування 
розвитку суб’єктів 
агробізнесу та 
сільських територій: 
колективна 
монографія / за ред. 
Л.О.Мармуль. Херсон. 
2019. С. 446-465. URL: 
ttp://ksau.kherson.ua/f
iles/news/2019/201905
/%D0%9C%D0%BE%D
0%BD%D0%BE%D0%B
3%D1%80%D0%B0%D1
%84%D0%B8%D1%8F
_2019.pdf
3. Рудік Н.М. 
Концептуальні засади 
ефективного 
менеджменту 
підприємництва. 
Розвиток економіки 
України в контексті 
активізації 
підприємницької 
діяльності: 
колективна 
монографія / за ред. 
Н.С.Танклевської. 
Херсон: 2018. С. 145-
149. URL: 
http://www.ksau.khers
on.ua/konferenc/3452
4. Рудік Н.М. 
Динамічний та 
структурний аналіз 
сектору малого та 
середнього 



підприємництва. 
Сучасний стан та 
пріоритети розвитку 
системи обліку, 
оподаткування й 
аналізу виробничо-
економічної 
діяльності суб’єктів 
господарювання 
агропромислового 
сектору економіки: 
колективна 
монографія / за ред. 
Л.О.Мармуль. м. 
Херсон: Айлант, 2018. 
376с. (С. 294-302.) 
URL:http://www.ksau.
kherson.ua/files/konfer
encii/%D0%9C%D0%B
E%D0%BD%D0%BE%
D0%B3%D1%80%D0%
B0%D1%84%D1%96%D
1%8F_2018.pdf
Пункт 38.4
1. Методичні вказівки 
щодо проведення 
семінарських та 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Макроекономіка» 
здобувачами першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2022. 36с. 
(Протокол №  7   від 
«28» грудня 2022 
року).
2. Методичні 
рекомендації з 
дисципліни 
«Макроекономіка» 
для виконання 
самостійної роботи 
здобувачами першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2022. 30 с. 
(Протокол №  7   від 
«28» грудня 2022 
року).
3. Методичні 
рекомендації з 
дисципліни 
«Мікроекономіка» 
для виконання 
самостійної роботи 
здобувачами першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2022. 30 с. 
(Протокол №  7   від 
«28» грудня 2022 
року).
4. Методичні вказівки 
щодо проведення 
семінарських та 
практичних занять з 
дисципліни 
«Внутрішній 
економічний механізм 
підприємства» 
здобувачами першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 



спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2022. 27 с. 
(Протокол №  7  від 
«28» грудня 2022 
року).
5. Методичні 
рекомендації з 
дисципліни 
«Внутрішній 
економічний механізм 
підприємства» для 
виконання 
самостійної роботи 
здобувачами першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2022. 13 с. 
(Протокол №  7  від 
«28» грудня 2022 
року).
Пункт 38.12
1. Тарасенко В.М., 
Рудік Н.М. 
Історичний аспект 
ринкового 
саморегулювання. 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки: світові та 
національні аспекти: 
Збірник матеріалів 
Міжнародної 
наукової-практичної 
конференції, 18 
листопада 2022 року. 
Одеса, ОДАУ. 
2022. 420 с. С.202-
205. 
2. Рудік Н.М. 
Потенціал 
сільськогосподарської 
кооперації в 
формуванні 
продовольчої безпеки. 
Наукові аспекти 
формування сучасних 
агротехнологій – 
інновації молодих 
вчених для 
забезпечення сталого 
розвитку 
агропромислового 
комплексу: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції молодих 
вчених, присвяченої 
Дню науки (20 травня 
2022 року, м. Херсон). 
Херсон: ІЗЗ НААН. 
2022.С.153-156. 
3. Рудік Н. М. 
Особливості 
безробіття на ринку 
праці та заходи його 
врегулюванняюю. 
Обліково-аналітичне 
забезпечення 
управління бізнес-
процесами 
підприємства: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
Інтернет-конференції 
(Херсон, 24-25 
листопада 2021 р). 
Херсон: ХДАУ, 2021 



С.299-301. 
4. Рудік Н.М. 
Концептуальні засади 
державної підтримки 
розвитку 
сільськогосподарської 
кооперації. 
Особливості та 
передумови 
соціально-
економічного 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Одеса, 5 
березня 2021 р). 
Одеса: 
Східноєвропейський 
центр наукових 
досліджень, 2021. С. 
38 – 40.
5. Рудік Н. М. 
Сільськогосподарська 
кооперація як 
складова формування 
економічної безпеки 
України. Стан 
фінансово-
економічної безпеки в 
умовах ринкових змін 
: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Одеса, 19 
березня 2021 р). 
Одеса: 
Східноєвропейський 
центр наукових 
досліджень, 2021. С. 
26 – 28. 
6. Рудік Н. М. Правове 
становище 
сільськогосподарськог
о кооперативу. 
Публічне управління 
та адміністрування у 
процесах економічних 
реформ : збірник тез 
доповідей V 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
Інтернет-конференції 
(Херсон, 24 березня 
2021 р.). Херсон: 
ДВНЗ «ХДАУ», 2021. 
С.147-149
Пункт 38.14
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Поведінкова 
економіка»
Пункт 38.19
Асоційований член 
Української асоціації з 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти. 
(Свідоцтво № 1251)

69224 Галицький 
Олександр 
Миколайови
ч

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 
управління

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 

19 Планування 
виробничо-
господарської 
діяльності 
аграрних 
підприємств

Підвищення 
кваліфікації: 
- Науково-технічне 
товариство 
машинобудівників» 
(Софія, Болгарія), 
відділ економічного 
розвитку та 
співробітництва. 
Тема: «Опанування 
досвіду впровадження 



доктора наук 
ДД 007509, 

виданий 
05.07.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 009256, 
виданий 

26.10.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040890, 
виданий 

22.12.2014, 
Атестат 

професора AП 
003256, 
виданий 

27.09.2021

інноваційних 
технологій 
викладання 
дисциплін у межах 
спеціальності 
«Економіка». Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 
16.11.2020-22.12.2020, 
125 годин.
- Участь у проекті 
Erasmus + Жан Моне 
модуль 611665-EPP-1-
2019-1-UA-EPPJMO-
MODULE. Тема: 
«Інфраструктура, яка 
об’єднала Європу: 
історія, сучасний стан 
та погляд у 
майбутнє». Обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 90 
годин.
- Херсонський 
державний аграрно-
економічний 
університет, кафедра 
загальноекономічної 
підготовки. Тема: 
«Вдосконалення 
освітнього процесу та 
методики проведення 
занять з дисципліни 
«Економіка праці та 
соціально-трудові 
відносини» та 
«Організація 
виробництва». Строк 
та обсяг підвищення 
кваліфікації: 
20.09.2021-11.10.21, 90 
годин. Свідоцтво СС 
00493020/000052-21 
від 11.10.2021 р.
- Прослухав курс 
лекцій та успішно 
пройшов тестування 
на національні 
онлайн-платформі 
Дія.Цифрова освіта., 
за на ступними 
курсами: 
Цифрограм 2.0. 
(Національний тест з 
цифрової грамотності, 
систематизований за 
сферами знань 
європейської рамки 
цифрових 
компетентностей 
DigComp. 2.1 для 
громадян) 
(Електронний 
сертифікат від 
07.12.2021); 
Інтерактивне 
навчання, обсяг (0,2 
кредити ЄКТС) 
(Електронний 
сертифікат від 
07.12.2021); 
Безбар’єрна 
грамотність, обсяг (0,2 
кредити ЄКТС) 
(Електронний 
сертифікат від 
07.12.2021)
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
курс «Академічна 



доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів». Кількість 
годин - 60 годин (2 
кредити ЄКТС). 
(Сертифікат виданий 
15.02.2022 
prometheus.org.ua. 
Автентичність цього 
сертифікату може 
бути перевірена за 
https://courses.promet
heus.org.ua:18090/cert
/9a921a7f0f774b83a8e
09e9841cf5d80)
- Онлайн-тренінг 
«Можливості YouTube 
для освіти. Сертифікат 
ОТМЮО-03706 від 
29.06.2022, обсяг - 2 
години (0,07 ECTS).
-  Одеський 
державний аграрний 
університет. 
Підвищення 
кваліфікації  по 
програмі 
"Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання" в 
обсязі 90 годин 
(Свідотство про 
підвищення 
кваліфікації СC № 
00493008/00000145-
22). (3,0 ECTS)
- Учасник проекту з 
розвитку співпраці 
бізнесу та 
університетів «Uni-Biz 
Bridge», присвячений 
розвитку soft-skills 
викладача. Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 11-
14.07.2022, 10 годин. 
Сертифікат № 1068. 
(0,33 ECTS)
- Учасник вебінару 
(Міжнародного 
підвищення 
кваліфікації) 
«Неформальна освіта 
здобувачів вищої 
освіти: досвід країн 
Європейського союзу 
та України». 
ES№10075/2022. 
Сертифікат виданий 
10.10.2022 р. (1,5 
ECTS).
- Учасник вебінару 
(Міжнародного 
підвищення 
кваліфікації) 
«Академічна 
доброчесність при 
підготовці магістрів та 
здобувачів доктора 
філософії (phd) в 
країнах 
Європейського союзу 
та Україні». 
ES№97608/2022. 
Сертифікат виданий 
26.09.2022 р. (1,5 
ECTS).
- Дніпровський 
державний аграрно-
економічний 



університет, кафедра 
економіки. Тема: 
«Розширення 
професійних 
компетентностей та 
удосконалення 
методики викладання 
освітніх компонент у 
сфері галузевих 
економічних 
дисциплін 
(«Політична 
економія», 
«Мікроекономіка», 
«Макроекономіка», 
«Бізнес-
планування»)». Строк 
та обсяг підвищення 
кваліфікації: 
19.09.2022-18.11.2022, 
180 годин. Свідоцтво 
ПК 00493675/049103-
22 від 18.11.2022 р.
Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
7 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.4, 38.5, 38.7, 
38.8, 38.12, 38.19. 
п.38.1. 
1. Шабатура Т.С., 
Галицький О.М. 
Державна підтримка 
агропродовольчих 
підприємств України. 
Наукові записки 
Інституту 
законодавства 
Верховної Ради 
України. 2019. № 2. С. 
135-143.
URL :  
https://doi.org/10.3288
6/instzak.2019.02.14
2. Галицький О.М., 
Дяченко О.П., 
Лівінський А.І. 
Організаційно-
економічний механізм 
держaвного 
регулювання 
аграрного 
виробництва в 
Укрaїнi. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2019. № 3. С. 93-98.  
URL:  
http://www.investplan.
com.ua/?
op=1&z=6511&i=
3. Halytskyi, O., 
Koliadenko, S., 
Leshchuk, H., 
Polenkova, M., 
Herasymenko, Y. Risk 
assessment for biofuel 
projects: problems of 
methodology. (Оцінка 
ризиків для проектів 
біопалива: проблеми 
методології). Financial 
and credit activities: 
problems of theory and 
practice. 2020. Vol. 4 
(35), P. 152-157. (Web 
of Science). URL: 
http://fkd1.ubs.edu.ua/
article/view/221857/
4. Halytskyi, O., 



Polenkova M., Fedirets, 
O., Brezhnieva-
Yermolenko, O., & 
Hanziuk, S. 
Mathematical risk 
assessment model for 
biodiesel production 
projects in ukrainian 
agriculture. 
(Математична модель 
оцінки ризиків для 
проектів виробництва 
біодизеля в сільському 
господарстві України). 
Financial and credit 
activities: problems of 
theory and practice. 
2021. Vol. 2 (37), P. 
280-286. (Web of 
Science). 
URL:http://fkd1.ubs.ed
u.ua/issue/view/13912
5. Ingram K.L., 
Diachenko O.P., 
Halytskyi O.M., 
Nitsenko V.S., 
Romaniuk M.D., 
Zhumbei M.M. 
Formalization of the 
optimal choice of the 
activities of agricultural 
enterprises for the 
implementation of 
information and 
communication 
technologies. Finance 
and credit activity: 
problems of theory and 
practice. 2022. Vol 3 
(44), Р. 141-149. 
URL: 
https://fkd.net.ua/inde
x.php/fkd/issue/view/6
0
(Web of Science)
6. Dobrіanska N.A., 
Halytskyi O.M., 
Lukіanchuk K.P. The 
concept, structure and 
statistical analysis of 
the state budget of 
Ukraine. Economics: 
time realities. №3 (61). 
2022. С 33-39. URL: 
https://economics.net.u
a/files/archive/2022/N
o3/33.pdf
п.38.4.
1. Галицький О.М., 
Радутна О.В. Робочий 
зошит для проведення 
практичних занять, 
самостійної роботи та 
виконання 
індивідуального 
завдання з 
дисципліни: 
«Організація та 
планування 
виробничо-
господарської 
діяльності» зі 
студентами денної 
форми навчання 
галузь знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальність 073 – 
«Менеджмент» 
перший 
(бакалаврський) 



рівень вищої освіти 
(Частина – 1). Одеса: 
ОДАУ, 2020. 50 с. 
(Протокол № 11  від 
11.06.2020 р.).
2. Галицький О.М. 
Методичні 
рекомендації з 
виконання програми 
«Виробничої 
практики за фахом» 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 051 
«Економіка». Одеса: 
ОДАУ, 2021. 30 с. 
(Протокол МК № 3  
від 25.11.2021 р.). 
3. Галицький О.М., 
Шабатура Т.С. 
Методичні вказівки з 
дисципліни 
«Економіка праці та 
соціально-трудові 
відносини» для 
проведення 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей 051 
«Економіка» та 071 
«Облік і 
оподаткування».  
Одеса, ОДАУ, 2021. 38 
с. (Протокол МК № 3  
від 25.11.2021 р.).
п.38.5.
1. Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук, 
2018р.
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством; 
тема «Оргaнiзaцiйно-
економiчнi зaсaди 
держaвного 
регулювaння 
aгрaрного 
виробництвa в 
Укрaїнi: теорiя, 
методологiя, 
прaктикa». 
Диплом доктора наук 
ДД №007509 від 
05.07.2018 р.
п.38.7.
1. Офіційний опонент 
на дисертаційну 
роботу Казарян Г.Г. на 
тему «Інституційне 
регулювання 
соціально-
економічного 
забезпечення осіб з 
інвалідністю: теорія, 
методологія, 
практика», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством. Захист 



відбувся 28.09.19р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 79.051.04 у 
Чернігівському 
національному 
технологічному 
університеті за 
адресою: 14035, м. 
Чернiгiв, вул. 
Шевченка, 95, ауд. 
318.
п.38.8.
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Аграрний 
вісник 
Причорномор’я», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України (2018-2019 
р.).
п.38.12.
1. Галицький О.М., 
Коробчинська І.А. 
Формування та 
ефективність 
використання 
земельних ресурсів в 
аграрних 
підприємствах 
рослинницької 
спеціалізації. 
Науково-економічні 
аспекти розвитку 
підприємств аграрної 
сфери: облік, 
оподаткування і 
контроль: тези 
доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Херсон. 21-22 
листопада 2019 року). 
Херсон, 2019.
2. Галицький О.М. 
Актуальність бізнес 
планування в 
сучасних умовах 
господарювання. 
«Національні і світові 
тенденції розвитку 
обліку, оподаткування 
та контролю»: 
Матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
(присвяченої 60-
річчю кафедри обліку 
і оподаткування 
ОДАУ: [Одеса, 21 
травня 2020 р.]. 
Одеса: «ВМВ-Принт». 
2020. с. 143.
3. Галицький О. М., 
Кічук К. В. 
Економічна 
діагностика як 
інструмент 
забезпечення 
ефективного 
функціонування і 
розвитку 
підприємства в 
конкурентному 
середовищі. 
Пріоритетні напрямки 
розвитку науки і 



техніки. Матеріали ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції  (20-22 
грудня 2020 р.) «SPC 
―Sci-conf.com.ua». 
Київ. 2020. С. 1222.
4. Галицький О.М., 
Шевченко А.А. 
Економіко-
математичні методи 
планування 
виробничої програми 
сільськогосподарських 
підприємств. Сучасна 
економіка та 
суспільство. Виклики 
та рішення. Матеріали 
Міжнародного 
симпозіуму Досвід. 
Знання. Сучасні 
виклики. (Бухарест. 
16-17 грудня 2020 р.) 
Бухарест. Ромунія. 
2020 С. 285.
5. Галицький О.М., 
Байтаз К.А. Значення 
галузі рослинництва 
та проблеми її 
розвитку в сучасних 
умовах. Актуальні 
аспекти розвитку 
науки і освіти. Збірник 
матеріалів І 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції НПП та 
молодих науковців. 
(Одеса. 13-14 квітня 
2021). Одеса. 2021. С. 
383-385.
6. Галицький О. М., 
Коммунішина С.А.  
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
виробництва 
продукції 
рослинництва в 
Україні. Економічний 
вісник 
Причорномор’я. 2021. 
№ 2. С 3-14. URL: 
https://ebbsl.com.ua/in
dex.php/visnuk/article/
view/17
7. Галицький О. М., 
Маруха І. В. 
Підтримка аграрного 
сектору України в 
умовах воєнного 
стану. «Актуальні 
аспекти розвитку 
науки і освіти» 
Збірник матеріалів ІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція науково-
педагогічних 
працівників та 
молодих науковців (м. 
Одеса,8 – 9 грудня 
2022 року), Одеса, 
2022. С. 660-663
п. 38.19.
Член громадської 
організації «Спілка 
економістів України» 
Довідка № 2/13-21 від 
18.05.2021 р.

417250 Замлинська доцент, Факультет Диплом 12 Економічний Підвищення 



Ольга 
Володимирів
на

Основне 
місце 
роботи

економіки та 
управління

магістра, 
Одеський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 
8.150106 Облік 

і аудит, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 018778, 

виданий 
17.01.2014, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

046782, 
виданий 

25.02.2016

аналіз кваліфікації:
- Одеський державний 
аграрний університет. 
Тема підвищення 
кваліфікації: 
«Забезпечення якості 
вищої освіти: 
інноваційні методи та 
технології навчання». 
Строк та обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 
17.05.2022-29.06.2022, 
90 годин. (3 ECTS). 
Свідоцтво СС 
00493008/00000152-
22 від 29.06.2022 р.
- Дніпровський 
державний аграрно-
економічний 
університет, кафедра 
економіки. Тема: 
«Розширення 
професійних 
компетентностей та 
удосконалення 
методики викладання 
освітніх компонент у 
сфері галузевих 
економічних 
дисциплін: 
«Економічний 
аналіз», 
«Інноваційний 
потенціал 
підприємства»; 
«Стратегічний 
аналіз». Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 
19.09.2022-18.11.2022, 
180 годин. Свідоцтво 
ПК 00493675/049105-
22 від 18.11.2022 р.
- Учасник проекту з 
розвитку співпраці 
бізнесу та 
університетів «Uni-Biz 
Bridge», присвячений 
розвитку soft-skills 
викладача. Строк та 
обсяг підвищення 
кваліфікації: 11-
14.07.2022, 10 годин. 
Сертифікат № 218.
- Онлайн - тренінг 
«Можливості YouTube 
для освіти». 
Сертифікат ОТМЮО – 
06550, 2 години. 
Сертифікат виданий 
29.06.2022 р. (0,07 
ECTS).
- Міжнародний 
вебінар (підвищення 
кваліфікації) для 
освітян на тему: 
«Неформальна освіта 
здобувачів вищої 
освіти: досвід країн 
Європейського союзу 
та України».  
Програма ПК 
складалась з 12 годин 
лекційних занять, 20 
годин практичних 
занять та 13 годин 
самостійної роботи за 
дисциплінами 
«Інноваційний 
потенціал 



підприємства», 
«Економічний 
аналіз». Обсяг 
підвищення 
кваліфікації: 45 годин. 
Сертифікат ESN № 
10073/2022  від 
10.10.2022 р. 
- Слухач курсу 
підвищення 
кваліфікації 
Introduction to 
Systematic Review and 
Meta-Analysis Course 
під керівництвом 
European Academy of 
Sciences and Research 
(Сертифікат про 
стажування №ХV-16-
293849248-22 від 
28.06.2022 р. виданий 
European Academy of 
Sciences and Research, 
м. Гамбург, Германія), 
загальною кількістю 
14 годин  (0,5 кредиту 
ECTS).
- Онлайн - тренінг 
«Цифрові інструменти 
GOOGLE для освіти. 
Базовий рівень». 
Сертифікат №GDTfE-
06-Б-07143, 30 годин. 
Сертифікат виданий 
15.01.2023 р. (1 кредит 
ECTS)

Рівень наукової та 
професійної 
активності відповідає 
5 пунктам ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4,  38.12, 
38.19
Пункт 38.1.
1. Бездушна Ю.С., 
Лівінський А.І., 
Замлинська О.В. 
Аналіз рівня 
капіталізації в 
управлінні аграрним 
підприємством.  
Український журнал 
прикладної економіки 
та техніки. 2022. Том 
7. № 3. С. 81 – 86.
DOI: 
https://doi.org/10.3688
7/2415-8453-2022-3-11  
2. Юлія Бездушна, 
Віктор Замлинський, 
Ольга Замлинська, 
Алла Щуровська Роль 
звітності та 
статистики в 
капіталізації активів 
підприємств та 
національного 
багатства. Innovation 
and Sustainability. 
2022. № 3. С.102-109. 
DOI: 
https://doi.org/10.3164
9/ins.2022.3.103.109
3. Макєєв О.О., 
Руденко С.В., 
Замлинська О.В., 
Крисоватий Р.Р. 
Концептуальні засади 
проектного підходу до 



впровадження 
агроінновацій на 
аграрних 
підприємствах.  
Український журнал 
прикладної економіки 
та техніки. 2021. №6. 
317-329.  DOI: 
https://doi.org/10.3688
7/2415-8453-2021-3-43
4. Iryna Kryukova , 
Victor Zamlynskyi, Olga 
Zamlynska, Nataliia 
Skrypnyk, Nadiia 
Reznik Coaching as a 
Tool for Adaptive 
Personnel Management 
of Modern Companies. 
Explore Business, 
Technology 
Opportunities and 
Challenges After the 
Covid-19 Pandemic. 
ICBT. 2022. Lecture 
Notes in Networks and 
Systems, vol 495. 
Springer, Cham. URL: 
https://doi.org/10.1007
/978-3-031-08954-
1_26  (Scopus).
5. Власенко Т.А., 
Степаненко С.В., 
Замлинська О.В., 
Трунов І.Д. (2022). 
Перспективи та 
недоліки формування 
конкурентоспроможн
ості України в умовах 
сталого розвитку.  
Український журнал 
прикладної економіки 
та техніки. 2022. Том 
7. №2. 25-37. URL:  
http://ujae.org.ua/en/p
rospects-and-
disadvantages-of-
ukrainian-
competitiveness-
formation-in-
conditions-of-
sustainable-
development/
Пункт 38.3  
1. Zamlynskyi V., 
Livinskyi A., Zamlynska 
O., Minakova S. (2022). 
Conceptual Principles 
of Reengineering of 
Agricultural Resources: 
Open Problems, 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

Визначати та 
планувати 
можливості 
особистого 
професійного 
розвитку.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування). 

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Психологія Спостереження, 
самоспостереження, 
тестування; порівняльний, 
лонгітюдний, комплексний 
методи.

Поточний контроль 
(обговорення результатів 
спостереження¸ 
тестування).
Модульні контрольні 



роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Менеджмент Виконання практичних 
робіт, вправ; реферативні 
виступи; 
розв’язання творчих 
завдань;
презентації, тестування.

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій, участь в групових 
завданнях, мозковий штурм, 
презентація рефератів).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Демонструвати 
гнучкість та 
адаптивність у 
нових ситуаціях, у 
роботі із новими 
об’єктами, та у 
невизначених 
умовах.

Психологія Самоспостереження, 
порівняльний, лонгітюдний, 
комплексний методи, 
дедукція, робота в групах, 
мозковий штурм

Поточний контроль 
(обговорення результатів 
спостереження¸ 
тестування).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Етика ділового 
спілкування

Лекції, лабораторно-
практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(розповідь, бесіда, навчальні 
дискусії з проблемних 
питань, демонстрація 
мультимедійних 
презентацій,  ситуації-
суперечки та шляхи їх 
розв’язання)

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях з обговорення 
ситуації та проблемних 
питань, перевірка 
практичних завдань і 
самостійної роботи).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Інформаційні системи 
та технології в 
економіці

Вербальні та наочні методи 
навчання: презентації; 
навчальна дискусія; бліц-
опитування; дискусії з 
проблемних ситуацій; 
реферативні виступи; 
виконання завдань; 
тестування.

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій на семінарських 
заняттях,
бліцопитування, перевірка 
практичних завдань, 
тестування, презентація 
рефератів).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Організація 
технологічних 
процесів в аграрному 
виробництві

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації, 
«мозковий штурм», 
воркшоп, фасилітація).

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань, 
перевірка розрахункових 
завдань і самостійної 
роботи, «мозковий штурм», 
фасилітація).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Економічний аналіз Словесні: лекція, пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, робота здобувачів з 
навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій, перевірка 
виконання практичних 
завдань, тестування, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік

Управлінські 
інформаційні системи 
і технології

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда);
інноваційні (мозковий 
штурм, робота в групі, метод 
презентацій);
практичні (тренувальні 
вправи, лабораторні 
роботи).

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій на семінарських 
заняттях,
бліцопитування, перевірка 
практичних завдань, 
тестування, презентація 
рефератів).
Модульні контрольні 
роботи.



Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Навчальна практика. 
Інформаційні системи 
і технології в 
економіці

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації).

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань,
«мозковий штурм»). 
Підсумковий контроль: Звіт 
з навчальної практики.

Навчальна практика. 
Організація 
технологічних 
процесів в аграрному 
виробництві

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації).

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань і 
ситуацій, мозковий штурм, 
воркшоп,
презентація звітів). 
Підсумковий контроль: Звіт 
з навчальної практики

Атестаційний екзамен 
з економічної теорії

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Вміти абстрактно 
мислити, 
застосовувати 
аналіз та синтез 
для виявлення 
ключових 
характеристик 
економічних 
систем різного 
рівня, а також 
особливостей 
поведінки їх 
суб’єктів.

Психологія Аналіз, синтез, індукція, 
дедукція, еврістична  бесіда, 
пояснення, розповідь, 
тестування; порівняльний, 
лонгітюдний, комплексний 
методи

Поточний контроль 
(обговорення результатів 
спостереження¸ 
тестування).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Регіональна економіка Словесні: лекція, пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, робота здобувачів з 
навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.
  Гейміфікація: вікторини, 
тести.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Фінанси, гроші та 
кредит

Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота студентів з 
навчальною літературою, 
лекційний метод тощо
Наочні: ілюстрування 
(зображення, наочне 
пояснення); 
демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія.
Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
тестування, вирішення 
кросвордів, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Організація 
технологічних 
процесів в аграрному 

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань, 



виробництві (Розповідь, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, «мозковий 
штурм»).

перевірка розрахункових 
завдань і самостійної 
роботи, «мозковий штурм», 
фасилітація).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Економічний аналіз Словесні: лекція, пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, робота здобувачів з 
навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій, перевірка 
виконання практичних 
завдань, тестування, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік

Міжнародна 
економіка

Словесні: лекція, пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, дискусія, робота 
здобувачів вищої освіти з 
навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Практичні:  вправи.
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Національна 
економіка

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
бесіда, дискусія з 
проблемних питань, групове 
обговорення ситуації, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, практичні 
завдання).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Аналіз господарської 
діяльності

Словесні: лекція, пояснення, 
розповідь, бесіда, робота 
здобувачів з навчальною 
літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Практичні: задачі.
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Навчальна практика. 
Організація 
технологічних 
процесів в аграрному 
виробництві

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, «мозковий 
штурм»).

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань і 
ситуацій, мозковий штурм, 
воркшоп,
презентація звітів). 
Підсумковий контроль: Звіт 
з навчальної практики

Виробнича практика 
за фахом

Самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Аналіз конкретних 
ситуацій, застосування 
наочних матеріалів 
(фінансова звітність тощо), 
розв’язування задач та 
завдань, робота в Інтернеті, 
бібліотеці, консультації).

Звіт з виробничої практики 
за фахом.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 



(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

опитування.

Атестаційний екзамен 
з економічної теорії

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Оволодіти 
навичками усної та 
письмової 
професійної 
комунікації 
державною та 
іноземною мовами.

Іноземна мова Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Групове обговорення 
ситуації,  робота в Інтернеті, 
бібліотеці, консультації).

Поточний контроль 
(перевірка виконання 
індивідуальних завдань і 
самостійної роботи, участь в 
групових завданнях).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Наочні, практичні, словесні, 
(вербальний, дискусійний), 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький, 
інтерактивний (групові 
дискусії)

Поточний контроль (участь 
в групових
дискусіях, групові завдання¸ 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

Інноваційні: мозковий 
штурм
(brain storming); обмін
думками (think-pair-share); 
груповa
робота в аудиторії (team
work); застосування 
сучасних
інформаційних та
телекомунікаційних
технологій; використання
інтернет-ресурсів.

Поточний контроль 
(перевірка виконання 
індивідуальних завдань і 
самостійної роботи, участь в 
групових завданнях).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології для 
вирішення 
соціально-
економічних 
завдань, 
підготовки та 
представлення 
аналітичних 
звітів.

Інформаційні системи 
та технології в 
економіці

Вербальні та наочні методи 
навчання: презентації; 
навчальна дискусія; бліц-
опитування; дискусії з 
проблемних ситуацій; 
реферативні виступи; 
виконання завдань; 
тестування. 

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій на семінарських 
заняттях,
бліцопитування, перевірка 
практичних завдань, 
тестування, презентація 
рефератів).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Регіональна економіка Словесні: лекція, пояснення, 
розповідь, бесіда, робота 
здобувачів з навчальною 
літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Практичні: вправи, задачі.
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Економічний аналіз Словесні: лекція, пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, робота здобувачів з 
навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Практичні:  вправи, задачі.
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій, перевірка 
виконання практичних 
завдань, тестування, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік



ситуацій.

Управлінські 
інформаційні системи 
і технології

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда);
інноваційні (мозковий 
штурм, робота в групі, метод 
презентацій);
практичні (тренувальні 
вправи, лабораторні 
роботи).

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій на семінарських 
заняттях,
бліцопитування, перевірка 
практичних завдань, 
тестування, презентація 
рефератів).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Математичне 
моделювання 
економічних процесів

Проведення проблемних 
лекцій. Навчальні дискусії, 
проблемні ситуації, 
професійно-орієнтовані   
творчі завдання. Вирішення 
практичних завдань, що 
формує вміння і навички  
прикладного застосування  
економіко-математичних 
моделей та інтерпретація їх 
результатів.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Навчальна практика. 
Інформаційні системи 
і технології в 
економіці

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, дискусія з 
проблемних питань, групове 
обговорення ситуації, 
розрахункові завдання, 
«мозковий штурм»).

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань,
«мозковий штурм»). 
Підсумковий контроль: Звіт 
з навчальної практики.

Аналіз господарської 
діяльності

Словесні: лекція, пояснення, 
розповідь, бесіда, робота 
здобувачів з навчальною 
літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Практичні: задачі.
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Використовувати 
нормативні та 
правові акти, що 
регламентують 
професійну 
діяльність.

Правознавство Словесні: лекція, пояснення, 
робота здобувачів вищої 
освіти з навчальною 
літературою та нормативно-
правовими актами Наочні: 
ілюстрування (зображення, 
наочне пояснення); 
презентація (слайди). 
Практичні: вправи. 
Інтерактивні: дискусія, 
аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційний аналіз
Гейміфікація: квести, тести.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка
виконання практичних 
вправ, групові завдання, 
тестування, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Податкова система Метод презентацій, 
аналітичні узагальнення, 
діалог, дискусія, бесіда, 
тестування

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій,
бліцопитування, перевірка 
виконання практичних 
завдань, тестування, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.



Підсумковий контроль: 
іспит.

Іноваційний розвиток 
аграрного 
підприємництва 

Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота здобувачів 
з навчальною літературою, 
лекційний метод тощо.
Наочні: ілюстрування 
(зображення, наочне 
пояснення); 
демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія, 
аналіз конкретних ситуацій.
Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
самостійної роботи, 
тестування, групові 
завдання). 
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Виконувати 
міждисциплінарний 
аналіз соціально-
економічних явищ і 
проблем в одній або 
декількох 
професійних сферах 
з врахуванням 
ризиків та 
можливих 
соціально-
економічних 
наслідків.

Історія економіки та 
економічної думки

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, бесіда, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації,     
гейміфікцаія, кросворди)

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Податкова система Аналіз, порівняння, синтез, 
використання економіко-
статистичних методів, 
аналітичні узагальнення, 
ділова гра «Податкова 
відповідальність бізнес-
субєкта»

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій,
бліцопитування, перевірка 
виконання практичних 
завдань, тестування, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Фінанси, гроші та 
кредит

Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота студентів з 
навчальною літературою, 
лекційний метод тощо
Наочні: ілюстрування 
(зображення, наочне 
пояснення); 
демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія.
Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
тестування, вирішення 
кросвордів, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Організація 
технологічних 
процесів в аграрному 
виробництві

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації, 
розрахункові завдання, 
«мозковий штурм», 
вирішення кейсу).

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань, 
перевірка розрахункових 
завдань і самостійної 
роботи, «мозковий штурм», 
фасилітація).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Маркетинг Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, бесіда, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуацій, 

Поточний контроль (участь 
у груповому обговоренні 
ситуації, перевірка 
розрахункових завдань, 
аналітичних звітів, «кейс- 
стаді»).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 



дослідницько-аналітичні 
завдання, «мозковий 
штурм», «кейс-стаді»).

іспит.

Навчальна практика. 
Організація 
технологічних 
процесів в аграрному 
виробництві

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, бесіди з 
провідними спеціалістами - 
практиками, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації).

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань і 
ситуацій, мозковий штурм, 
воркшоп,
презентація звітів). 
Підсумковий контроль: Звіт 
з навчальної практики

Атестаційний екзамен 
з економічної теорії

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Правознавство Словесні: пояснення, 
розповідь, бесіда, робота 
здобувачів вищої освіти з 
навчальною літературою та 
нормативно-правовими 
актами, лекція Наочні: 
демонстрування (показ), 
презентація (слайди). 
Практичні: вправи 
Інтерактивні: дискусія, 
ситуаційний аналіз 
(«інциденту»), аналіз 
конкретних ситуацій. 
Гейміфікації: квести, тести

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка
виконання практичних 
вправ, групові завдання, 
тестування, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Вміти 
використовувати 
дані, надавати 
аргументацію, 
критично 
оцінювати логіку 
та формувати 
висновки з наукових 
та аналітичних 
текстів з 
економіки.

Атестаційний екзамен 
з економічної теорії

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Виробнича практика 
за фахом

Самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Аналіз конкретних 
ситуацій, застосування 
наочних матеріалів 
(фінансова звітність тощо), 
розв’язування задач та 
завдань, робота в Інтернеті, 
бібліотеці, консультації).

Звіт з виробничої практики 
за фахом.

Виробнича практика. 
Економіка 
підприємства. 

Самостійна робота, 
індивідуальні консультації, 
розповідь, пояснення.
 (Робота в Інтернеті, 
бібліотеці, консультації).

Звіт з виробничої практики

Аналіз господарської 
діяльності

Словесні: лекція, пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, робота здобувачів з 
навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Інтерактивні: аналіз 
конкретних ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.



Підсумковий контроль: 
іспит.

Економіка 
підприємства

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Групове обговорення 
ситуації,  робота в Інтернеті, 
бібліотеці, консультації).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Міжнародна 
економіка

Словесні: лекція, пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, робота здобувачів з 
навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Практичні:  вправи.
Інтерактивні: аналіз 
конкретних ситуацій.
Гейміфікація: вікторини, 
тести

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Демонструвати 
базові навички 
креативного та 
критичного 
мислення у 
дослідженнях та 
професійному 
спілкуванні.

Етика ділового 
спілкування

Лекції, лабораторно-
практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(розповідь,  групове 
обговорення ситуації, 
прийом створення ситуації 
зацікавленості - введення в 
навчальний процес цікавих 
прикладів, дослідів, 
парадоксальних фактів)

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях з обговорення 
ситуації та проблемних 
питань, перевірка 
практичних завдань і 
самостійної роботи).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Атестаційний екзамен 
з економічної теорії

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Маркетинг Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, бесіда, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуацій, 
пошукові та творчі 
завдання, «мозковий 
штурм», ділова гра).

Поточний контроль (участь 
у груповому обговоренні 
ситуації, перевірка 
розрахункових завдань, 
аналітичних звітів, «кейс- 
стаді»).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Психологія Еврістична  бесіда, 
пояснення, розповідь, метод 
презентації, робота в групах, 
мозковий штурм

Поточний контроль 
(обговорення результатів 
спостереження¸ 
тестування).



Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Історія української 
культури

Аналізу, синтезу, 
моделювання, порівняння, 
індукції і дедукції, бесіда, 
пояснення, розповідь, 
дискусія.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Історія України Дискусія, бесіда, пояснення, 
розповідь, робота в групах, 
ілюстрація, демонстрація, 
метод презентації, 
спеціальні методи 
(вивчення першоджерел, 
літописів, билин, 
результатів археологічних 
експедицій).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Філософія Лекції, семінарських 
заняття, самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(розповідь, бесіда, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації, 
розрахункові завдання, 
«мозковий штурм»

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях з обговорення 
ситуації та проблемних 
питань, перевірка 
практичних завдань і 
самостійної роботи).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Вміти планувати 
та організовувати 
виробничі процеси в 
сучасних  
економіко-
технологічних 
системах 
аграрного 
виробництва. 

Регіональна економіка Словесні: лекція, пояснення, 
розповідь, бесіда, робота 
здобувачів з навчальною 
літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Практичні: вправи, задачі.
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Організація 
технологічних 
процесів в аграрному 
виробництві

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
дискусія з проблемних 
питань, групове 
обговорення ситуації, 
«мозковий штурм», робота в 
парах, воркшоп, 
фасилітація).

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань, 
перевірка розрахункових 
завдань і самостійної 
роботи, «мозковий штурм», 
фасилітація).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Іноваційний розвиток 
аграрного 
підприємництва 

Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота здобувачів 
з навчальною літературою, 
лекційний метод тощо.
Наочні: ілюстрування 
(зображення, наочне 
пояснення); 
демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія, 
аналіз конкретних ситуацій.
Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
самостійної роботи, 
тестування, групові 
завдання). 
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Навчальна практика. 
Організація 
технологічних 

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань і 



процесів в аграрному 
виробництві

(Розповідь, пояснення, 
дискусія з проблемних 
питань, демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації, 
«мозковий штурм»). 

ситуацій, мозковий штурм, 
воркшоп,
презентація звітів). 
Підсумковий контроль: Звіт 
з навчальної практики

Виробнича практика 
за фахом

Самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Аналіз конкретних 
ситуацій, застосування 
наочних матеріалів 
(фінансова звітність тощо), 
розв’язування задач та 
завдань, робота в Інтернеті, 
бібліотеці, консультації).

Звіт з виробничої практики 
за фахом.

Атестаційний екзамен 
з економічної теорії

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Планування 
виробничо-
господарської 
діяльності аграрних 
підприємств

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
бесіда, дискусія з 
проблемних питань, групове 
обговорення ситуації, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, практичні 
завдання).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Ідентифікувати 
джерела та 
розуміти 
методологію 
визначення і 
методи отримання 
соціально-
економічних даних, 
збирати та 
аналізувати 
необхідну 
інформацію, 
розраховувати 
економічні та 
соціальні 
показники.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Статистика Словесні: лекція, пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, робота здобувачів з 
навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Практичні:  вправи, задачі.
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Маркетинг Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, бесіда, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій,  розрахункові 
завдання з застосуванням 
методів маркетингових 
досліджень, командна 
робота з написання 
аналітичного звіту).

Поточний контроль (участь 
у груповому обговоренні 
ситуації, перевірка 
розрахункових завдань, 
аналітичних звітів, «кейс- 
стаді»).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Економічний аналіз Словесні: лекція, пояснення, Поточний контроль (участь 



інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, робота здобувачів з 
навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Практичні:  вправи, задачі.
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

у дискусіях з проблемних 
ситуацій, перевірка 
виконання практичних 
завдань, тестування, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Економіка 
підприємства

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Дискусія з проблемних 
питань, групове 
обговорення ситуації,  
застосування наочних 
матеріалів (фінансова 
звітність тощо), робота в 
Інтернеті, бібліотеці, 
консультації).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Математичне 
моделювання 
економічних процесів

Проведення оглядових та 
проблемних лекцій, участь у 
практичних заняттях, 
отримання консультації, 
виконання самостійної 
роботи. Вирішення 
практичних завдань, що 
формує вміння і навички  
прикладного застосування  
збору та аналізу інформації і 
побудови економіко-
математичних моделей.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Аналіз господарської 
діяльності

Словесні: лекція, пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, робота здобувачів з 
навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
   Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних    
ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Зовнішньоекономічна 
діяльність 
підприємства

Словесні: розповідь, бесіда, 
пояснення, проблемні 
лекції, консультації.
Наочні: демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, самостійна 
підготовка ілюстративних 
матеріалів.
Практичні: вирішення 
розрахункових задач та 
логічних вправ, аналітичні 
завдання щодо 
узагальнення наукових та 
інших інформаційних 
джерел. 
Інтерактивні: дискусія з 
проблемних питань, розгляд 
ситуацій, тести, «мозковий 
штурм»).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання розрахункових 
задач та логічних вправ, 
групові завдання, 
тестування, мозковий 
штурм, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Виробнича практика. 
Економіка 
підприємства. 

Самостійна робота, 
індивідуальні консультації, 
розповідь, пояснення.
 (Дискусія з проблемних 
питань, групове 
обговорення ситуації,  
застосування наочних 
матеріалів (фінансова 
звітність тощо), робота в 
Інтернеті, бібліотеці, 
консультації).

Звіт з виробничої практики



Виробнича практика 
за фахом

Самостійна робота, 
індивідуальні консультації, 
розповідь, пояснення.
(Аналіз конкретних 
ситуацій, застосування 
наочних матеріалів 
(фінансова звітність тощо), 
розв’язування задач та 
завдань, робота в Інтернеті, 
бібліотеці, консультації, 
проектна робота).

Звіт з виробничої практики 
за фахом.

Атестаційний екзамен 
з економічної теорії

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних 
завдань та 
змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати.

Організація 
технологічних 
процесів в аграрному 
виробництві

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, дискусія з 
проблемних питань, групове 
обговорення ситуації, 
розв’язок задач, «мозковий 
штурм»).

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань, 
перевірка розрахункових 
завдань і самостійної 
роботи, «мозковий штурм», 
фасилітація).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Бухгалтерський облік Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота студентів з 
навчальною літературою, 
лекційний метод тощо
Наочні: ілюстрування 
(зображення, наочне 
пояснення); 
демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія, 
аналіз конкретних ситуацій.
Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

Поточний контроль (участь 
у дискусії з проблемних 
питань, перевірка 
практичних завдань і 
самостійної роботи).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит

Економіка праці та 
соціально трудові 
відносини

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Дискусія з проблемних 
питань, групове 
обговорення ситуації, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, творчі 
завдання).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Економіка 
підприємства

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації, 
кросворди ).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Іноваційний розвиток 
аграрного 
підприємництва 

Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота здобувачів 
з навчальною літературою, 
лекційний метод тощо.
Наочні: ілюстрування 

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
самостійної роботи, 
тестування, групові 
завдання). 
Модульні контрольні 



(зображення, наочне 
пояснення); 
демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія, 
аналіз конкретних ситуацій.
Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Планування 
виробничо-
господарської 
діяльності аграрних 
підприємств

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, бесіда, дискусія з 
проблемних питань, групове 
обговорення ситуації, 
практичні завдання).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Управлінські 
інформаційні системи 
і технології

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда);
інноваційні (мозковий 
штурм, робота в групі, метод 
презентацій);
практичні (тренувальні 
вправи, лабораторні 
роботи).

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій на семінарських 
заняттях,
бліцопитування, перевірка 
практичних завдань, 
тестування, презентація 
рефератів).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Математичне 
моделювання 
економічних процесів

Проведення оглядових та 
проблемних лекцій,  
діалогові технології. 
Вирішення практичних 
завдань, що формує вміння і 
навички  прикладного 
застосування теоретичних 
знань та передбачає 
рішення задач, розгляд 
ситуацій з проблем 
математичного 
моделювання економічних 
процесів.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Аналіз господарської 
діяльності

Словесні: лекція, пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, робота здобувачів з 
навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Практичні: задачі.
Інтерактивні: тести, 
вікторини.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Навчальна практика. 
Інформаційні системи 
і технології в 
економіці

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення на 
прикладах роботи на 
практичних заняттях, 
дискусія з проблемних 
питань, групове 
обговорення ситуації, 
розрахункові завдання).

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань,
«мозковий штурм»). 
Підсумковий контроль: Звіт 
з навчальної практики.

Навчальна практика. 
Організація 
технологічних 
процесів в аграрному 
виробництві

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, дискусія з 
проблемних питань, групове 
обговорення ситуації, 
розрахункові завдання, 
«мозковий штурм»).

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань і 
ситуацій, мозковий штурм, 
воркшоп,
презентація звітів). 
Підсумковий контроль: Звіт 
з навчальної практики.

Виробнича практика. Самостійна робота, Звіт з виробничої практики.



Економіка 
підприємства. 

індивідуальні консультації, 
розповідь, пояснення.
 (Розповідь, бесіда, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, оформлення 
звіту ).

Виробнича практика 
за фахом

Самостійна робота, 
індивідуальні консультації, 
розповідь, пояснення.
(Розповідь, дискусія з 
проблемних питань, групове 
обговорення ситуації).

Звіт з виробничої практики 
за фахом.

Атестаційний екзамен 
з економічної теорії

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Фінанси, гроші та 
кредит

Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота студентів з 
навчальною літературою, 
лекційний метод тощо
Наочні: ілюстрування 
(зображення, наочне 
пояснення); 
демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія.
Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
тестування, вирішення 
кросвордів, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Статистика Словесні: лекція, пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, робота здобувачів з 
навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Практичні:  вправи, задачі.
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Вища математика для 
економістів

Креативні методи ( метод 
генерації образу, метод 
мозкового штурму, інверсія, 
метод морфологічного 
ящику).

Поточний контроль 
(перевірка
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

Словесні: практичні заняття,  
Наочні:  презентації,
Практичні: виконання 
індивідуальних завдань, 
самостійна робота, 
Інноваційні: мультимедійні  
презентації, круглі столи.

Поточний контроль 
(перевірка виконання 
індивідуальних завдань і 
самостійної роботи, участь в 
групових завданнях).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Менеджмент Виконання практичних Поточний контроль (участь 



робіт, вправ; бліц- 
опитування; виконання 
практичних робіт, вправ
творчі ігри – ігри, у яких 
кінцевий результат 
неоднозначний, немає 
готових способів вирішення 
ігрової задачі і є безліч 
рішень; презентації.

у дискусіях з проблемних 
ситуацій, участь в групових 
завданнях, мозковий штурм, 
презентація рефератів).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Наочні, практичні, словесні, 
(вербальний, дискусійний), 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький, 
інтерактивний (групові 
дискусії)

Поточний контроль (участь 
в групових
дискусіях, групові завдання¸ 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Іноземна мова Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації, 
кросворди ).

Поточний контроль 
(перевірка виконання 
індивідуальних завдань і 
самостійної роботи, участь в 
групових завданнях).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Історія економіки та 
економічної думки

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації, 
кросворди, тести).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Інформаційні системи 
та технології в 
економіці

Вербальні та наочні методи 
навчання: презентації; 
виконання завдань; 
тестування.

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій на семінарських 
заняттях,
бліцопитування, перевірка 
практичних завдань, 
тестування, презентація 
рефератів).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Психологія Еврістична  бесіда, 
пояснення, розповідь, метод 
презентації, робота в групах, 
мозковий штурм, 
гейміфікація

Поточний контроль 
(обговорення результатів 
спостереження¸ 
тестування).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Вміти аналізувати 
процеси 
державного та 
ринкового 
регулювання 
соціально-
економічних і 
трудових відносин.

Регіональна економіка Словесні: лекція, пояснення, 
розповідь, бесіда, робота 
здобувачів з навчальною 
літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Статистика Словесні: лекція, пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, робота здобувачів з 
навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).



Практичні:  вправи, задачі.
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Фінанси, гроші та 
кредит

Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота студентів з 
навчальною літературою, 
лекційний метод тощо
Наочні: ілюстрування 
(зображення, наочне 
пояснення); 
демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія.
Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
тестування, вирішення 
кросвордів, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Бухгалтерський облік Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота студентів з 
навчальною літературою, 
лекційний метод тощо
Наочні: ілюстрування 
(зображення, наочне 
пояснення); 
демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія, 
аналіз конкретних ситуацій.
Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

Поточний контроль (участь 
у дискусії з проблемних 
питань, перевірка 
практичних завдань і 
самостійної роботи).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит

Економіка праці та 
соціально трудові 
відносини

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
бесіда, дискусія з 
проблемних питань, групове 
обговорення ситуації, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, творчі 
завдання).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Економіка 
підприємства

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Групове обговорення 
ситуації,  аналіз конкретних 
ситуацій, застосування 
наочних матеріалів 
(фінансова звітність тощо), 
розв’язування задач та 
завдань, робота в Інтернеті, 
бібліотеці, консультації).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Іноваційний розвиток 
аграрного 
підприємництва 

Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота здобувачів 
з навчальною літературою, 
лекційний метод тощо.
Наочні: ілюстрування 
(зображення, наочне 
пояснення); 
демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія, 
аналіз конкретних ситуацій.
Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
самостійної роботи, 
тестування, групові 
завдання). 
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Зовнішньоекономічна Словесні: розповідь, бесіда, Поточний контроль (участь 



діяльність 
підприємства

пояснення, проблемні 
лекції, консультації.
Наочні: демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, самостійна 
підготовка ілюстративних 
матеріалів.
Практичні: вирішення 
розрахункових задач та 
логічних вправ, аналітичні 
завдання щодо 
узагальнення наукових та 
інших інформаційних 
джерел. 
Інтерактивні: дискусія з 
проблемних питань, розгляд 
ситуацій, тести, «мозковий 
штурм»).

у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання розрахункових 
задач та логічних вправ, 
групові завдання, 
тестування, мозковий 
штурм, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Виробнича практика. 
Економіка 
підприємства. 

Самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Аналіз конкретних 
ситуацій, застосування 
наочних матеріалів 
(фінансова звітність тощо), 
розв’язування задач та 
завдань, робота в Інтернеті, 
бібліотеці, консультації).

Звіт з виробничої практики 

Атестаційний екзамен 
з економічної теорії

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування. 

Податкова система Аналіз, порівняння, синтез, 
професійе обговорення, 
самостійне опрацювання 
джерел статистичної 
інформації профільних 
державних структур, метод 
обговорення отриманих 
результатів.

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій,
бліцопитування, перевірка 
виконання практичних 
завдань, тестування, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит. 

Проводити аналіз 
функціонування та 
розвитку суб’єктів 
господарювання, 
визначати 
функціональні 
сфери, 
розраховувати 
відповідні 
показники які 
характеризують 
результативність 
їх діяльності.

Економіка праці та 
соціально трудові 
відносини

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
бесіда, дискусія з 
проблемних питань, групове 
обговорення ситуації, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, творчі 
завдання, групове 
обговорення ситуації).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Економіка 
підприємства

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Дискусія з проблемних 
питань, групове 
обговорення ситуації,  
аналіз конкретних ситуацій,  
застосування наочних 
матеріалів (фінансова 
звітність тощо), 

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.



розв’язування задач та 
завдань, робота в Інтернеті, 
бібліотеці, консультації).

Іноваційний розвиток 
аграрного 
підприємництва 

Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота здобувачів 
з навчальною літературою, 
лекційний метод тощо.
Наочні: ілюстрування 
(зображення, наочне 
пояснення); 
демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія, 
аналіз конкретних ситуацій.
Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
самостійної роботи, 
тестування, групові 
завдання). 
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Аналіз господарської 
діяльності

Словесні: лекція, пояснення, 
розповідь, бесіда, робота 
здобувачів з навчальною 
літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Практичні: задачі.
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз   конкретних 
ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Атестаційний екзамен 
з економічної теорії

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Зовнішньоекономічна 
діяльність 
підприємства

Словесні: розповідь, бесіда, 
пояснення, проблемні 
лекції, консультації.
Наочні: демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, самостійна 
підготовка ілюстративних 
матеріалів.
Практичні: вирішення 
розрахункових задач та 
логічних вправ, аналітичні 
завдання щодо 
узагальнення наукових та 
інших інформаційних 
джерел. 
Інтерактивні: дискусія з 
проблемних питань, розгляд 
ситуацій, тести, «мозковий 
штурм» порівняльний 
аналіз та складання 
логічних схем, «кейс-стаді».

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання розрахункових 
задач та логічних вправ, 
групові завдання, 
тестування, мозковий 
штурм, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Навчальна практика. 
Організація 
технологічних 
процесів в аграрному 
виробництві

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення на 
прикладі статистичної 
звітності аграрних 
підприємств, дискусія з 
проблемних питань, групове 
обговорення ситуації, 

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань і 
ситуацій, мозковий штурм, 
воркшоп,
презентація звітів). 
Підсумковий контроль: Звіт 
з навчальної практики.



розрахункові завдання).

Виробнича практика. 
Економіка 
підприємства. 

Самостійна робота, 
індивідуальні консультації, 
розповідь, пояснення.
 (Аналіз конкретних 
ситуацій, застосування 
наочних матеріалів 
(фінансова звітність тощо), 
розв’язування задач та 
завдань, робота в Інтернеті, 
бібліотеці, консультації, 
проектна робота).

Звіт з виробничої практики 

Виробнича практика 
за фахом

Самостійна робота, 
індивідуальні консультації, 
розповідь, пояснення.
 (Дискусія з проблемних 
питань, демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації).

Звіт з виробничої практики 
за фахом

Податкова система Аналіз конкретних ситуацій, 
порівняння, розгляд кейсів, 
метод презентацій, 
узагальнення.

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій,
бліцопитування, перевірка 
виконання практичних 
завдань, тестування, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Економічний аналіз Словесні: лекція, пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, робота здобувачів з 
навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.
 Гейміфікація: вікторини, 
тести.

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій, перевірка 
виконання практичних 
завдань, тестування, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Організація 
технологічних 
процесів в аграрному 
виробництві

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
дискусія з проблемних 
питань, групове 
обговорення ситуації, 
розрахункові завдання).

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань, 
перевірка розрахункових 
завдань і самостійної 
роботи, «мозковий штурм», 
фасилітація).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Маркетинг Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, бесіда, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, розрахункові 
завдання, аналітичний звіт, 
«кейс-стаді», групове 
обговорення ситуації).

Поточний контроль (участь 
у груповому обговоренні 
ситуації, перевірка 
розрахункових завдань, 
аналітичних звітів, «кейс- 
стаді»).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Правознавство Словесні: пояснення, робота 
здобувачів вищої освіти з 
навчальною літературою та 
нормативно-правовими 
актами, лекція Наочні: 
ілюстрування (зображення, 
наочне пояснення); 
презентація (слайди). 
Практичні: вправи 
Інтерактивні: дискусія, 

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка
виконання практичних 
вправ, групові завдання, 
тестування, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 



ситуаційний аналіз 
(«інциденту»), аналіз 
конкретних ситуацій. 
Гейміфікації: квести, тести.

залік.

Статистика Словесні: лекція, пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, робота здобувачів з 
навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Практичні:  вправи, задачі.
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Усвідомлювати 
основні 
особливості 
сучасної світової 
та національної 
економіки, 
інституційної 
структури, 
напрямів 
соціальної, 
економічної та 
зовнішньоекономіч
ної політики 
держави.

Регіональна економіка Словесні: лекція, пояснення, 
розповідь, бесіда, робота 
здобувачів з навчальною 
літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.
Гейміфікація: вікторини, 
тести.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Фінанси, гроші та 
кредит

Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота студентів з 
навчальною літературою, 
лекційний метод тощо
Наочні: ілюстрування 
(зображення, наочне 
пояснення); 
демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія.
Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
тестування, вирішення 
кросвордів, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Міжнародна 
економіка

Словесні: лекція, пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, робота здобувачів з 
навчальною літературою
Наочні: презентація 
(слайди).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Національна 
економіка

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
бесіда, дискусія з 
проблемних питань, групове 
обговорення ситуації, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, творчі 
завдання).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Іноваційний розвиток 
аграрного 
підприємництва 

Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота здобувачів 
з навчальною літературою, 
лекційний метод тощо.
Наочні: ілюстрування 
(зображення, наочне 
пояснення); 

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
самостійної роботи, 
тестування, групові 
завдання). Модульні 
контрольні роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.



демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія, 
аналіз конкретних ситуацій.
Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

Зовнішньоекономічна 
діяльність 
підприємства

Словесні: розповідь, бесіда, 
пояснення, проблемні 
лекції, консультації.
Наочні: демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, самостійна 
підготовка ілюстративних 
матеріалів.
Практичні: вирішення 
розрахункових задач та 
логічних вправ, аналітичні 
завдання щодо 
узагальнення наукових та 
інших інформаційних 
джерел. 
Інтерактивні: дискусія з 
проблемних питань, розгляд 
ситуацій, тести, «мозковий 
штурм»).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання розрахункових 
задач та логічних вправ, 
групові завдання, 
тестування, мозковий 
штурм, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Атестаційний екзамен 
з економічної теорії

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Застосовувати 
відповідні 
економіко-
математичні 
методи та моделі 
для вирішення 
економічних задач.

Вища математика для 
економістів

Методи навчання 
розв’язуванню задач:
- метод розв'язання типових 
задач;
- метод покрокового 
ускладнення задач;
- метод базових (опорних ) 
задач.
Когнітивні методи ( метод 
евристичного 
спостереження , метод 
гіпотез, метод 
прогнозування, метод 
випадкових поміток).

Поточний контроль 
(перевірка
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Інформаційні системи 
та технології в 
економіці

Вербальні та наочні методи 
навчання: презентації; 
навчальна дискусія; бліц-
опитування; дискусії з 
проблемних ситуацій; 
реферативні виступи; 
виконання завдань; 
тестування.

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій на семінарських 
заняттях,
бліцопитування, перевірка 
практичних завдань, 
тестування, презентація 
рефератів).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Статистика Словесні: лекція, пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, робота здобувачів з 
навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Практичні:  вправи, задачі.
Інтерактивні: ситуаційний 

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.



аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

Підсумковий контроль: 
іспит.

Економічний аналіз Словесні: лекція, пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, робота здобувачів з 
навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.
 Гейміфікація: вікторини, 
тести.

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій, перевірка 
виконання практичних 
завдань, тестування, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Математичне 
моделювання 
економічних процесів

Вирішення практичних 
завдань, що формує вміння і 
навички  прикладного 
застосування теоретичних 
знань та передбачає 
рішення задач, розгляд 
ситуацій з проблем 
математичного 
моделювання економічних 
процесів
Перед проведенням 
практичних занять 
викладачами проводяться 
інструктажі з правил 
користування 
комп’ютерною та 
інтерактивною технікою.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Навчальна практика. 
Інформаційні системи 
і технології в 
економіці

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
навчальна дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій).

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань,
«мозковий штурм»). 
Підсумковий контроль: Звіт 
з навчальної практики.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування). 

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Управлінські 
інформаційні системи 
і технології

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда);
інноваційні (мозковий 
штурм, робота в групі, метод 
презентацій);
практичні (тренувальні 
вправи, лабораторні 
роботи).

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій на семінарських 
заняттях,
бліцопитування, перевірка 
практичних завдань, 
тестування, презентація 
рефератів).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Пояснювати 
моделі соціально-
економічних явищ з 
погляду 
фундаментальних 
принципів і знань 
на основі розуміння 
основних напрямів 
розвитку 
економічної науки.

Політична економія Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, бесіда, дискусія з 
проблемних питань, групове 
обговорення ситуації).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Мікроекономіка пояснення, розповідь, 
бесіда, дискусія, 
мультимедійна презентація, 
інформаційне 
повідомлення, 

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, презентація 



ілюстрування. доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Макроекономіка пояснення, розповідь, 
бесіда, дискусія, 
мультимедійна презентація, 
інформаційне 
повідомлення, 
ілюстрування.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, тестування, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Національна 
економіка

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, бесіда, дискусія з 
проблемних питань, групове 
обговорення ситуації, 
практичні завдання).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Математичне 
моделювання 
економічних процесів

Проведення лекцій з 
застосуванням таких 
словесних методів як 
розповідь, пояснення, 
дискусія, діалог та наочні 
методи: ілюстрація, 
демонстрація.
Проведення практичних 
занять з застосуванням 
наочних  спостережень, 
аналітики  та словесних 
бесід: виконання завдань: 
творчих, усних, практичних.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Використовувати 
професійну 
аргументацію для 
донесення 
інформації, ідей, 
проблем та 
способів їх 
вирішення до 
фахівців і 
нефахівців у сфері 
економічної 
діяльності.

Історія економіки та 
економічної думки

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації,  
кросворди, тести ). 

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Політична економія Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, бесіда, дискусія з 
проблемних питань, групове 
обговорення ситуації).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Мікроекономіка Пояснення, розповідь, 
бесіда, дискусія, 
мультимедійна презентація, 
інформаційне 
повідомлення, ілюстрування

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.



Підсумковий контроль: 
іспит.

Макроекономіка Пояснення, розповідь, 
бесіда, дискусія, 
мультимедійна презентація, 
інформаційне 
повідомлення, ілюстрування

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, тестування, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Фінанси, гроші та 
кредит

Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота студентів з 
навчальною літературою, 
лекційний метод тощо
Наочні: ілюстрування 
(зображення, наочне 
пояснення); 
демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія.
Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
тестування, вирішення 
кросвордів, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Організація 
технологічних 
процесів в аграрному 
виробництві

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
навчальна дискусія з 
проблемних питань, 
професійно – орієнтовані 
ділові ігри, демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, творчі 
завдання).

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань, 
перевірка розрахункових 
завдань і самостійної 
роботи, «мозковий штурм», 
фасилітація).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Бухгалтерський облік Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота студентів з 
навчальною літературою, 
лекційний метод тощо
Наочні: ілюстрування 
(зображення, наочне 
пояснення); 
демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія, 
аналіз конкретних ситуацій.
Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

Поточний контроль (участь 
у дискусії з проблемних 
питань, перевірка 
практичних завдань і 
самостійної роботи).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Податкова система Професійньий дискус, 
обговорення, аналіз 
конкрентних фахових 
кейсів, метод презентацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій,
бліцопитування, перевірка 
виконання практичних 
завдань, тестування, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Національна 
економіка

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
бесіда, дискусія з 
проблемних питань, групове 
обговорення ситуації, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, творчі 

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.



завдання).

Планування 
виробничо-
господарської 
діяльності аграрних 
підприємств

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
бесіда, дискусія з 
проблемних питань, групове 
обговорення ситуації, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, творчі 
завдання).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Економіка 
підприємства

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Бесіда, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Виробнича практика. 
Економіка 
підприємства. 

Самостійна робота, 
індивідуальні консультації, 
розповідь, пояснення.
 (Дискусія з проблемних 
питань, демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації).

Звіт з виробничої практики.

Навчальна практика. 
Організація 
технологічних 
процесів в аграрному 
виробництві

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
бесіди з провідними 
спеціалістами - практиками, 
навчальна дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій).

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань і 
ситуацій, мозковий штурм, 
воркшоп,
презентація звітів). 
Підсумковий контроль: Звіт 
з навчальної практики.

Атестаційний екзамен 
з економічної теорії

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Застосовувати 
аналітичний та 
методичний 
інструментарій 
для обґрунтування 
пропозицій та 
прийняття 
управлінських 
рішень різними 
економічними 
агентами 
(індивідуумами, 
домогосподарства
ми, 
підприємствами 
та органами 
державної влади).

Вища математика для 
економістів

Методи активізації 
пізнавальної діяльності.
Пояснювальне - 
ілюстративний метод. 
Репродуктивний метод.
Метод проблемного 
викладу.
Евристичний метод.

Поточний контроль 
(перевірка
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Менеджмент Виконання практичних 
робіт, вправ; ділова гра – 
імітація, моделювання, 
спрощене відтворення 
реальних управлінських та 
інших ситуацій в ігровій 
формі.
сase study – опис 

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій, участь в групових 
завданнях, мозковий штурм, 
презентація рефератів).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 



конкретних ситуацій та 
проблем, що виникають при 
прийнятті рішень;
метод «мозкового штурму» - 
генерування ідей щодо 
вирішення практичних 
проблемних ситуацій;
дискусії з проблемних 
ситуацій; 
евристичний метод - 
організація активного 
пошуку розв'язання 
проблемних ситуацій під 
керівництвом викладача.

іспит.

Бухгалтерський облік Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота студентів з 
навчальною літературою, 
лекційний метод тощо
Наочні: ілюстрування 
(зображення, наочне 
пояснення); 
демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія, 
аналіз конкретних ситуацій.
Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

Поточний контроль (участь 
у дискусії з проблемних 
питань, перевірка 
практичних завдань і 
самостійної роботи).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Статистика Словесні: лекція, пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, робота здобувачів з 
навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Практичні:  вправи, задачі.
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Фінанси, гроші та 
кредит

Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота студентів з 
навчальною літературою, 
лекційний метод тощо
Наочні: ілюстрування 
(зображення, наочне 
пояснення); 
демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія.
Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
тестування, вирішення 
кросвордів, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Маркетинг Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, бесіда, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, розрахункові 
завдання, «мозковий 
штурм», «кейс-стаді»,   
аналітична робота з 
статистичними даними).

Поточний контроль (участь 
у груповому обговоренні 
ситуації, перевірка 
розрахункових завдань, 
аналітичних звітів, «кейс- 
стаді»).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Економічний аналіз Словесні: лекція, пояснення, 
розповідь, бесіда, робота 
здобувачів з навчальною 
літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Практичні: вправи, задачі.
Інтерактивні: ситуаційний 

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій, перевірка 
виконання практичних 
завдань, тестування, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.



аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

Підсумковий контроль: 
залік.

Податкова система Вербальні та наочні методи 
навчання: лекції,  
презентації; навчальна 
дискусія; дискусії з окремих 
практичних кейсів, 
реферативні виступи; 
виконання індивідуальних 
завдань, аналіз, складання 
та оформлення податкової 
звітності ФОП.

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій,
бліцопитування, перевірка 
виконання практичних 
завдань, тестування, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Економіка 
підприємства

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Дискусія з проблемних 
питань, групове 
обговорення ситуації,  
аналіз конкретних ситуацій, 
«мозкова атака» , 
застосування наочних 
матеріалів (фінансова 
звітність тощо), 
розв’язування задач та 
завдань, робота в Інтернеті, 
бібліотеці, консультації).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Планування 
виробничо-
господарської 
діяльності аграрних 
підприємств

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
бесіда, навчальна дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, творчі 
завдання).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Аналіз господарської 
діяльності

Словесні: лекція, пояснення, 
розповідь, бесіда, робота 
здобувачів з навчальною 
літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.
Практичні: задачі.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Виробнича практика. 
Економіка 
підприємства. 

Самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Аналіз конкретних 
ситуацій, застосування 
наочних матеріалів 
(фінансова звітність тощо), 
розв’язування задач та 
завдань, робота в Інтернеті, 
бібліотеці, консультації, 
проектна робота).

Звіт з виробничої практики.

Виробнича практика 
за фахом

Самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення).

Звіт з виробничої практики 
за фахом.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Економіка праці та 
соціально трудові 
відносини

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 



(Розповідь, пояснення, 
бесіда, дискусія з 
проблемних питань, групове 
обговорення ситуації, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, творчі 
завдання).

виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Розуміти принципи 
економічної науки, 
особливості 
функціонування 
економічних 
систем.

Національна 
економіка

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
бесіда, навчальна дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, творчі 
завдання).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Економіка 
підприємства

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, бесіда, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Іноваційний розвиток 
аграрного 
підприємництва 

Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота здобувачів 
з навчальною літературою, 
лекційний метод тощо.
Наочні: ілюстрування 
(зображення, наочне 
пояснення); 
демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія, 
аналіз конкретних ситуацій.
Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
самостійної роботи, 
тестування, групові 
завдання). Модульні 
контрольні роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Виробнича практика. 
Економіка 
підприємства. 

Самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення).

Звіт з виробничої практики

Атестаційний екзамен 
з економічної теорії

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Податкова система Вербальні та наочні методи 
навчання: лекції,  
презентації; навчальна 
дискусія; дискусії з окремих 
практичних кейсів, 
реферативні виступи; 
виконання індивідуальних 
завдань.

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій,
бліцопитування, перевірка 
виконання практичних 
завдань, тестування, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.



Міжнародна 
економіка

Словесні: лекція, пояснення, 
розповідь, робота здобувачів 
з навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Макроекономіка Аналізу, синтезу, 
моделювання, порівняння, 
індукції і дедукції

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, тестування, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Статистика Словесні: лекція, пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, робота здобувачів з 
навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Практичні:  вправи, задачі.
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Політична економія Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
аналіз, порівняння, бесіда, 
дискусія з проблемних 
питань, групове 
обговорення ситуації, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, творчі 
завдання).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Мікроекономіка Аналізу, синтезу, 
моделювання, порівняння, 
індукції і дедукції

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Знати та 
використовувати 
економічну 
термінологію, 
пояснювати базові 
концепції мікро- та 
макроекономіки.

Політична економія Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
аналіз, порівняння, бесіда, 
навчальна дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, творчі 
завдання).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Мікроекономіка Аналізу, синтезу, 
моделювання, порівняння, 
індукції і дедукції, бесіда, 
пояснення, розповідь, 
дискусія, вправи, кейс-
задачі, презентації, тести.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 



іспит.
Макроекономіка Аналізу, синтезу, 

моделювання, порівняння, 
індукції і дедукції, бесіда, 
пояснення, розповідь, 
дискусія, вправи, кейс-
задачі, презентації, тести.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, тестування, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Статистика Словесні: лекція, пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, робота здобувачів з 
навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Практичні:  вправи, задачі.
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Фінанси, гроші та 
кредит

Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота студентів з 
навчальною літературою, 
лекційний метод тощо
Наочні: ілюстрування 
(зображення, наочне 
пояснення); 
демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія.
Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
тестування, вирішення 
кросвордів, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Бухгалтерський облік Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота студентів з 
навчальною літературою, 
лекційний метод тощо
Наочні: ілюстрування 
(зображення, наочне 
пояснення); 
демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія, 
аналіз конкретних ситуацій.
Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

Поточний контроль (участь 
у дискусії з проблемних 
питань, перевірка 
практичних завдань і 
самостійної роботи).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит

Економіка 
підприємства

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Виробнича практика. 
Економіка 
підприємства. 

Самостійна робота, 
індивідуальні   консультації, 
розповідь, пояснення.

Звіт з виробничої практики

Виробнича практика 
за фахом

Самостійна робота, 
індивідуальні   консультації, 
розповідь, пояснення.

Звіт з виробничої практики 
за фахом.

Атестаційний екзамен 
з економічної теорії

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 



(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

опитування.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Відтворювати 
моральні, 
культурні, наукові 
цінності, 
примножувати 
досягнення 
суспільства в 
соціально-
економічній сфері, 
пропагувати 
ведення здорового 
способу життя.

Філософія Лекції, семінарських 
заняття, самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(розповідь, бесіда, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації, 
розрахункові завдання, 
«мозковий штурм»)

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях з обговорення 
ситуації та проблемних 
питань, перевірка 
практичних завдань і 
самостійної роботи).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Історія України Дискусія, бесіда, пояснення, 
розповідь, робота в групах, 
ілюстрація, демонстрація, 
метод презентації, 
спеціальні методи 
(вивчення першоджерел, 
літописів, билин, 
результатів археологічних 
експедицій)

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Історія української 
культури

Аналіз, синтез, 
моделювання, порівняння, 
індукції і дедукції, вивчення 
літописів, билин, 
результатів археологічних 
експедицій, огляд творів 
мистецтва, мозковий штурм, 
робота в групах, метод 
презентації

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Наочні, практичні, словесні, 
(вербальний, дискусійний), 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький, 
інтерактивний (групові 
дискусії)

Поточний контроль (участь 
в групових дискусіях, 
групові завдання¸ 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Поточний контроль: іспит.

Історія економіки та 
економічної думки

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації,  
кросворди, тести ). 

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Економіка праці та 
соціально трудові 
відносини

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
бесіда, навчальна дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, творчі 
завдання).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.



проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Асоціювати себе як 
члена 
громадянського 
суспільства, 
наукової спільноти, 
визнавати 
верховенство 
права, зокрема у 
професійній 
діяльності, 
розуміти і вміти 
користуватися 
власними правами і 
свободами, 
виявляти повагу до 
прав і свобод інших 
осіб, зокрема, 
членів колективу.

Філософія Лекції, семінарських 
заняття, самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(розповідь, бесіда, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації, 
розрахункові завдання, 
«мозковий штурм»)

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях з обговорення 
ситуації та проблемних 
питань, перевірка 
практичних завдань і 
самостійної роботи).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Історія України Бесіда, пояснення, 
розповідь, мозковий штурм, 
робота в групах, ілюстрація, 
демонстрація, метод 
презентації

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Історія української 
культури

Аналізу, синтезу, 
моделювання, порівняння, 
індукції і дедукції, бесіда, 
пояснення, розповідь, 
дискусія

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Етика ділового 
спілкування

Лекції, лабораторно-
практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(розповідь, бесіда, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації, метод 
створення емоційно-
моральної ситуації)

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях з обговорення 
ситуації та проблемних 
питань, перевірка 
практичних завдань і 
самостійної роботи).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Правознавство Словесні: лекція, пояснення, 
розповідь, робота здобувачів 
вищої освіти з навчальною 
літературою та нормативно-
правовими актами Наочні: 
ілюстрування (зображення, 
наочне пояснення); 
презентація (слайди). 
Практичні: вправи. 
Інтерактивні: дискусія, 
аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційний аналіз 
Гейміфікація: квести, тести

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка
виконання практичних 
вправ, групові завдання, 
тестування, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Економіка праці та 
соціально трудові 
відносини

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
бесіда, навчальна дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, творчі 
завдання).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Зовнішньоекономічна 
діяльність 
підприємства

Словесні: розповідь, бесіда, 
пояснення, проблемні 
лекції, консультації.
Наочні: демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, самостійна 
підготовка ілюстративних 

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання розрахункових 
задач та логічних вправ, 
групові завдання, 
тестування, мозковий 



матеріалів.
Практичні: вирішення 
розрахункових задач та 
логічних вправ, аналітичні 
завдання щодо 
узагальнення наукових та 
інших інформаційних 
джерел. 
Інтерактивні: дискусія з 
проблемних питань, розгляд 
ситуацій, тести, «мозковий 
штурм»).

штурм, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Вміти економічно 
обґрунтовувати 
впровадження 
сучасних 
технологій на 
основі 
ресурсозбереження 
та екологічної 
безпеки.

Регіональна економіка Словесні: лекція, пояснення, 
розповідь, бесіда, робота 
здобувачів з навчальною 
літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Практичні: вправи, задачі.
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Організація 
технологічних 
процесів в аграрному 
виробництві

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
дискусія з проблемних 
питань, розв’язок задач, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації, 
«мозковий штурм»).

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань, 
перевірка розрахункових 
завдань і самостійної 
роботи, «мозковий штурм», 
фасилітація).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Економічний аналіз Словесні: лекція, пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
бесіда, робота здобувачів з 
навчальною літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій, перевірка 
виконання практичних 
завдань, тестування, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік

Економіка 
підприємства

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Застосування наочних 
матеріалів (фінансова 
звітність тощо), робота в 
Інтернеті, бібліотеці, 
консультації).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Іноваційний розвиток 
аграрного 
підприємництва 

Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота здобувачів 
з навчальною літературою, 
лекційний метод тощо.
Наочні: ілюстрування 
(зображення, наочне 
пояснення); 
демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія, 
аналіз конкретних ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
самостійної роботи, 
тестування, групові 
завдання). 
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.



Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

Аналіз господарської 
діяльності

Словесні: лекція, пояснення, 
розповідь, бесіда, робота 
здобувачів з навчальною 
літературою.
Наочні: презентація 
(слайди).
Інтерактивні: ситуаційний 
аналіз, аналіз конкретних 
ситуацій.

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Навчальна практика. 
Організація 
технологічних 
процесів в аграрному 
виробництві

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
бесіда, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, групове 
обговорення ситуації, 
«мозковий штурм», 
воркшоп).

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань і 
ситуацій, мозковий штурм, 
воркшоп,
презентація звітів). 
Підсумковий контроль: Звіт 
з навчальної практики

Виробнича практика. 
Економіка 
підприємства. 

Самостійна робота, 
індивідуальні консультації, 
розповідь, пояснення.
 (Дискусія з проблемних 
питань, групове 
обговорення ситуації,  
застосування наочних 
матеріалів (фінансова 
звітність тощо), робота в 
Інтернеті, бібліотеці, 
консультації).

Звіт з виробничої практики

Виробнича практика 
за фахом

Самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Аналіз конкретних 
ситуацій, застосування 
наочних матеріалів 
(фінансова звітність тощо), 
розв’язування задач та 
завдань, робота в Інтернеті, 
бібліотеці, консультації).

Звіт з виробничої практики 
за фахом.

Атестаційний екзамен 
з економічної теорії

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Показувати 
навички 
самостійної 
роботи, 
демонструвати 
критичне, 
креативне, 
самокритичне 
мислення.

Навчальна практика. 
Інформаційні системи 
і технології в 
економіці

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, «мозковий 
штурм»).

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань,
«мозковий штурм»). 
Підсумковий контроль: Звіт 
з навчальної практики.

Навчальна практика. 
Організація 
технологічних 
процесів в аграрному 

Самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
дискусія з проблемних 

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань і 
ситуацій, мозковий штурм, 



виробництві питань, групове 
обговорення ситуації, 
«мозковий штурм»,  
воркшоп).

воркшоп,
презентація звітів). 
Підсумковий контроль: Звіт 
з навчальної практики

Виробнича практика. 
Економіка 
підприємства. 

Самостійна робота, 
індивідуальні консультації, 
розповідь, пояснення.
 (Робота в Інтернеті, 
бібліотеці, консультації).

Звіт з виробничої практики 

Атестаційний екзамен 
з економічної теорії

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Атестаційний екзамен 
з фахових дисциплін

Словесний метод (дискусія, 
пояснення).
Практичний метод 
(розрахункові завдання, 
проблемні ситуації).
Інтерактивний метод 
(тестування).

Тестування, розв’язок 
розрахункових задач і 
проблемних ситуацій, усне 
опитування.

Управлінські 
інформаційні системи 
і технології

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда);
інноваційні (мозковий 
штурм, робота в групі, метод 
презентацій);
практичні (тренувальні 
вправи, лабораторні 
роботи).

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій на семінарських 
заняттях,
бліцопитування, перевірка 
практичних завдань, 
тестування, презентація 
рефератів).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Економіка 
підприємства

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Групове обговорення 
ситуації,  робота в Інтернеті, 
бібліотеці, консультації).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань, групові завдання, 
презентація доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Інформаційні системи 
та технології в 
економіці

Вербальні та наочні методи 
навчання: презентації; 
навчальна дискусія; бліц-
опитування; дискусії з 
проблемних ситуацій; 
реферативні виступи; 
виконання завдань; 
тестування.

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій на семінарських 
заняттях,
бліцопитування, перевірка 
практичних завдань, 
тестування, презентація 
рефератів).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Організація 
технологічних 
процесів в аграрному 
виробництві

Самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, пояснення, 
дискусія з проблемних 
питань, групове 
обговорення ситуації, 
«мозковий штурм», 
скрайбінг).

Поточний контроль (участь 
у дискусії з обговорення 
проблемних питань, 
перевірка розрахункових 
завдань і самостійної 
роботи, «мозковий штурм», 
фасилітація).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Психологія Самоспостереження, 
порівняльний, комплексний 
методи, дедукція, мозковий 
штурм

Поточний контроль 
(обговорення результатів 
спостереження¸ 
тестування).
Модульні контрольні 



роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Етика ділового 
спілкування

Лекції, лабораторно-
практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(розповідь,  демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, планування 
кроків розв’язання, 
керівництво 
діяльністю(корекція і 
створення проміжних 
проблемних ситуацій)

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях з обговорення 
ситуації та проблемних 
питань, перевірка 
практичних завдань і 
самостійної роботи).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Демонструвати 
здатність діяти 
соціально 
відповідально та 
свідомо на основі 
етичних принципів, 
цінувати та 
поважати 
культурне 
різноманіття, 
індивідуальні 
відмінності людей.

Психологія Аналіз, синтез, дедукція, 
спостереження, 
лонгітюдний, комплексний 
методи

Поточний контроль 
(обговорення результатів 
спостереження¸ 
тестування).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Етика ділового 
спілкування

Лекції, лабораторно-
практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(розповідь, бесіда, дискусія з 
проблемних питань, 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, метод 
формування інтересу – 
аналіз життєвих ситуацій, 
створення ситуації успіху)

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях з обговорення 
ситуації та проблемних 
питань, перевірка 
практичних завдань і 
самостійної роботи).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Правознавство Словесні: пояснення, 
розповідь, бесіда, робота 
здобувачів вищої освіти з 
навчальною літературою та 
нормативно-правовими 
актами, лекція Наочні: 
демонстрування (показ), 
презентація (слайди). 
Практичні: вправи 
Інтерактивні: дискусія, 
ситуаційний аналіз 
(«інциденту»), аналіз 
конкретних ситуацій. 
Гейміфікації: квести, тести

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка
виконання практичних 
вправ, групові завдання, 
тестування, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік.

Менеджмент Реферативні виступи; 
презентації;
ділова гра – імітація, 
моделювання, спрощене 
відтворення реальних 
управлінських та інших 
ситуацій в ігровій формі; 
есе з проблемних питань

Поточний контроль (участь 
у дискусіях з проблемних 
ситуацій, участь в групових 
завданнях, мозковий штурм, 
презентація рефератів).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

Бухгалтерський облік Словесні: пояснення, 
інформаційне 
повідомлення, розповідь, 
дискусія, робота студентів з 
навчальною літературою, 
лекційний метод тощо
Наочні: ілюстрування 
(зображення, наочне 
пояснення); 
демонстрування (показ); 
самостійне спостереження, 
презентація.
Інтерактивні: дискусія, 
аналіз конкретних ситуацій.
Гейміфікації: кросворди, 
тести тощо.

Поточний контроль (участь 
у дискусії з проблемних 
питань, перевірка 
практичних завдань і 
самостійної роботи).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
залік, іспит



Економіка праці та 
соціально трудові 
відносини

Практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні консультації. 
(Розповідь, бесіда, дискусія з 
проблемних питань, групове 
обговорення ситуації).

Поточний контроль (участь 
у дискусії на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання практичних 
завдань і самостійної 
роботи, участь в групових 
завданнях, презентація 
доповідей).
Модульні контрольні 
роботи.
Підсумковий контроль: 
іспит.

 


