
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Інститут проблем ринку та економіко - екологічних
досліджень Національної академії наук України

Освітня програма 47605 Економіка

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 051 Економіка

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Інститут проблем ринку та економіко - екологічних досліджень
Національної академії наук України

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 47605

Назва ОП Економіка

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Cпеціальність 051 Економіка

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна, Шалімова
Наталія Станіславівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 08.06.2021 р. – 10.06.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.impeer.od.ua/images/MON/Samozvit_051.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.impeer.od.ua/images/news/2021/NAQA_806.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Освітньо-наукова програма «Економіка» є актуальною та унікальною в контексті задоволення потреб регіону та
національної економіки в цілому у високопрофесійних фахівцях, які володіють сучасним економічним мисленням,
теоретичними знаннями і практичними навичками. ОНП зорієнтована на підготовку наукових працівників, здатних
проводити наукові дослідження на високому рівні. До реалізації освітньої й наукової складової долучені наукові
працівники із належною академічною кваліфікацією, високою публікаційної активністю, інтенсивною та
систематичною участю у дослідницьких проєктах, що забезпечує повноцінне формування разових спеціалізованих
вчених рад з присудження ступеня доктора філософії та функціонування спеціалізованих вчених рад з присудження
наукового ступеня доктора наук. ОНП повною мірою відповідає інтересам здобувачів, відбувається її постійне
оновлення відповідно до потреб економіки, розвитку економічної науки та тематик НДР ІПРЕЕД НАН України.
Підтвердженням взірцевості даних практик є, по-перше, висока публікаційна активність здобувачів та участь в
розробці практичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, по-друге,
підготовка всіма випускниками аспірантури 2020 р. та здобувачем третього року навчання дисертаційних робіт, які
подані до захисту. В результаті ознайомлення з відомостями про самооцінювання, проведених зустрічей,
ознайомлення з додатково наданими документальними доказами експертна група підтверджує можливість
підготовки на високому якісному рівні здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем за ОНП
«Економіка». Виявлені недоліки та слабкі сторони ОНП за критеріями 1-9 не знижують загальне позитивне
враження, а визначають перспективи подальшого розвитку програми; рекомендації, надані за критерієм 10
сформульовані виключно в контексті зростання конкурентоспроможності ОНП і повного використання існуючого
потенціалу.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Перелік окремих сторін програми, які можуть бути віднесені до категорії взірцевих, кращих та інноваційних
практик: заходи організаційної, інформаційної, матеріальної підтримки аспірантів для проведення досліджень, які
відрізняються системністю, комплексністю і забезпечують цілеспрямовану планомірну підготовку докторів
філософії; механізм формування тем дисертаційних досліджень аспірантів, який базується на гармонійному
поєднанні студентоцентрованого підходу, особистих здобутків, попередніх результатів досліджень аспірантів та
тематики наукових досліджень потенційних наукових керівників; потужний науковий склад, який має високу
публікаційну активність, на постійній основі приймає участь у бюджетних, госпрозрахункових та грантових, в тому
числі міжнародних, проектах, які супроводжуються науковими публікаціями та впровадженням результатів
(аналітичні довідки, доповідні записки); ОНП повною мірою відповідає інтересам здобувачів, її наповнення
відповідає унікальним напрямкам наукового дослідження ІПРЕЕД і постійно переглядається при дотриманні
балансу між спадкоємністю редакцій ОНП та необхідністю її постійного оновлення; повноцінне залучення
аспірантів до НДР ІПРЕЕД, що, враховуючи її системність та інтенсивність, створені умови для навчання через
дослідження, дозволяє забезпечувати формування необхідних softskills та констатувати фактичну наявність окремих
елементів дуальної освіти в частині підготовки фахівця, здатного працювати на посадах наукового/науково-
педагогічного працівника. Сильними сторонами та позитивними практиками є: налагоджена співпраця з
вітчизняними та міжнародними ЗВО й представниками бізнесу, з органами державного управління й місцевого
самоврядування, що дозволяє забезпечити високий рівень наукової складової програми і враховувати регіональний,
галузевий контекст та тенденції розвитку спеціальності; чіткий студентоцентрований підхід освітньої та наукової
складової, наявність співпраці із ЗВО в частині обміну пропозиціями щодо вибіркових дисциплін та можливості
взаємного проходження науково-дослідної та педагогічної практик; врахування у правилах прийому особливостей
ОНП і зарахування попередніх навчальних або наукових досягнень і здобутків шляхом обчислення додаткового
показника; внутрішня системи забезпечення якості освіти вбудована в існуючу систему управління та
функціонування ІПРЕЕД, що дозволяє використовувати її переваги, які є значимими, враховуючи високу оцінку
ІПРЕЕД під час атестації наукових установ, і яка забезпечує якість ОНП та її високу результативність з огляду на
активну участь здобувачів в НДР, високу оцінку їх особистих заслуг, чітке виконання індивідуального плану наукової
роботи; прозорість обговорення ОНП шляхом оприлюднення узагальнюючих таблиць з пропозиціями
стейкхолдерів; популяризація академічної доброчесності, наукової етики та відповідних поведінкових норм, що
визначає репутацію колективу наукових працівників, задіяних в реалізації освітнього процесу, та Інституту як
сучасного наукового закладу.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

До слабких сторін та недоліків віднесено: обмеженість запроваджених заходів щодо врахування позицій та потреб
стейкхолдерів; пропонування обмеженого переліку вибіркових дисциплін, які спрямовані виключно на здобуття
знань зі спеціальності (в тому числі і партнерами ЗВО); відсутність чіткої диференціації форм і методів навчання,
чіткої конкретизації системи оцінювання за видами завдань для ОК; невикористання у процесі реалізації ОНП
модульного інформаційно-освітнього середовища; система рейтингування співробітників та наукових працівників і
порядок проведення конкурсного відбору не враховують участі у реалізації освітнього процесу; недостатня
ефективність двосторонньої взаємодії із партнерами-ЗВО в контексті реагування на недоліки (слабкі сторони) в
освітній складовій (при формуванні навчальних планів, розробці методичного забезпечення); нераціональне
розміщення інформації щодо ОНП для вступників до аспірантури, здобувачів та інших стейкхолдерів, зацікавлених
у покращенні змісту ОНП. Рекомендації: розглянути можливість формування постійно діючої групи в складі групи
забезпечення з числа зовнішніх стейкхолдерів, запровадження їх анкетувань (опитувань) у вигляді google-форм та
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цільових адресних анкет, формувати та публікувати на сайті таблиці з поясненнями щодо факту врахування або
відхилення конкретних пропозицій; розширювати співпрацю із ЗВО щодо формування останніми пропозицій щодо
переліку вибіркових дисциплін за рахунок дисциплін гуманітарного спрямування, з вивчення інших іноземних мов,
професійної етики, загального культурного кругозору, навичок організації та ведення навчальних занять,
педагогічної діяльності тощо; уточнити та розмежувати методи навчання та форми проведення навчальних занять в
методичному забезпеченні, конкретизувати критерії оцінювання із відображенням можливої кількості балів за
кожен окремий вид робіт, розглянути можливість впровадження модульного інформаційно-освітнього середовища у
процес реалізації ОНП; запровадити вузькоспрямовану співпрацю із стейкхолдерами з кола партнерів - ЗВО щодо
оцінювання відповідності освітньої складової в частині розробки навчальних планів шляхом проведення окремих
обговорень, спеціальних опитувань тощо; розширити практику проведення методичних семінарів з питань
навчально-методичного та інформаційного забезпечення підготовки докторів філософії за третім (освітньо-
науковим) рівнем вищої освіти; удосконалити систему рейтингування та конкурсного добору викладачів на ОНП на
предмет врахуванням особливостей участі в реалізації освітнього процесу; продовжити модернізацію веб-сайту,
запровадити тематичні вкладки для внутрішніх документів, які стосуються ОНП та організації освітнього процесу;
для подальшого розвитку та підвищення унікальності й конкурентоспроможності ОНП ввести як обов`язкові, так і
вибіркові ОК на англійській мові, розглянути питання впровадження англомовної ОНП та запровадження практики
подвійного керівництва.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Мета ОНП передбачає підготовку фахівців ступеня доктора філософії, які здатні використовувати надані
компетенції, знання та уміння для вирішення науково-дослідницьких, освітньо-педагогічних та прикладних задач в
сфері економіки, продукувати нові знання і реалізовувати їх у відповідній дослідженням сфері діяльності та з
врахуванням трендів цивілізаційного розвитку. Мета ОНП відповідає Стратегії розвитку ІПРЕЕД на 2019-2024 роки
http://www.impeer.od.ua/images/Links/regulations/Strategy_2019_2024.pdf та Концепції розвитку
http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/Conception_IMPEER.pdf в частині "підготовки
висококваліфікованих наукових кадрів", та конкретним цілям, заявленим по напряму "Кадровий потенціал та
структура Інституту". ЕГ відмічає, що заявлена мета повністю корелюється з особливостями, фокусом та орієнтацією
ОНП і в цілому підготовку аспірантів на набуття навичок й компетентностей, що дозволяють генерувати нові знання
та їх презентувати під час наукових дискусій, тобто на підготовку в першу чергу наукових працівників. Заявлена
унікальність ОНП повністю відповідає місії ІПРЕЕД, викладеній в Стратегії розвитку, в частині "проведення
наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань у виробничій, соціально-
економічній та економіко-екологічній сфері регіонального розвитку та системі управління ним, доведення наукових
і науково-технічних завдань до стадії практичного використання, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів,
задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку країни" та напрямкам
досліджень ІПРЕЕД. Унікальність освітньої програми сформована завдяки врахуванню: 1) існуючого досвіду
підготовки докторів і кандидатів економічних наук та функціонування спеціалізованих вчених рад за такими
спеціальностями, як 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, 08.00.04 - Економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і
регіональна економіка, 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; 2)
досвіду та здобуткам функціонування наукових шкіл з економіки природокористування, розвитку підприємницької
діяльності, міжрегіонального розвитку, ринку товарів і послуг, які охоплюють дослідження, що стосуються проблем
розвитку як економіки України в цілому, так і стратегічні дослідження проблем розвитку Українського
Причорномор`я, Українського Придунав`я. Цілі ОНП в контексті підготовки наукових та науково-педагогічних
працівників, які здатні якісно проводити наукові дослідження, корелюють з перспективами розвитку ІПРЕЕД в
контексті створення Південного наукового центру (зазначено на зустрічі із керівництвом).

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

На запит ЕГ було надано протоколи засідання групи забезпечення за період з 2016 по 2020 року, які підтверджують
врахування думки стейкхолдерів. Разом з тим, ЕГ рекомендує формально залучати стейкхолдерів до засідань груп
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забезпечення, що дозволить підвищити результативність обговорень для підвищення конкурентоспроможності
ОНП. На зустрічі з роботодавцями та іншими стейкхолдерами було отримано підтвердження щодо участі в розробці
ОНП осіб, які зазначені в ОНП як стейкхолдери, залучені до розробки ОНП (ОНЕУ, ТОВ "Холдингова компанія
Мікрон"), та як зовнішні стейкхолдери, які надали рецензії-відгуки (Департамент економічної політики та
стратегічного планування Одеської ДА, SIA "Earth Revival" (Латвія), Визирська сільська територіальна громада), та
високої зацікавленості в співпраці з ІПРЕЕД. Враховуючи налагоджені зв'язки ІПРЕЕД із стейкхолдерами різних
країн, різного статусу, ЕГ рекомендує сформувати постійно діючу групу в складі групи забезпечення із
представників партнерів ІПРЕЕД, включивши до її складу представників вітчизняних та зарубіжних ЗВО, суб’єктів
господарювання, професійних організацій, територіальних громад, органів державного управління та ін. На зустрічі
із здобувачами ЕГ отримала підтвердження від тих аспірантів, які заявлені в ОНП як внутрішні стейкхолдери і
залучені до розробки ОНП, їх особистої участі в обговоренні та внесенні пропозицій, які були прийняті до уваги,
зафіксовані в протоколах засідань групи забезпечення та представлені в Таблиці пропозицій та зауважень
стейкхолдерів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України
до освітньо-наукової програми «Економіка» (PhD) http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/Propozicii.pdf
.

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

Інформація про вітчизняні та зарубіжні установи й ЗВО наведена на сторінці http://www.impeer.od.ua/uk/about-
4/sciense-action/cooperation-with-universities/dohovory-ta-uhody-pro-spivpratsiu-z-zvo.html перелік підписаних угод
наведена http://www.impeer.od.ua/images/MON/Ugodi_IMPEER.pdf . Перелік організацій, з якими співпрацює
ІПРЕЕД http://www.impeer.od.ua/images/MON/cooperation.pdf. Під час зустрічей на питання ЕГ щодо вибору ЗВО
для вивчення досвіду з метою формування та вдосконалення ОНП було з’ясовано, що у відомостях гарантом було
зазначено лише ті зарубіжні й вітчизняні ЗВО, з якими не підписано договори про співробітництво. Крім заявлених
ЗВО було вивчено досвід таких зарубіжних ЗВО, як Університет Флоренції (Італія), Інституту регіональних
досліджень Угорської академії наук (Угорщина), міжнародної організації OECD, громадської організації IFKA
(Угорщина), які були відвідані викладачами ОНП в рамках участі в міжнародних проектах по Дунайській програмі
міжрегіонального співробітництва (DanubeChance2.0, Finance4SocialChange project) http://www.interreg-
danube.eu/approved-projects/danubechance2-0/partners , http://www.interreg-danube.eu/approved-
projects/finance4socialchange/partners , та гранту НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених
НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки (детальна
інформація щодо використаного досвіду надана на запит ЕГ). Оновлення ОНП відбувається з урахуванням запитів
на виконання НДР; гарантом підтверджено траєкторію і на майбутнє оновлення ОНП, враховуючи, що з шести
відділів ІПРЕЕД наразі п’ять - формують нові запити на виконання НДР, один - пропонує зміни. Галузевий та
регіональний контексті враховано в тематиці дисертаційних досліджень, переліку ОК та змісту ОК. Врахування
галузевого та регіонального контексті базується на співробітництві, зокрема з Головним управлінням статистики в
Одеській області http://www.impeer.od.ua/images/MON/OOUS.pdf , виконуваних держбюджетних роботах,
результати яких впроваджуються і на регіональному рівні. Такі цільові орієнтири на вивчення досвіду
функціонування вітчизняних та зарубіжних ОНП, врахування галузевого та регіонального контексту формує
особливості та унікальність ОНП в частині наповнення освітніх складових, організації НДР аспірантів.

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

Затверджений СВО по спеціальності 051 "Економіка" відсутній, проєкт СВО проходить етапи обговорення й
погодження. Аналіз ОНП дозволяє зробити висновок, що змістовне наповнення програмних результатів навчання в
цілому відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за основними дескрипторами, а самі програмні результати дозволять здобувачам розв’язувати комплексні проблеми
в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері економіки, що передбачають глибоке
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Але ЕГ вважає за
необхідне відмітити, що ПРН, які стосуються компетентностей в сфері викладацької (педагогічної) складової, чітко
не виокремлені, що доцільно врахувати при наступному перегляді ОНП. Відповідна рекомендація сформульована у
зв`язку з тим, що, на думку ЕГ, ОНП дозволяє отримати компетентності, необхідні для педагогічної діяльності (що
підтверджено за критерієм 2). ЕГ відмічає виважений підхід до вдосконалення та перегляду ОНП, який відбувається
з урахуванням позицій стейкхолдерів, галузевого та регіонального контексту (враховуючи тематичні плани НДР,
плани впровадження результатів НДР у народногосподарську практику та підготовки наукових кадрів
http://www.impeer.od.ua/uk/about-4/scinefiction.html ). ОНП 2016 та ОНП 2018 року мають несуттєві відмінності, але
при розробці ОНП 2020 року були внесені суттєві зміни у перелік обов’язкових фахових дисциплін: на заміну 5 ОК в
2016-2018 рр. було введено нові ОК в ОНП 2020 р. Ознайомлення з ОНП редакцій 2016, 2018 та 2020 років, дозволяє
ЕГ зробити висновок, що гаранту та групі забезпечення вдається дотримуватися балансу між спадкоємністю
редакцій ОНП та постійним її оновленням відповідно до потреб. На зустрічі з гарантом та групою забезпечення
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підтверджено про роботу над проєктом ОНП 2021 р., яка відтермінована до отримання результатів акредитаційної
експертизи.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1. ОНП має свою унікальність, яка проявляється в тому, що її наповнення відповідає унікальним напрямкам
наукового дослідження ІПРЕЕД і постійно переглядається відповідно до змін в планах НДР ІПРЕЕД, які
формуються відповідно до потреб розвитку економічної науки та практики. 2. Освітня програма базується на
тривалому досвіді функціонування аспірантури та спеціалізованих вчених рад за економічними спеціальностями,
наявності в закладі налагодженої співпраці з вітчизняними й зарубіжними представниками бізнесу, органами
державного управління й місцевого самоврядування, ЗВО, що дозволяє забезпечити високий рівень наукової
складової програми і враховувати зарубіжний досвід, європейські стандарти, регіональний, галузевий контекст та
тенденції розвитку спеціальності.

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

1. Обмеженість запроваджених в ІПРЕЕД заходів щодо врахування позицій та потреб зовнішніх стейкхолдерів.
Рекомендації: розглянути можливість формування постійно діючої групи в складі групи забезпечення із
представників партнерів ІПРЕЕД, включивши до її складу представників вітчизняних та зарубіжних ЗВО, суб'єктів
господарювання, професійних організацій, територіальних громад, органів державного управління та ін.;
розглянути доцільність запровадження вивчення позицій та потреб зовнішніх стейкхолдерів через формальні
анкетування (опитування).

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 1.1-1.4: цілі програми
відповідають стратегії та місії ІПРЕЕД, при їх визначенні та формулюванні програмних результатів навчання
враховуються позиції здобувачів, роботодавців та інших стейкхолдерів, тенденції розвитку спеціальності, галузевий
та регіональний аспект, досвід інших вітчизняних та зарубіжних програм, ОНП відповідає вимогам Національної
рамки кваліфікацій для третього (освітньо-наукового) рівня. ОНП має свою унікальність, яка забезпечується
врахуванням напрямів унікальних досліджень ІПРЕЕД, та постійним її переглядом відповідно до зміни тематики
НДР ІПРЕЕД. Потребує розширення співпраця із стейкхолдерами, ОНП в частині формулювання окремих
програмних результатів навчання потребує уточнення, але ці слабкі сторони не є суттєвими, враховуючи наявну
траєкторію на удосконалення та взірцевий характер наукової складової. Беручи до уваги всю цілісність встановлених
фактів (сильних сторін, позитивних практик, слабких сторін, недоліків) та їх контексту, а також такі чинники, як
принципи поваги до автономії закладу, урахування контексту та позицій стейкхолдерів, відносний вплив недоліків
на відповідний аспект якості освітньої програми та наявність в закладі підходу, орієнтованого на вдосконалення,
експертна група вважає можливим стверджувати про наявність загалом відповідності освітньої програми критерію 1
при наявності слабких сторін, що не є суттєвими.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг ОНП становить 60 кредитів ЄКТС, що відповідає Закону України «Про вищу освіту» та Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах).
При формуванні ОНП дотримані вимоги щодо вибіркової складової: 15 кредитів ЄКТС (25%) відведено на вибіркові
компоненти освітньої програми (вибіркові навчальні дисципліни). Мінімальні вимоги щодо обсягу кожної освітньої
складової, які були передбачені у Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук у закладах вищої освіти (наукових установах), в ОНП 2016 та 2018 рр. дотримані: на оволодіння
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загальнонауковими (філософськими) компетентностями) - 4 кредити (Філософія науки і культури); на здобуття
мовних компетентностей - 8 кредитів (Професійна англійська мова для наукового спілкування); на набуття
універсальних навичок дослідника, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності,
організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами - 12 кредитів (Методологія,
організація та інструментарій наукових досліджень, Практична підготовка); на здобуття глибинних знань зі
спеціальності - 21 кредит (Сучасна економічна теорія та обов’язкові дисципліни з циклу професійної підготовки). В
ОНП 2020 року збережена рекомендована структура: на оволодіння загальнонауковими (філософськими)
компетентностями - 5 кредитів (ОЗК3 «Філософія науки і культури"); на здобуття мовних компетентностей - 8
кредитів (ОЗК 2 "Професійна англійська мова для наукового спілкування"); на набуття універсальних навичок
дослідника, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення
навчальних занять, управління науковими проектами - 9 кредитів (ОЗК 4 "Методологія наукових досліджень", ОЗК
5 "Методологія роботи з грантами", «Науково-дослідна (викладацька) практика»); на здобуття глибинних знань зі
спеціальності - 23 кредити (ОЗК 1 "Сучасні проблеми ринкової економіки", ОФК1-ОФК6). ЕГ вважає за необхідне
звернути увагу на нерівномірний обсяг в кредитах дисциплін: дисципліни загальної підготовки та вибіркові
компоненти - не менше 5 кредитів, дисципліни, спрямовані на здобуття глибинних знань зі спеціальності - 3
кредити, що, з одного боку, дозволяє якнайповніше забезпечити інтереси здобувачів і є, дійсно, особливістю,
сильною стороною програми, але з іншого - збільшує кількість дисциплін (в ОПП 2016 та 2018 рр. було передбачено
5 обов’язкових дисциплін, що формують фахові компетентності; в ОНП 2020 р. кількість обов’язкових дисциплін,
що формують фахові компетентності збільшена до 6). ЕГ з повагою до автономії ІПРЕЕД рекомендує розглянути
доцільність їх укрупнення з метою оптимізації навчального та методичного навантаження наукових працівників,
задіяних в реалізації ОНП.

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

Ознайомлення з ОНП та змістом ОК дозволяє зробити висновок, що ОНП має в цілому чітку структуру, а між ОК є
логічний взаємозв’язок. Разом з тим, структурно-логічна схема, представлена в ОНП, дозволяє зрозуміти
послідовність вивчення ОК, але неповною мірою показує взаємозв’язок між ОК, що потребує її корегування.
Послідовність вивчення ОК є в цілому обґрунтованою та дозволяє досягти заявлених цілей та програмних
результатів навчання. ЕГ уточнила доцільність та причини включення дисципліни "Сучасні проблеми ринкової
економіки" (ОНП 2020 р.) та "Сучасна економічна теорія" (ОНП 2016 р. та ОНП 2018 р.) до циклу дисциплін
загальної підготовки (дисциплін, що формують загальнонаукові компетентності та універсальні навички
дослідника) і отримала пояснення, що при її викладанні орієнтуються на проблеми в контексті розвитку
економічної теорії і розглядають як базову для вивчення фахових (професійних) дисциплін. В ОНП відсутні окремі
дисципліни, присвячені інформаційним технологіями, організації й проведення навчальних занять; набуття
відповідних компетентностей та ПРН має певні особливості. Набуття навичок застосування інформаційних
технологій у науковій діяльності передбачено в рамках вивчення дисциплін, що формують фахові компетентності,
шляхом використання Excel для професійної обробки статистичних даних, використання програм Statal та Mapinfo.
Зустрічі з викладачами та здобувачами підтвердили дану практику. Набуття педагогічних навичок забезпечується
сукупністю елементів: наявністю окремої теми 3.6. "Філософія освіти " в змісті ОК "Філософія науки і культури",
пропагуванням та орієнтацією здобувачів на проходження зарубіжних стажувань, тематика яких охоплює
використання в освітньому процесі сучасних цифрових технологій та інструментів дистанційного та змішаного
навчання (такі стажування пройшли аспіранти Вернігорова Н.В., Скопцов К.В. (2-й рік навчання), Банташ А.М. (4-й
рік навчання) http://www.impeer.od.ua/images/MON/International_postgraduate_internship.pdf , можливістю
проходження педагогічної практики, цілеспрямоване та постійне застосування при викладенні дисциплін методів
навчання, спрямованих на оволодіння навичками презентації результатів досліджень. Враховуючи задоволеність
здобувачів, ЕГ вважає таку практику прийнятною для наукової установи. Під час організаційної зустрічі з гарантом
було встановлено, що неузгодженості в ОНП, які стосуються взаємозв’язку окремих ЗК, ФК (13, 14, 15), ПРН (13, 14)
та вибіркових компонент, розбіжностей в годинах та кредитах по ОЗК1 та ОЗК5, є технічними помилками (що
підтверджується їх відсутністю в навчальному плані); на запит гарантом було завантажено актуальну версія ОНП
2020 р. Водночас були виявлені неузгодженості між ОНП та навчальним планом в частині назв складових (циклів)
освітньої складової, а в навчальному плані - при позначенні семестру вивчення дисципліни (при правильному
розподілі за семестрами). Вказані неузгодженості потребують коригування при перегляді ОНП та перезатвердженні
НП.

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

Зміст ОНП повністю відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності. Обов’язкові та вибіркові освітні
компоненти мають тісний зв’язок зі спеціальністю та предметною областю, охоплюють як теоретичний, так і
практичний зміст предметної області.
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4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

В ІПРЕЕД створені достатні умови для формування індивідуальної освітньої траєкторії: наявність вибіркової
складової в ОНП; можливість вибору тематики наукового дослідження, отримання наукового консультування від
інших наукових працівників, виконання дослідження за індивідуальним планом, вибору виду практичної
підготовки, баз практики та формування програми; участь в НДР ІПРЕЕД, міжнародних проєктах й грантах.
Процедури вибору регламентовані Положенням про організацію освітнього процесу
http://www.impeer.od.ua/images/MON/osvitnii_process_polozhennya.pdf та Положенням про вибіркові дисципліни
http://www.impeer.od.ua/images/MON/vybirkovi_polozhennya.pdf . Передбачено організацію заходів з вибору
дисциплін в семестрі, який передує навчальному року, у якому заплановане їх вивчення (вибіркові дисципліни
запланові на 3-й семестр, тому їх вибір відбувається у 2-му семестрі 1-го року навчання). Такі часові рамки є
обґрунтованими, оскільки дозволяють забезпечити свідомий вибір дисциплін в контексті тематики дослідження та з
урахуванням особистих потреб здобувача. Норма, що визначає мінімальну чисельність у групі з вивчення вибіркових
дисциплін (не менше 80% чисельності академічної групи), обмежує процедури вибору, адже 20% здобувачів не
зможуть сформувати групу, отже їм в будь-якому випадку доведеться робити повторний вибір з обраних дисциплін.
Але здобувачі засвідчили відсутність конфліктів при узгодженні в межах групи, задоволеність переліком вибіркових
дисциплін та наявність можливості прослуховувати інші вибіркові дисципліни (не включені до індивідуального
навчального плану) як факультативи. В ОНП 2020 р. закладом було застосовано блокову систему, аспірантам
пропонувалося на вибір 3 блока по 2 дисципліни (всього 6 дисциплін). ЕГ відмічає як позитивну практику
укладання договору з ОНЕУ щодо взаємних пропозицій вибіркових дисциплін, в рамках якого затверджено перелік
з восьми додаткових вибіркових дисциплін (від ОНЕУ) http://www.impeer.od.ua/images/MON/choose.pdf . Водночас
є фактори, які ускладнюють його реалізацію і потребують узгодження: різна кредитність і семестр вивчення
дисциплін. Також ЕГ звертає увагу, що перелік ОК, який пропонується ОНЕУ, фактично зводиться до дисциплін зі
здобуття глибинних знань зі спеціальності, які, на думку ЕГ, є достатніми і в ІПРЕЕД. ЕГ рекомендує ІПРЕЕД
розширювати співпрацю із ЗВО щодо формування останніми пропозицій в частині дисциплін гуманітарного
спрямування, набуття універсальних навичок дослідника, навичок організації та ведення навчальних занять,
педагогічної діяльності тощо. ЕГ отримала підтвердження продовження подібної співпраці з іншими ЗВО і від
керівництва ІПРЕЕД, і від представників ЗВО на зустрічі із стейкхолдерами та відкритій зустрічі. ЕГ звертає увагу
на недоцільність зазначення в ОНП та НП лише тих вибіркових компонент, які пропонуються в ІПРЕЕД, оскільки це
звужує розуміння потенційних абітурієнтів щодо можливостей формування вибіркової складової за рахунок
співпраці із ЗВО.

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

Унікальністю та особливістю ОНП є акцент на науково-дослідну складову, що відбивається на підходах до розуміння
змісту практичної підготовки. ОНП передбачає здобуття практичних компетентностей, в першу чергу, за рахунок
активного залучення здобувачів до виконання науково-дослідних робіт. ОНП передбачено науково-дослідну
(викладацьку) практику на другому році навчання обсягом 3 кредити (16 тижнів), яка регламентована Положенням
про практику здобувачів третього рівня освіти ступеня доктора філософії
http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/praktika_polozhennya1.pdf . Аспіранти за бажанням можуть
вибирати вид практики – науково-дослідницьку чи викладацьку. Загальне керівництво та контроль здійснює гарант,
завідувачі відділів, а безпосереднє керівництво та контроль - науковий керівник. ЕГ на запит були надані приклади
звітів з педагогічної практики та документів, якими оформлюється контроль проходження практики (розроблені
лекції, практичні заняття, презентації, методичні розробки з відкритого заняття, презентації відкритого заняття,
протоколи циклових комісій баз практики про обговорення відкритого заняття, витяги з протоколів засідання
відділів ІПРЕЕД щодо затвердження плану практиків та підсумків її проходження), ознайомлення з якими дозволяє
підтвердити можливості набуття відповідних навичок, достатній рівень керівництва, супроводу та допомоги
аспірантам. Форми звітування (проведення відкритого заняття, презентації розробок до відкритого заняття) є
додатковими засобами формування необхідних softskills у здобувачів. Опанування практичних навичок з організації
та проведення навчальних занять забезпечується за рахунок зарубіжних стажувань, тематика яких охоплює
можливості використання в освітньому процесі сучасних цифрових технологій та інструментів дистанційного та
змішаного навчання. Такі стажування пройшли аспіранти Вернігорова Н.В. (2-й рік навчання), Скопцов К.В. (2-й
рік навчання), Банташ А.М. (випускниця 2020 р.)
http://www.impeer.od.ua/images/MON/International_postgraduate_internship.pdf (сертифікати прикріплено у
відповідь). Досвід викладання мають такі здобувачі: Банташ А.М. (випускниця 2020 р.), Шершун О.М. (2-й рік
навчання), Мурзановський Г.М. (4-й рік навчання), Ніколайчук Т.О. (4-й рік навчання). ЕГ отримала запевнення від
керівництва, гаранта та представників інших ЗВО (зокрема, ДУ "Одеська політехніка") щодо започаткування роботи
щодо обміну можливості проходження аспірантами ІПРЕЕД викладацької практики, а аспірантів інших ЗВО -
науково-дослідної в ІПРЕЕД.

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.
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ЕГ констатує наявність широкого переліку заходів щодо формування соціальних навичок: зміст ОНП та ОК,
застосовані форми і методи навчання, долучення аспірантів до активної науково-дослідної роботи, участі в
міжнародних проєктах та грантах, підготовки та обґрунтування проєктних заявок, постійна співпраця аспірантів та
суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування, органів державного управління в рамках виконання
науково-дослідних робіт, активна участь у програмах стажувань та підвищення кваліфікації. Активні методи
навчання, які опосередковано розвивають різні соціальні навички (дебати, завдання з пошуку інформації, реферати,
наукові доповіді), використовуються викладачами, що підтвердили здобувачі. Але унікальністю ОНП є те, що
здобувачі долучені до науково-дослідної роботи ІПРЕЕД, мають можливість приймати участь у засіданнях відділів,
вченої ради ІПРЕЕД, зустрічах із стейкхолдерами тощо, що на реальних прикладах дозволяє сформувати необхідні
для науковця-дослідника соціальні навички. Завдяки своїй активній науково-дослідній діяльності аспірати є
стипендіатами різних державний стипендій та лауреатами різних премій, а процес подання інформації та
презентація власних здобутків є також засобом набуття соціальних навичок.

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

Враховуючи потенційну можливість працевлаштування випускників ОНП на посадах науково-педагогічних
працівників в ЗВО, в контексті оцінки змісту ОНП вимогам професійного стандарту, ЕГ оцінила її відповідність
вимогам Професійного стандарту на групу професій "Викладачі закладів вищої освіти"
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/standarty/2021/03/25/Standart%20na%20hrupu%20profesiy_Vykladachi%2
0zakladiv%20vyshchoyi%20osvity_25.03.pdf і констатує, що зміст ОНП повністю відповідає вимогам в частині
оволодіння необхідними загальними компетенціями (п.4, стор.4 Професійного стандарту), можливості виконання
трудових функцій та набуття професійних компетентностей (п. 5, 6 стор. 5-15). ЕГ звертає увагу, що зміст ОК,
організація освітнього процесу (інтерактивні лекції, лекції-бесіди), організація самостійної роботи (підготовка
аналітичних записок, анотацій наукових статей, презентація власних досліджень), і, в першу чергу, постійне
залучення аспірантів (починаючи з першого курсу) до науково-дослідної діяльності та заходів на рівні відділів в
цілому установи повною мірою забезпечує: 1) оволодіння передбаченими загальними компетентностями ЗК.01-
ЗК.12.; 2) набуття професійних компетентностей та можливість виконання трудових функцій (А-Ж). Зміст ОНП та
організація освітнього процесу в повній мірі забезпечує підготовку докторів філософії, здатних виконувати
обов`язки, передбачені для наукових працівників Законом України "Про наукову та науково-технічну діяльність"
(п.4, ст.6, розділ ІІ) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

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

За результатами аналізу НП ЕГ має підстави констатувати про реалістичність та адекватність фактичного
навантаження здобувачів з акцентом на переважання самостійної роботи (аудиторне навантаження знаходиться в
межах від 21.3% - ОЗК1, ОЗК3 до 35.5% - ОФК1-6), що відповідає потребам аспірантам і фокусу програми на здобуття
ними компетентностей, необхідних для науково-дослідної роботи. Але в ОНП 2020 р. передбачено ОЗК5
Методологія роботи з грантами, обсягом 30год. (1 кр.), в т.ч. 20 год. лекцій та 10 год. практ. занять (аудиторне
навантаження - 100%). Під час зустрічі з науковими працівниками, задіяними в освітньому процесі, та групою
забезпечення було з`ясовано, що ОК розглядається як окремий модуль - індивідуальне науково-дослідне завдання,
яке виконується під безпосереднім керівництвом викладача під час аудиторної роботи. ЕГ відмічає, що така форма
організації заняття повністю забезпечене організаційно та матеріально (обладнана аудиторія для занять з
аспірантами з вільним доступом до комп`ютерів та Інтернету), є виправданою, відповідає цілям та особливостям
ОНП, і, в першу чергу, враховує інтереси здобувачів, які зацікавлені в отриманні системних знань щодо роботи з
грантами, проєктами, програмами. ЕГ визнає, що формально такий підхід не повністю відповідає рекомендаціям
МОН https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/6810/ , http://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/46385/ , якими
передбачено обмеження для максимальної кількості контактних годин. Але враховуючи, що цей ОК був
виокремлений із ОЗК4 Методологія наукових досліджень, по якому передбачено 48 год. лекцій при загальному
обсязі 150 год. (5 кр.), сукупна кількість контактних годин по обом ОК становить 78 год. (68 год. лекцій та 10 год
практ. занять) при загальному обсязі 180 год., тобто 43,3%. ОНП передбачено науково-дослідну (викладацьку)
практику обсягом 3 кр., яка згідно навчального плану триває 16 тижнів, при встановлених нормативах в 1.5 кр. на
тиждень https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/6810/ . Під час зустрічі з гарантом було отримано пояснення про
прийняття рішення щодо поєднання практики з виконанням наукової складової у зв’язку з постійним долученням
аспірантів до науково-дослідної роботи. Враховуючи, що аспіранти задоволені таким рішенням, експертна група
рекомендує відкоригувати позначення в НП, поєднавши для цих тижнів практику та наукову складову. ЕГ відмічає,
що гарантом та групою забезпечення постійно проводяться опитування та підтримується тісний взаємозв’язок з
аспірантами щодо розуміння їх оцінки власної завантаженості. Зокрема, на запитання ЕГ щодо доцільності
вивчення ОЗК1 Сучасні проблеми ринкової економіки протягом двох семестрів (осінній, весняний), враховуючи її
розгляд як базової для професійних дисциплін, отримано пояснення, що рішення щодо такого розподілу було
прийнято через певну завантаженість здобувачами самостійною роботою по дисциплінам ОЗК3 Філософія науки і
культури та ОЗК2 Професійна англійська мова для наукового спілкування.
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9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

ОНП не передбачає підготовку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за дуальною формою освіти. Разом з
тим, у відомостях про самооцінювання ІПРЕЕД підкреслено фактичну наявність окремих елементів дуальної освіти.
ЕГ визнає, що постійне долучення аспірантів до НДР, дозволяє вести мову про наявність елементів дуальної освіти
не лише щодо підготовки наукового працівника, а і викладача закладів вищої освіти і не лише щодо виконання
таких трудових функцій, як Г - виконання дослідницьких/творчих проектів, оприлюднення їх результатів та
забезпечення захисту авторських прав; Ж - здійснення наукової та фахової експертизи, консультування осіб,
підприємств, організацій, а і В - оцінювання результатів навчання (через постійну участь у поданні заявок по
грантам та проєктам, які передбачають здійснення оцінок, їх залучення до оцінювання проєктних заявок в рамках
програми Erasmus+, по якій ІПРЕЕД виступає як установа, що здійснює оцінювання). ЕГ підтримує таку позицію і
вважає це інноваційною й взірцевою практикою, враховуючи системність, інтенсивність такого залучення аспірантів
до НДР та створені в ІПРЕЕД умови для навчання через дослідження (критерій 10).

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

1. ОНП та освітня діяльність мають чіткий студентоцентрований підхід в частині формування індивідуальної
освітньої траєкторії здобувача, який охоплює організацію як освітньої, так і наукової складової ОНП. 2. Зміст ОНП,
організація освітнього процесу та практичної підготовки в повній мірі забезпечує підготовку докторів філософії,
здатних виконувати обов`язки, передбачені для наукових працівників Законом України "Про наукову та науково-
технічну діяльність". Зміст ОК, організація освітнього процесу (інтерактивні лекції, лекції-бесіди), організація
самостійної роботи (підготовка аналітичних записок, анотацій наукових статей, презентація власних досліджень), і в
першу чергу постійне залучення аспірантів (починаючи з першого курсу) до науково-дослідної діяльності та заходів
на рівні ІПРЕЕД повною мірою забезпечує оволодіння навичками професійного стандарту "Викладачі закладів
вищої освіти". 3. Повноцінне залучення аспірантів до науково-дослідної роботи ІПРЕЕД, що дозволяє забезпечувати
формування необхідних softskils та стверджувати про фактичну наявність окремих елементів дуальної освіти не
лише в частині підготовки фахівця, здатного працювати на посадах наукового/науково-педагогічного працівника,
що є інноваційною та взірцевою практикою, враховуючи системність та інтенсивність НДР, створені умови для
навчання через дослідження. 4. Започаткування співпраці із ЗВО в частині обміну пропозиціями щодо вибіркових
дисциплін та можливості взаємного проходження практики.

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

1. Окремі невідповідності між ОНП та навчальним планом (в частині назви циклів), технічні помилки в навчальному
плані (в частині зазначення семестрів вивчення дисципліни). Рекомендації: узгодити зміст ОНП та навчального
плану, відкоригувати навчальний план. 2. Зазначення в ОНП та навчальному плані лише тих вибіркових компонент,
які пропонуються в ІПРЕЕД, що звужує ознайомлення потенційних абітурієнтів з можливостями формування
індивідуальної освітньої траєкторії; відмінності в обсягах та семестрах вивчення вибіркових дисциплін ІПРЕЕД,
ОНЕУ, що може створювати складнощі при формуванні необхідної кількості кредитів вибіркової складової.
Рекомендації: зазначити в ОНП та НП лише загальний обсяг кредитів, передбачених на вибіркову складову, а на
сайті ІПРЕЕД у вкладці, присвяченій підготовці наукових кадрів, передбачити окрему вкладку з вибіркової
складової, в якій розмістити силабуси вибіркових компонент, які пропонуються в ІПРЕЕД, договори про
співробітництво із ЗВО з переліком вибіркових дисциплін, які пропонуються для вивчення аспірантам ІПРЕЕД, з
розміщенням силабусів або з переадресацією на відповідну сторінку сайту ЗВО; по можливості узгодити кількість
кредитів та семестр вивчення вибіркових дисциплін з партнерами-ЗВО. 3. Застосування обмеженого переліку
вибіркових дисциплін, які спрямовані виключно на здобуття знань зі спеціальності (в тому числі і партнерами ЗВО).
Рекомендації: розширювати співпрацю із ЗВО щодо формування останніми пропозицій щодо переліку вибіркових
дисциплін за рахунок дисциплін гуманітарного спрямування, дисциплін з вивчення інших іноземних мов,
дисциплін, які спрямовані на формування системного наукового світогляду, професійної етики, загального
культурного кругозору, набуття універсальних навичок дослідника, навичок організації та ведення навчальних
занять, педагогічної діяльності тощо. Така стратегія ІПРЕЕД щодо забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії
забезпечить потреби здобувачів та підвищить конкурентоспроможність ОНП. 4. Нерівномірний обсяг в кредитах
дисциплін різних блоків. Рекомендації: розглянути доцільність та можливість укрупнення дисциплін, які
спрямовані на здобуття глибинних знань зі спеціальності, з перенесенням певних дисциплін до групи вибіркових,
що сприятиме оптимізації навчального та методичного навантаження наукових працівників, задіяних в реалізації
ОНП. 5. Нерівномірний обсяг аудиторного навантаження, відсутність практичних та семінарських занять по
окремим дисциплінам. Рекомендації: оптимізувати обсяг аудиторного навантаження відповідно до практики ЄКТС,
передбачити виокремлення практичних (семінарських) занять.

Рівень відповідності Критерію 2.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 2.1-2.9: обсяг та структура
програми відповідає вимогам нормативних документів в сфері підготовки докторів філософії, її зміст має в цілому
чітку структуру, дозволяє досягти програмних результатів навчання та відповідає предметній області, сформовані
можливості для формування індивідуальної освітньої траєкторії, механізми якої вдосконалюються, фактичне
навантаження здобувачів є адекватним. В ІПРЕЕД наявні взірцеві практики в частині практичної підготовки
аспірантів для їх подальшої професійної діяльності як наукових працівників та викладачів ЗВО з точки зору
відповідності вимогам професійного стандарту, набуття soft skills, організації освітньої та наукової складової в
частині залучення здобувачів до НДР та презентації результатів досліджень, що може розглядатися як певний
елемент дуальної освіти в сфері підготовки наукових кадрів. Разом з тим, наявні недоліки в ОНП в частині
формування освітньої складової при дотриманні формальних регламентів щодо розподілу між аудиторної та
самостійною роботою, визначення кредитності ОК, що потребує коригування ОНП та НП, та слабкі сторони в
частині формування вибіркової складової, стосовно яких ЕГ надано рекомендації щодо її посилення з метою
підвищення конкурентоспроможності ОНП. Беручи до уваги всю цілісність встановлених фактів (сильних сторін,
позитивних практик, слабких сторін, недоліків та їх контексту, такі чинники, як принципи поваги до автономії
закладу, врахування контексту та позицій стейкхолдерів, відносний вплив недоліків на відповідний аспект якості
освітньої програми та наявний чіткий підхід, орієнтований на вдосконалення, експертна група вважає можливим
стверджувати про наявність загалом відповідності освітньої програми критерію 2 при наявності слабких сторін та
недоліків, що не є суттєвими.

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

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

Правила прийому до аспірантури за освітньою програмою 051 «Економіка» є чіткими та зрозумілими, доступними
для потенційних вступників. Офіційний веб-сайт ІПРЕЕД НАН України містить таку інформацію щодо вступу до
аспірантури: умови прийому вступників, вимоги до них, правила вступу здобувачів -
http://www.impeer.od.ua/uk/conditions-for-entry.html; правила прийму до аспірантури у 2021 році
http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/Umovi_vstupu_2021.pdf , вимоги до вступних випробувань, а
саме: Програму вступного іспиту зі спеціальності 051 «Економіка» -
http://www.impeer.od.ua/images/MON/economics_051.pdf ; Програму вступного іспиту з іноземної мови (Англійської
мови) - http://www.impeer.od.ua/images/MON/engl_lang.pdf. Дана інформація оприлюднена на офіційному веб-сайті
ІПРЕЕД НАН України у розділі «Спецрада» - «Підготовка наукових кадрів» - «Аспірантура/докторантура». Також
окремі положення щодо вступу, навчання, прав та обов'язків здобувачів ступеня доктора філософії, їх освітньої та
наукової роботи розміщено у Положенні про аспірантуру та докторантуру
http://www.impeer.od.ua/images/MON/aspirantura.pdf . В умовах до вступу в аспірантуру надано таку інформацію:
форми та термін підготовки в аспірантурі; фінансування; вартість підготовки; адреса та терміни щодо прийому заяв
і документів; строки проведення вступних випробувань; перелік та взірці документів, що подаються при вступі до
аспірантури. Правила прийому до аспірантури у 2021 році затверджені рішенням Вченої ради ІПРЕЕД НАН України
(протокол № 18 від «07» грудня 2020 р.). Програми вступних іспитів ухвалені Вченою радою ІПРЕЕД НАН України
(протокол № 11 від «31» липня 2020 р.) та затверджені Директором Інституту «05» серпня 2020 р. Прийом до
аспірантури здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування в межах ліцензованого
обсягу. Правила прийому, оприлюднені на офіційному веб-сайті ІПРЕЕД НАН України, не містять ознак
дискримінації для потенційних вступників на навчання за даною освітньою програмою. На онлайн-зустрічах ЕГ із
науковими керівниками здобувачів ними було підтверджено, що інші критерії при визначенні можливості вступу на
державне місце, аніж ті, що зазначені у правилах прийому, відсутні.

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

На офіційному веб-сайті ІПРЕЕД НАН України оприлюднено правила прийому на навчання у 2021 р. за даною
освітньою програмою http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/Umovi_vstupu_2021.pdf , відповідно до
яких до участі в конкурсі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітнім рівнем магістра (спеціаліста).
Вступні випробування до аспірантури, враховуючи особливості ОНП, складаються із трьох вступних іспитів: зі
спеціальності, з іноземної мови (Англійської мови) та філософії. Програма вступного іспиту зі спеціальності 051
«Економіка» розміщена за посиланням http://www.impeer.od.ua/images/MON/economics_051.pdf і включає в себе
загальноекономічні питання та питання дисциплін фахового спрямування, критерії оцінювання знань та список
рекомендованої літератури. Програма вступного іспиту з іноземної мови (Англійської мови) розміщена за
посиланням http://www.impeer.od.ua/images/MON/engl_lang.pdf та містить такі розділи: загальні положення, мету
та завдання вступного іспиту з іноземної мови, характеристику змісту програми, вимоги до навичок та вмінь в
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мовленнєвій діяльності, порядок проведення вступного іспиту, структуру екзаменаційного білета, форми контролю,
критерії оцінювання, лексичний мінімум та граматичний матеріал, список рекомендованої літератури. Вступник,
який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним міжнародним сертифікатом, звільняється від
складання вступного іспиту, при цьому зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного
випробування з найвищою оцінкою. Програми вступного випробування зі спеціальності та іноземної мови,
оприлюднені на сайті Інституту, відповідають специфіці спеціальності 051 «Економіка» Програму вступного іспиту з
філософії на сайті не оприлюднено. Для здобувачів, які не мають вищої економічної освіти, пропонується складати
іспит з економічної теорії, проте програму вступного іспиту на сайті не оприлюднено. Додатковим показником при
обчисленні конкурсного балу є попередні навчальні або наукові досягнення вступників до аспірантури: диплом
магістра з відзнакою; диплом переможця або призера: студентської олімпіади з фаху, конкурсу наукових
студентських робіт МОН України або НАН України з фаху, Диплом лауреата премії НАН України для молодих
учених за обраною спеціальністю; стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань
України або до міжнародних наукометричних баз; одноосібна монографія або розділ у колективній монографії,
рекомендована до друку вченою радою; участь у науковій всеукраїнській (міжнародній) конференції за обраною
спеціальністю. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями у складі 3-5 осіб,
призначеними Директором Інституту. Під час онлайн-зустрічі ЕГ із працівниками структурних підрозділів,
завідуючою аспірантури було зазначено, що із потенційними вступниками напередодні вступних випробувань
проводяться консультації щодо вступних іспитів.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти регулюється згідно статті 46
закону України «Про вищу освіту» та «Положенням про порядок реалізації учасниками освітнього процесу
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України права на академічну мобільність»
http://www.impeer.od.ua/images/MON/acad_mobilnist.pdf , «Положенням про аспірантуру та докторантуру інституту
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України»
http://www.impeer.od.ua/images/MON/aspirantura.pdf та «Положенням про організацію освітнього процесу для
аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою»
http://www.impeer.od.ua/images/MON/osvitnii_process_polozhennya.pdf . Перезарахування вивчених навчальних
дисциплін та ліквідація академічного розходження здійснюється, відповідно до «Положення про систему
оцінювання набутих знань здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії в
Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України», затвердженого рішенням Вченої ради
Інституту (протокол № 11 від 31.07.2020 р.) http://www.impeer.od.ua/images/MON/results_evaluation.pdf . Дані
положення висвітлені на сайті ІПРЕЕД НАН України за посиланням – http://www.impeer.od.ua/uk/regulation-on-
the-establishment.html . Випадків застосування правил визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, на даній освітній програмі не було. Під час онлайн-зустрічі з групою
забезпечення та групою з розробки ОНП було підтверджено, що процедур перезарахування результатів навчання,
отриманих у інших ЗВО не було.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті, регламентовані
«Правилами про визнання результатів неформальної та інформальної освіти при підготовці здобувачів вищої освіти
ступеня доктор філософії в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії
наук України» http://www.impeer.od.ua/images/MON/Informal_education.pdf , ухвалені Вченою радою ІПРЕЕД НАН
України (протокол № 11 від «31» липня 2020 р.) та затверджені Директором Інституту «05» серпня 2020 р. Загальні
положення, порядок і процедури визнання результатів неформальної та (або) інформальної освіти розміщені на
офіційному веб-сайті ІПРЕЕД НАН України та є доступними для всіх учасників освітнього процесу. Також правила
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті, регламентовані «Правилами
прийому до аспірантури у 2021 році» - http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/Umovi_vstupu2021.pdf , у
яких вказано, що вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним міжнародним
сертифікатом за тестами TOEFL, International English Language Testing System, Сambridge English Language
Assessment або міжнародними сертифікати з іноземної мови, отриманими впродовж останніх двох років, що
засвідчують рівні С1 – С2, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови, при цьому зазначені
сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищою оцінкою. Під час
онлайн-зустрічі завідуючою аспірантурою була підтверджена дана інформація. Практики визнання інших
результатів навчання, отриманих у неформальній/інформальній освіті, за освітньою програмою спеціальності 051
«Економіка» виявлено не було.
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Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

1. Правила прийому до аспірантури враховують особливості даної ОНП, при цьому заслуговує на увагу те, що
програма вступного іспиту зі спеціальності 051 «Економіка», яка розміщені на офіційному веб-сайті ІПРЕЕД НАН
України, містить перелік як загальноекономічних питань, так і актуальних питань з дисциплін фахового
спрямування, а також список рекомендованої літератури для підготовки до вступного випробування, яка включає
наукові праці відомих в Україні вчених-економістів, ознайомлення з якими забезпечує ґрунтовну підготовку до
вступного іспиту. Програма вступного іспиту з іноземної мови (Англійської мови) вирізняється чіткістю вимог до
навичок та вмінь в мовленнєвій діяльності вступника, описом щодо структури білету та деталізованістю опису
критеріїв оцінювання знань вступників до аспірантури. 2. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської
мови дійсним міжнародним сертифікатом, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови, при цьому
зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищою
оцінкою, що засвідчує визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. 3. Позитивним моментом є
надана вступникам до аспірантури можливість при обчисленні конкурсного балу зарахування попередніх
навчальних або наукових досягнень і здобутків шляхом обчислення додаткового показника.

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

1. На офіційному веб-сайті ІПРЕЕД НАН України відсутні Програми вступного іспиту з філософії та вступного іспиту
з економічної теорії, який пропонується складати здобувачам, які не мають вищої економічної освіти. Рекомендації:
розмістити дані програми для ознайомлення потенційним вступникам. 2. На офіційному веб-сайті ІПРЕЕД НАН
України відсутня інформація щодо конкурсної ситуації під час вступної кампанії (списки вступників, результати
кожного із вступних іспитів, конкурсні бали, додаткові бали. Інформація розміщується лише на дошці оголошень у
приміщенні Інституту. Рекомендації: рекомендується оприлюднювати інформацію щодо конкурсної ситуації під час
вступної кампанії на офіційному веб-сайті ІПРЕЕД НАН України, що сприятиме відкритості та прозорості процесу
вступу до аспірантури. 3. Практика визнання результатів навчання, отриманих під час академічної мобільності, а
також у неформальній/інформальній освіті під час навчання на даній ОНП відсутня. Рекомендації: доцільно
розглянути можливість активізації долучення аспірантів до програм міжнародної академічної мобільності,
активізувати процес інформування аспірантів про можливості неформальної/інформальної освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 3.1-3.4: правила та умови
прийому до аспірантури є в цілому чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень, доступними та
оприлюдненими для потенційних вступників та інших стейкхолдерів; визначені та оприлюднені правила та
процедури визнання результатів у неформальній/інформальній освіті, та здобутих під час академічної мобільності.
Разом з тим, наявні недоліки в ОНП в частині оприлюднення на офіційному веб-сайті ІПРЕЕД НАН України
програм для вступного іспиту з філософії та вступного іспиту з економічної теорії, а також інформації щодо ходу
процесу вступною кампанії, що сприятиме підвищенню рівня доступності до інформації про вступну кампанію та її
прозорості, що в свою чергу підвищить попит на вступ до аспірантури на дану спеціальність. Крім того, ЕГ
рекомендує удосконалити механізми зарахування результатів, отриманих у неформальній освіті, що значно б
підсилило ОНП. Беручи до уваги всю цілісність встановлених фактів (сильних сторін, позитивних практик, слабких
сторін, недоліків) та їх контексту, такі чинники, як принципи поваги до автономії закладу, врахування контексту та
позицій стейкхолдерів, відносний вплив недоліків на відповідний аспект якості освітньої програми та наявний
чіткий підхід, орієнтований на вдосконалення, експертна група вважає можливим стверджувати про наявність
загалом відповідності освітньої програми критерію 3 при наявності слабких сторін та недоліків, що не є суттєвими.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

За результатами проведених зустрічей під час експертизи ОНП з'ясовано, що вибір форм та методів навчання і
викладання регламентується Положенням «Про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які
здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою»
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http://www.impeer.od.ua/images/MON/osvitnii_process_polozhennya.pdf , яке затверджено у серпні 2020 року. У
силабусах та робочих програмах до дисциплін наведено опис, мету, завдання, компетентності та програмові
результати, тематику лекційних та практичних занять, перелік питань винесених на самостійну роботу здобувачам,
питання для підсумкового контролю, методи викладання та методи контролю, розподіл балів та шкалу оцінювання,
рекомендовані літературні джерела. Такий підхід забезпечує можливість для здобувачів досягти заявлених цілей та
результатів навчання, здобути необхідні компетентності. Проте, ознайомлення із матрицею відповідності (таблиця
3) відомостей СО викликає необхідність чіткого розмежування методів навчання та форм проведення навчальних
занять. Адже, лекційні та семінарські заняття, самостійна робота, комунікація іноземною мовою, індивідуальні
консультації, що наведені у таблиці 3 в якості методів навчання, швидше можуть характеризувати форми
проведення, а не методи. Результати зустрічей дають підстави стверджувати, що у процесі підготовки здобувачів
ОНП активно використовуються дослідницький, проектний, практичний, моделювання, проблемний, евристичний
(пошуковий), дискусійний та інші методи навчання. Викладачі зазначали, що здобувачі виконують завдання, які
містять в собі всі елементи самостійного дослідницького процесу (постановку завдання, обґрунтування,
припущення, пошук відповідних джерел необхідної інформації, процес рішення завдання, складання проектів),
проявляються ініціатива, самостійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності, процес пізнання відбувається
під керівництвом викладачів та наукових керівників, або на основі евристичних вказівок тощо. Засади академічної
свободи для здобувачів реалізовуються за рахунок забезпечення умов вільного вибору тематики дослідження у
відповідності до наукових інтересів та задля формування селф-брендингу, вільного вибору освітніх компонент та
складання індивідуальних планів здобувачів задля формування власної освітньо-наукової траєкторії, вільного
вибору на участь у виконанні держбюджетних і госпдоговірних НДР, участь у наукових заходах та публікацію
результатів дослідження у наукових виданнях, а також право на академічну мобільність.

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

На сайті ІПРЕЕД наведено ОНП 2020 р. http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/ONP_051_Economics.pdf
, яку затверджено 31.07.2020 р., навчальний план
http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/navchalnyi_2020.pdf , що затверджений 31.07.2020 р., силабуси
до навчальних дисциплін http://www.impeer.od.ua/uk/navchalni-dystsypliny.html . Всі навчально-методичні
комплекси, в тому числі робочі програми до дисциплін із критеріями оцінювання, акумульовано в електронному
вигляді у відділі аспіратнури, де здобувачі можуть їх отримати на електронний носій. За результатми спілкування,
така форма інформування не викликає труднощів у здобувачів. Проте, враховуючи п.4.1, у змісті робочих програмах
доцільно деталізувати методи та критерії оцінювання. В ІПРЕЕД діє Положення «Про опитування аспірантів»
http://www.impeer.od.ua/images/MON/opytuvannya_aspirantiv_polozhennya.pdf , згідно якого вивчається думка
здобувачів стосовно рівня задоволеності здобувачів. Згідно наданих на запит ЕГ результатів опитувань всі здобувачі
висловили повний рівень задоволеності співпраці із науково-викладацьким складом. Таким чином, усі учасники
освітнього процесу мають необхідну інформацію стосовно цілей, змісту, ПРН та критеріїв оцінювання. З метою
підвищення конкурентоспроможності ОНП та враховуючи сучасний рівень інформаційно-технологічного розвитку
й матеріально-технічного забезпечення ОНП, можливо вбачати за доцільне використання модульного
інформаційно-освітнього середовища для реалізації ОНП.

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

В ІПРЕЕД здобувачі приймають активну участь у науковій роботі відділів Інституту згідно затвердженої бюджетної,
грантової та госпдоговірної наукової тематики http://www.impeer.od.ua/images/MON/ndr.pdf . Участь здобувачів
проявляється не тільки у формі написання статей та наукових доповідей, а і у формі написання, доповідних і
аналітичних записок до органів влади різних рівнів. Зокрема здобувач Шершун О.В. залучена до виконання
бюджетної теми 0119U00228 Методологія формування системи управління екологізацією секторів економіки,
здобувачі Голікова О.С., Ніколайчук Т.О, Туренко Є.А. працюють на виконанням конкурсної бюджетної теми
0118U06524 Економіко-екологічні пріоритети «зеленої економіки» у контексті сталого розвитку України, здобувач
Голікова О.С. залучена також до виконання грантової тематики 0120U00159 Формування та використання
природно-ресурсних активів рекреаційно-туристичної сфери тощо. Певний вплив наукова складова ОНП та
структура ІПРЕЕД як наукової установи має на визначення форм проведення аудиторних занять. Так, по окремим
ОК передбачені лише лекційні заняття. ЕГ уточнила підстави такого розподілу аудиторного навантаження і від
гаранта та викладачів було отримано пояснення такої ситуації: 1) на відміну від ЗВО в ІПРЕЕД і лекції і практичні
заняття викладає один викладач; 2) форми та методи навчання орієнтовані на інтерактивні лекції, формат
проведення яких передбачає попереднє ознайомлення здобувачів із лекційним матеріалом (підтверджено
аспірантами та викладачами) та фокус на наукові дискусії, опрацювання проблемно-пошукових питань, під час яких
відбувається і презентація результатів самостійної роботи, і обговорення завдань, і організація поточного контролю.
На думку ЕГ, такий підхід враховує особливості освітнього процесу в науковій установі, але рекомендує (з повагою
до автономії установи) конкретизувати форми аудиторних занять з метою більш чіткої організації самостійної
роботи.
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

В ІПРЕЕД розроблено та діє Положення «Про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають
вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою»
http://www.impeer.od.ua/images/MON/osvitnii_process_polozhennya.pdf , за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти, згідно якого один раз на два роки оновлюється зміст та структура ОК та ОНП, що
викликано оновленням наукових тематик в інституті, трансформаційними процесами соціально-економічної сфери
та змінами до правової бази. Так, у 2020 р. було повністю змінено переліки ОК циклу професійної підготовки та ОК
за вибором здобувачів. На зустрічі з гарантом з'ясовано, що зміни до ОНП приймаються із врахуванням сучасних
економічних трендів, Європейського досвіду та виходячи із позиції щодо необхідності забезпечення освітьної
складової, яка чітко відрізняється і не дублює магістерські програми. За результатами зустрічей із гарантом,
науковими працівниками, задіяними в організації освітнього процесу, та групою забезпечення виявлено активну
співпрацю учасників ОНП із новоствореними громадами у напрямку реалізації процесів децентралізації та
формуванні стратегій розвитку ОТГ Причорноморського регіону. Результати такої співпраці знаходять
відображення у змінах змісту ОК. Слід зазначити, зміст обов'язкових та вибіркових ОК відповідає тематиці наукових
доробків викладачів, а у списках рекомендованої літератури до всіх ОК є авторські монографії та статті самих
викладачів. З дисципліни «Економічні відносини в системі природокористування» (викладач Рубель О.Є.) силабус у
списку рекомендованої літератури містить монографію викладача" Інституціоналізація економіки
природокористування" та його статті на тему: "Економіко-екологічний дискурс як інструмент наукового мислення",
"Методологічні підходи до формування плати за екосистемні послуги в системі економіко-екологічного
інституційного проектування" та ін. ІПРЕЕД, проводить заходи щодо врахування думок і пропозицій аспірантів,
роботодавців, представників органів влади та інших стейкхолдерів http://www.impeer.od.ua/uk/novini-ipreed/40-
2020/158-rezultati-gromadskogo-obgovorennya-onp.html , за результатами яких розроблено «Таблицю пропозицій та
зауважень стейкхолдерів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук
України до освітньо-наукової програми «Економіка»
http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/Propozicii.pdf

5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.

У напрямку інтернаціоналізації ІПРЕЕД здійснює науково-освітні діалоги з зарубіжними партнерами
http://impeer.od.ua/uk/about-4/sciense-action/cooperation-with-universities/dohovory-ta-uhody-pro-spivpratsiu-z-
zvo.html , а саме: з Вищою економічною школою у Білостоці (Польща), з Інститутом регіональних досліджень
Угорської академії наук (Будапешт, Угорщина), з Литовським інститутом аграрної економіки (Литва), з
Сільськогосподарським університетом Пловдив (Болгарія), з Інститутом економіки сільського господарства
Румунської Академії (Будапешт, Румунія), з Університетом Анкари (Анкара, Туреччина), з Ярославською Державною
вищою технічно-економічною школою ім. о. Б. Маркєвича (Ярослав, Польща). За результатами співпраці зі
зарубіжними партнерами, оновлюється змістове навантаження ОК. Під час візиту до Університету Флоренції було
здійснено ознайомлення з освітньо-науковою програмою «Розвиток економіки та локальних систем» Університету
Флоренції (Research Doctorate-Ph.D. programme “Development Economics and Local System” (DELoS) of The University
of Florence), цей досвід знайшов відображення у роботі д.е.н. Лайко О.І., д.е.н. Єрмакової О.А. та к.е.н. Гетьман О.Л.,
які є викладачами дисциплін по ОНП «Економіка» . Співпраця з Організацією економічного розвитку та
співробітництва (OECD) (серпень 2019р., Франція, Париж) дала можливість викладачам ОНП «Економіка» (д.е.н.
Лайко О.І., д.е.н. Єрмакова О.А., к.е.н. Гетьман О.Л.) ознайомитись із досвідом проведення науково-дослідної,
експертно-аналітичної роботи, що стало основою для запровадження в освітньо-науковий процес інструментарію
обробки статистичних даних та моделювання з використанням апарату математичного аналізу, з програмами
системнодинамічного імітаційного моделювання. Участь у міжнародних проектах по Дунайській програмі
міжрегіонального співробітництва http://www.interreg-danube.eu/approvedprojects/danubechance2-0 та
http://www.interreg-danube.eu/approvedprojects/finance4socialchange викладачами ОНП (д.е.н. Лайко О.І., д.е.н.
Єрмакова О.А., д.е.н. Рубель О.Є.) дала можливість використати досвід громадської організації IFKA та Інституту
регіональних досліджень Угорської академії наук стосовно проведення інтерактивних лекцій, консультацій та інших
групових занять з невеликою чисельністю людей в коворкінгових просторах. Співробітники ІПРЕЕД розробили для
американського університету American David Livingstone University of Florida навчальні курси: «Principles of
accounting», «Intermediate accounting», «Cost accounting», що доводить можливість викладачів ОНП розробити і
впровадити окремі ОК англійською мовою. Таким чином, з метою розширення мовленнєвої компетентності та
можливостей мобільності здобувачів ОНП, доцільно запровадити вивчення окремих ОК англійською мовою.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

1. Започаткована розробка нового сайту ІПРЕЕД дозволить забезпечити більш зручний інтерфейс представлення
інформації стосовно освітньо-наукової діяльності, ОНП та освітніх компонент, що засвідчує чітку траєкторію на
удосконалення. 2. Зміни до ОНП приймаються із врахуванням сучасних економічних трендів, Європейського
досвіду. Активна участь аспірантів та співробітників у науково-дослідницьких проектах бюджетної, грантової та
госпдоговірної наукової тематики, налагоджена міжнародна співпраця, а також існуючий досвід взаємодії учасників
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ОНП із новоствореними громадами у напрямку реалізації процесів децентралізації та формування стратегій
розвитку ОТГ Причорноморського регіону, дає можливість використовувати результати отриманого досвіду у
процесі оновлення змісту ОК ОНП.

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

1. Відсутність чіткої диференціації форм і методів навчання для ОК. Рекомендації: уточнити та розмежувати методи
навчання та форми проведення навчальних занять в методичному забезпеченні, організувати та провести методичні
семінари для обговорення існуючих та інноваційних методів навчання з партнерам - ЗВО. 2. Невикористання у
процесі реалізації ОНП модульного інформаційно-освітнього середовища. Рекомендації: впровадження модульного
інформаційно-освітнього середовища у процес реалізації ОНП. 3. Невикористання наявних можливостей та мовного
потенціалу співробітників ІПРЕЕД. Рекомендації: запровадження вивчення окремих ОК англійською мовою,
враховуючи можливості, знання і компетентності співробітників ІПРЕЕД.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОНП в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 4.1-4.5: форми та методи навчання
умовно диференційовані, ОНП враховує вимоги студентоцентрованого підходу та необхідності забезпечення
академічної свободи, існує доступ всіх учасників освітньо-наукового процесу до інформації щодо реалізації ОНП, у
повній мірі відбувається поєднання освітнього процесу і наукових досліджень, спостерігається моніторинг та
оновлення змісту ОНП, налагоджена міжнародна співпраця. Проте, відсутнє використання модульного
інформаційно-освітнього середовища, що значно розширило б можливості освітнього процесу, а також існує
необхідність чіткого розмежування та конкретизації методів і форм навчання, але виявлені недоліки не є суттєвими,
враховуючи розуміння напрямків розвитку освітньої складової та чіткої траєкторії на удосконалення. Враховуючи
виявлені факти (сильні сторони, позитивні практики, слабкі сторони, недоліки) та їх зміст, зважаючи на принципи
поваги до автономії закладу й позиції стейкхолдерів, беручи до уваги бажання розвиватися і вдосконалюватися, а
також усвідомлюючи незначний вплив недоліків на якість ОНП , експертна група вважає можливим стверджувати
про наявність загалом відповідності освітньої програми критерію 4 при наявності недоліків, що не є суттєвими.

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

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

В інституті розроблено Положення «Про систему оцінювання набутих знань здобувачів вищої освіти третього
(освітно-наукового) рівня доктора філософії» http://www.impeer.od.ua/images/MON/results_evaluation.pdf , яке
затверджене 27.04.2016 р. та змінено 31.07.2020р. За результатами зустрічі зі добувачами (зустріч №3) з'ясовано, що
на першому занятті з кожної дисципліни вони отримують інформацію про види робіт, які необхідно виконати, про
види підсумкових контрольних точок, про кількість модулів та можливу кількість балів. Крім того, ще до початку
вивчення дисциплін необхідна інформація наводиться у виставлених на сайті силабусах до навчальних дисциплін
http://www.impeer.od.ua/uk/navchalni-dystsypliny.html . Проте, у силабусах наводиться система оцінювання без
конкретизації критеріїв оцінювання, тому доцільним є розміщувати у силабусі критерії оцінювання із зазначенням
вимог до знань і представлення результатів навчання, а також із відображенням можливої кількості балів за кожен
окремий вид робіт. У кожного аспіранта існує Індивідуальний план навчальної та наукової роботи (приклади надано
на запит ЕГ), в якому зазначено перелік ОК та необхідних видів наукової діяльності із запланованим обсягом робіт і
термінами виконання. За результатами зустрічей з'ясовано, що у кінці кожного семестру аспіранти звітують про
виконану роботу на засіданні відділів інституту, що також відображено в Індивідуальному плані та у протоколах
відділів. Наукові керівники надають висновки стосовно атестації аспірантів, що також відображено у Індивідуальних
планах здобувачів. В кінці кожного року навчання підсумки атестації здобувачів затверджуються рішенням Вченої
ради Інституту.

2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).
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Стандарт вищої освіти України третього рівня (ступінь доктора філософії) галузі знань 05 Соціальні та поведінкові
науки за спеціальністю 051 Економіка знаходиться на громадському обговоренні і ще не затверджений. У ОНП 2020
зазначено, що результатом навчання здобувача є вчасно підготовлений, із дотриманням всіх установлених
законодавством вимог, рукопис дисертаційної роботи за затвердженою темою, атестація здобувачів освітнього рівня
доктора філософії здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи та присудження наукового
ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 «Економіка». Проміжну атестацію здобувачів в інституті проводиться
у вигляді звітної конференції, оголошення про яку оприлюднюється на дошці оголошень та в новинах ІПРЕЕД
http://impeer.od.ua/uk/novini-ipreed/40-2020/166-uvaga-aspirantam-ipreed-nan-ukrajini-richnij-zvit.html . Таким
чином, представлення результатів досліджень відбувається відкрито і прозоро, аспіранти мають можливість
виступати перед аудиторією провідних фахівців галузі, відповідати на їх запитання та отримувати рекомендації.
Навички виступати перед наукової спільнотою є корисними як для подальшого наукового розвитку, так і їх
розвитку як науково-педагогічних працівників.

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

У процесі зустрічей експертів було з'ясовано, що у межах акредитованої ОНП діють уніфіковані правила проведення
контрольних заходів, які регламентуються навчальним планом, графіком навчального процесу та розкладом, який
розміщується на дошці оголошень. Вся необхідна інформація стосовно проведення контрольних заходів доводиться
до здобувачів також за допомогою створеної Viber групи, адміністратором якої є завідувач аспірантурою. Згідно
Положення «Про систему оцінювання набутих знань здобувачів вищої освіти третього рівня доктора філософії»
http://www.impeer.od.ua/images/MON/results_evaluation.pdf , аспіранти мають бути чітко проінформовані про
стратегію оцінювання, яка застосовується щодо їхньої навчальної програми; про те, які методи оцінювання будуть
до них застосовані; які очікувані результати, а також про те, які критерії будуть використані при оцінюванні
результатів навчання. На екзамені під час оцінювання викладачі враховують рівень володіння здобувачів
теоретичними знаннями, їх вміння демонструвати практичні навички та вирішувати ситуаційні завдання на підставі
використання сучасних методів та інформаційних технологій. У робочих програмах та силабусах наведено розподіл
балів під час поточного та підсумкового оцінювання. Кількість балів та їх розподіл за видами завдань під час
поточного і підсумкового контролю з дисципліни та критерії оцінювання знань аспірантів доводяться до відома
аспірантів науково-педагогічним працівником на першому навчальному занятті з дисципліни. У кожному силабусі,
розміщеному на сайті, зазначено, що конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з
викладачем, а при нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. Згідно Положення
"Про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії
поза аспірантурою» http://www.impeer.od.ua/images/MON/osvitnii_process_polozhennya.pdf , передбачено
процедуру ліквідації заборгованості у випадку, якщо аспірант отримав під час сесії не більше двох незадовільних
оцінок. Ліквідація заборгованості відбувається до початку наступного навчального семестру і допускається не
більше двох разів із кожної дисципліни: перший раз – викладачеві, другий – комісії. Такі уніфіковані правила
дозволяють забезпечити об'єктивність екзаменаторів. За результатами зустрічі зі здобувачами, вдалося також
з'ясувати, що у разі виникнення конфліктної ситуації, вони можуть повідомити про це на скриньку довіри та/або
звернутися до звернутися до гаранта, завідувача аспірантурою або співробітників інституту. Вирішення конфліктних
ситуацій регламентується положенням «Про вирішення конфліктних ситуацій»
http://impeer.od.ua/images/Links/regulations/Polozhennya_conflict.pdf . У випадку появи скарг передбачено
створення конфліктної комісії, проте скарг, конфліктів інтересів або випадків незадоволеності результатами
оцінювання не було.

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

В ІПРЕЕД популяризуються питання дотримання академічної доброчесності, розроблено політику, стандарти і
процедури її дотримання: Положення «Про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають
вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою» (пункт 14) та Положення «Про систему виявлення та
запобігання академічному плагіату» http://www.impeer.od.ua/images/Links/regulations/Polozhennya_Plagiat.pdf ,
Положення "Про Етичний Кодекс здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії ІПРЕЕД НАНУ"
http://impeer.od.ua/images/MON/etychnyi_kodeks.pdf, Положення "Про дотримання академічної доброчесності
науковими, науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти ІПРЕЕД НАНУ"
http://impeer.od.ua/images/MON/acad_dobrochesnist.pdf . Здійснюється перевірка робіт на плагіт аспірантів та
співробітників з використанням програми Unicheck (Ukraine) та StrikePlagiarism (Poland). Бібліотекою інституту
започатковано формування бази/репозитарію кваліфікаційних (дисертаційних) робіт та інших наукових доробків
співробітників та аспірантів. Здобувачам буде у допомогу створення і функціонування електронного репозитарію,
над яким вже почала працювати бібліотека. Пришвидшення доступу до оцифрованих праць через електронний
репозитарій забезпечить вищі рейтинги (зокрема індекси цитувань) для працівників та аспірантів. Випадків
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порушення академічної доброчесності в Інституті не було. Академічна доброчесність в ІПРЕЕД забезпечується: 1)
функціонуванням системи запобігання та виявлення академічного плагіату за рахунок поінформованості всіх
учасників освітньо-наукового процесу про необхідність норм дотримання авторського права та перевірки робіт на
плагіат; 2) системною протидією всіх учасників освітньо-наукового процесу проявам неправомірної вигоди ; 3)
проведенням обговорень, семінарів та інших заходів стосовно забезпечення норм академічної культури та
формування навичок упередження академічної недоброчесності; 4) вивчення досвіду освітньо-наукових закладів
щодо реалізації принципів академічної доброчесності; 5) відповідальністю кожного стейкхолдера за дотримання
норм академічної доброчесності, морально-етичних норм. Відповідальність за проведення заходів щодо дотримання
принципів академічної доброчесності в інституті покладена на адміністрацію. Норми етичної доброчесності та
етичні правила затверджені Положенням "Продотримання академічної доброчесності науковими,
науковопедагогічними працівниками та здобувачами освіти ІПРЕЕД НАНУ" (п.3). За порушення академічної
доброчесності в інституті встановлено відповідальність для всіх учасників освітньо-наукового процесу, зокрема для
здобувачів передбачено: виставлення незадовільної оцінки, повторне проходження оцінювання та освітньої
компоненти, також можливе відрахування з аспірантури; а для співробітників/викладачів передбачено: догану,
недопущення до участі в конкурсі на заміщення посад, відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні
вченого звання.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

1 . Проміжна атестація відбувається відкрито і прозоро у формі Звітної конференції, аспіранти мають можливість
виступати перед аудиторією провідних фахівців галузі, відповідати на їх запитання та отримувати рекомендації;
навички виступати перед науковою спільнотою є корисними як для подальшого наукового розвитку, так і їх
розвитку як науково-педагогічних працівників.

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

1. Відсутність чіткої конкретизації системи оцінювання у силабусах. Рекомендації: розміщувати у силабусі критерії
оцінювання із зазначенням вимог до знань і представлення результатів навчання, а також із відображенням
можливої кількості балів за кожен окремий вид робіт.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОНП у цілому відповідає характеристикам і підкритеріям 5.1-5.4.: аспіранти вчасно інформуються стосовно системи
оцінювання, існує можливість оскарження результатів, інститут популяризує академічну доброчесність та
забезпечує технічні можливості перевірки робіт на плагіат з використанням програми Unicheck (Ukraine) та
StrikePlagiarism (Poland). До слабкої сторони (недоліків) віднесено відсутність чіткої конкретизації системи
оцінювання за видами робіт, що, на думку ЕГ, є несуттєвим, враховуючи налагоджену систему інформування й
консультування аспірантів, але потребує удосконалення та доопрацювання. Враховуючи виявлені факти (сильні
сторони, позитивні практики, слабкі сторони, недоліки) та їх зміст, зважаючи на принципи поваги до автономії
закладу й позиції стейкхолдерів, беручи до уваги бажання розвиватися і вдосконалюватися, а також усвідомлюючи
незначний вплив недоліків на якість ОНП , експертна група вважає можливим стверджувати про наявність загалом
відповідності освітньої програми критерію 5 при наявності недоліків, що не є суттєвими.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОНП повністю забезпечує досягнення визначених
відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання. ІПРЕЕД має потужний науковий склад, який
має високу публікаційну активність, активну участь у розробці бюджетної, грантової та госпдоговірної наукової
тематики http://www.impeer.od.ua/images/MON/Participation.pdf , успішний досвід керівництва аспірантами, що
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завершується публічним захистом. У всіх викладачів є наукові публікації, що доводять їх відповідність дисциплінам,
зокрема викладач Шлафман Н.Л. веде дисципліну "Методологія наукових досліджень" і має статті: "Theoretical and
methodological bases of research asymmetry of the business sector Ukraine", "Методологічні засади подолання
диспропорцій розвитку підприємницького сектору як складової сталого розвитку економіки України"; викладач
Гетьман О.Л. веде дисципліну "Механізми та інструменти економічної та екологічної політики" і є співавтором
статей "Пріоритети, механізми та інструментарій екологізації інноваційного розвитку регіону", "Застосування
механізмів управління розвитком альтернативної енергетики в контексті екологізації паливно-енергетичного
комплексу" та монографій "Екологічне управління секторальною економікою: теорія та шляхи трансформації",
"Механізми підвищення енергетичної безпеки України в посткризовий період на основі використання потенціалу
альтернативних джерел енергії" тощо. Викладачі ОНП удосконалюють свої наукові та педагогічні компетентності за
рахунок проходження стажування та підвищення кваліфікації. По-перше, викладачі активно проходять підвищення
стажування, пов'язані з педагогічними навичками (орієнтацію на обов'язкове проходження яких зазначено
гарантом). Зокрема, гарант ОНП Купінець Л.Є. отримала сертифікати "ABOUT THE INTERNATIONAL SKILLS
DEVELOPMENT" про участь у вебінарах (THE WEBINAR on the theme "The cloud storage service for the online studying
on the example of the zoom platform, ES N 0626/2020. 07.08.2020, THE WEBINAR on the theme "Online studying form of
modern educationon the example of Google meet and Google classroom platform, ES N 5497/2020. 22/03.2021. Lublin,
Republic of Poland) та сертифікат учасника тренінгу з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти
(21.03.2019. Одеський національний університет ім. Мечнікова), викладачі Шлафман Н.Л., Уманець Т.В. та Банташ
А. отримали сертифікати "ABOUT THE INTERNATIONAL SKILLS DEVELOPMENT" про участь у вебінарах (THE
WEBINAR on the theme "The cloud storage service for the online studying on the example of the zoom platform,07.08.2020.
Lublin, Republic of Poland). По-друге, наукові працівники, задіяні в організації освітнього процесу, мають
сертифікати про знання іноземних мов, зокрема, викладач Рубель О.Є. отримав сертифікат підтвердження
володіння болгарською мовою (B2 level), викладачі Лайко О.І., Андрєєва Н.М. мають рівень володіння англійською
мовою B2, Єрмакова О.А. має рівень володіння англійською мовою С1.

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

В інституті користуються Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у
наукових установах Національної академії наук України
http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/Poryadok_vakansii_1621784699.pdf . В якості викладачів ОНП та
керівників аспірантів залучаються співробітники ІПРЕЕД, які мають участь у науково-дослідницьких проектах,
результати яких регулярно публікуються і практично впроваджуються
http://www.impeer.od.ua/images/MON/Participation.pdf . Проте існуючий Порядок проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад наукових працівників не враховує сучасні вимоги щодо організації освітнього процесу в
аспірантурі, участь наукових працівників у реалізації освітнього процесу, що викликає потребу розробки нового або
удосконалення існуючого порядку. Питання викладання дисциплін з іноземної мови та філософії вирішується
шляхом залучення зовнішніх сумісників: крім співробітників інституту до викладання на ОНП залучаються
викладачі Одеської національна академія харчових технологій (кафедра іноземних мов), Одеської філії Центру
гуманітарної освіти НАН України (кафедра філософії), які забезпечують дисциплін "Професійна англійська мова
для наукового спілкування", "Філософія науки та культури".

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

ІПРЕЕД має практику залучення роботодавців до освітнього процесу на платній основі та на умовах сумісництва, а
також на безоплатній основі та на підставі дії Угод про співробітництво і партнерство. За результатами зустрічей із
роботодавцями та іншими стейкхолдерами підтверджено, що до розробки та реалізації ОНП залучалися Голова
правління ПП ТОВ «Аверс», Директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської
державної адміністрації, директор ТОВ «ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ МІКРОН» та інші роботодавці. Слід зазначити,
що викладачі ОНП самі виступають в ролі роботодавців, адже готують не просто наукові кадри, а - майбутніх
викладачів і співробітників інституту. Крім того, випускники ОНП становлять очікуваний кадровий потенціал
провідних ЗВО Причорноморського регіону. Представники цих ЗВО залучаються до організації та реалізації
освітньо-наукового процесу в ІПРЕЕД в рамках функціонування п'яти науково-учбових комплексів
http://impeer.od.ua/uk/about-4/sciense-action/educational-complex.html : «Економічна освіта і наука» спільно з
Одеським національним економічним університетом (ОНЕУ, 2004 р.), «Економічна наука і освіта» спільно з
Одеською національною академією харчових технологій (ОНАХТ, 2007 р.), «Інноватика у сучасній економічній
освіті та науці» спільно з Одеським національним політехнічним університетом (ОНПУ, 2007 р.); «Екологічна
економіка: освіта і наука» спільно з Одеським державним екологічним університетом (ОДЕкУ, 2008 р.),
«Прогресивні технології та інструменти економічної науки і освіти» спільно з Національним університетом
кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК ім. Макарова, м. Миколаїв, 2008 р.).

4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.
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У процесі реалізації ОНП аспіранти мають змогу спілкуватися з професіоналами-практиками, зокрема з питань
формування стратегії розвитку із представниками Визирської сільської територіальної громади Одеської області. В
інституті існує практика залучення іноземних науковців для відкритих лекцій (http://www.impeer.od.ua/uk/novini-
ipreed/40-2020/139-21-02-2020-vidkrita-lektsiya-new-investment-opportunities-in-real-sector-turkey-ukraine.html );
залучення викладачів ЗВО-партнерів для відкритих лекцій (http://www.impeer.od.ua/uk/182-zoom-lektsiya-
internatsionalizatsiya-naukovoji-diyalnosti-vimoga-chasu.html ). Крім того, аспіранти залучені до засідань відділів,
вченої ради тощо, на яких присутні роботодавці, що забезпечує можливості спілкування з ними та обмін досвідом.

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

Професійні потреби викладачів ОНП в ІПРЕЕД тісно корелюють із потребами у здійсненні наукових досліджень, що
відповідають науково-дослідній тематиці відділів інституту. Розвиток професійності співробітників інституту та
викладачів ОНП інтегрований у низку основних завдань Інституту, які визначаються Статутом ІПРЕЕД НАН
України http://www.impeer.od.ua/images/Links/regulations/Statut.pdf та Положенням «Про систему забезпечення
якості освітньої діяльності» http://www.impeer.od.ua/images/Links/regulations/Polozhennya_quality.pdf . Огляд
матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОНП, ознайомлення із нормативними
документами та результати зустрічей доводять, що в інституті існують достойні умови для самонавчання,
саморозвитку та самовдосконалення науковців/викладачів. В інституті вітається розвиток співробітників за рахунок
сфери формальної, неформальної та інформальної освіти. Співробітники/викладачі мають можливість приймати
участь у науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах, а за результатами досліджень можуть
безкоштовно друкувати публікації в типографії Інституту. Результати професійного розвитку науковців/викладачів
щороку оприлюднююся на сайті http://www.impeer.od.ua/uk/about-4/achievements.html . За результатами багатьох
прикладних розробок отримані позитивні відгуки та інформацію про впровадження
http://www.impeer.od.ua/uk/about-4/results.html . Розвитку професійної майстерності сприяє також робота в 5
науково-учбових комплексах, створених спільно з вищими навчальними закладами
http://www.impeer.od.ua/uk/about-4/sciense-action/educational-complex.html . За рахунок щорічного рейтингування
співробітників інституту, розвиток викладачів відбувається в конкурентному середощі, що також виступає
додатковим стимулом для вдосконалення. В інституті поширена практика участі працівників у підвищенні
кваліфікації та стажуванні, наприклад: викладач Вереїтіна І.А. проходила науково-педагогічне стажування на тему:
“Heat Pumpsin the heart of the energy system " (Словацька Республіка, м. Ровінка, 27.10.2016 - 05.11.2016 ); викладач
Гетьман О.Л. проходила курси підвищення кваліфікації в Технічному університеті – Департамент з мовного та
спеціалізованого навчання (м. Габрово, Болгарія, 27.10.2015-5.11.2015) та підвищення науково-педагогічної
кваліфікації в Jesuit University Ignatianum in Krakow (м. Краків, Польща, 02.2019 р.) та підвищення науково
педагогічної кваліфікації у Wyższa szkola bankowa w Poznaniu ( м. Познань, Польща, 10.2019 р.); викладач Єрмакова
О.А. проходила курси підвищення кваліфікації в Технічному університеті Габрово (Департамент з мовного та
спеціалізованого навчання, Болгарія, 27.10.2015-5.11.2015), стажування у Східноєвропейському центрі
фундаментальних досліджень (Прага, Чехія, 3-27.07.2018) , наукове стажування у Вищій Школі Економіки у м.
Білосток (Польща, 30.04.2019-12.05.2019), наукове стажування в Організації економічного співробітництва і
розвитку (Париж, Франція, 26-31.08.2019).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

За досягнення у науково дослідній та фаховій сфері в Інституті існує система стимулювання, яка проявляється у
формі заохочень нематеріального характеру, зокрема у вигляді забезпечення можливості безкоштовних публікацій,
нагородження відзнаками та грамотами за сумлінну працю в сфері науки та освіти, висунення на премії Президії
НАН України (для молодих вчених, задіяних до реалізації ОНП) та інші. Окрім того, за результатами зустрічі
з'ясовано, що в ІПРЕЕД існує і система матеріального заохочення за рахунок економії фонду заробітної плати. На
запит ЕГ було надано Методику оцінювання результатів роботи наукових працівників та наукових підрозділів
Інституту, а також Результати оцінювання ефективності роботи відділів ІПРЕЕД в 2019 та 2020 роках, Оцінку
результатів роботи аспірантки 2-го року навчання Шершун А.М. як провідного інженеру відділу економіко-
екологічних проблем приморських регіонів (працює за сумісництвом) за 2020 рік. ЕГ відмічає, що в Методиці
передбачено розділ 7 "Підготовка наукових кадрів та освітня діяльність", в якому враховано факт викладання
освітніх курсів аспірантам, але відсутні окремі критерії, які враховували б педагогічну (викладацьку) майстерність
наукових працівників, залучених до освітнього процесу за ОНП, що може виступати додатковим стимулом розвитку
саме викладацької майстерності.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1. ІПРЕЕД має потужний науковий склад, який має високу публікаційну активність, активну участь у розробці
бюджетної, грантової та госпдоговірної наукової тематики (http://www.impeer.od.ua/images/MON/Participation.pdf),
успішний досвід керівництва аспірантами, що завершується публічним захистом. 2. ІПРЕЕД має практику

Сторінка 20



залучення роботодавців, професіоналів практиків та експертів до освітнього процесу на платній основі та на умовах
сумісництва, а також на безоплатній основі та на підставі дії Угод про співробітництво і партнерство. Викладачі ОНП
самі виступають в ролі роботодавців, готують майбутніх викладачів і співробітників інституту. 3. Професійні потреби
викладачів ОНП в ІПРЕЕД тісно корелюють із потребами у здійсненні наукових досліджень, що відповідають
науково-дослідній тематиці відділів інституту. Матеріально-технічне забезпечення, що використовується під час
реалізації ОНП, дає можливість для самонавчання, саморозвитку та самовдосконалення науковців/викладачів.

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

1. Система рейтингування співробітників та наукових працівників не враховує критерії педагогічної (викладацької)
майстерності, а Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад не враховує критерії участі у реалізації
освітнього процесу за ОНП. Рекомендації: удосконалити систему рейтингування та конкурсного добору викладачів
на ОНП на предмет врахуванням особливостей їх участі в реалізації освітнього процесу.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОНП у цілому відповідає характеристикам і підкритеріям 6.1-6.6.: професійна майстерність викладачів/науковців
задіяних до реалізації ОНП забезпечує досягнення задекларованих у програмі цілей та програмних результатів
навчання; інститут стимулює професійний розвиток співробітників та викладачів ОНП, існує практика залучення
роботодавців, професіоналів практиків та експертів до освітнього процесу. Система рейтингування співробітників та
наукових працівників і Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад повноцінно не враховують
участі у реалізації освітнього процесу та рівень педагогічної (викладацької) майстерності, що можливо є наслідком
специфіки роботи наукової установи і не може вважатися суттєвим недоліком. Враховуючи виявлені факти (сильні
сторони, позитивні практики, слабкі сторони, недоліки) та їх зміст, зважаючи на принципи поваги до автономії
закладу й позиції стейкхолдерів, беручи до уваги бажання розвиватися і вдосконалюватися, а також усвідомлюючи
незначний вплив недоліків на якість ОНП , експертна група вважає можливим стверджувати про наявність загалом
відповідності освітньої програми критерію 6 при наявності недоліків, що не є суттєвими.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Формування необхідних фінансових ресурсів ОП здійснюється за рахунок бюджетного фінансування на
забезпечення виконання фундаментальних та прикладних досліджень, коштів з конкурсної, госпрозрахункової та
грантової діяльності, а також за рахунок коштів з оплати за навчання здобувачами за кошти фізичних та юридичних
осіб. До матеріально-технічних ресурсів ІПРЕЕД НАН України належать: 1) Корпус ІПРЕЕД НАН України,
оснащений усіма нормами техніки безпеки та умовами і засобами безпеки (протипожежної безпеки, охороною з
відеонаглядом, антисептичними засобами, пандусом) та усіма комфортними умовами для здійснення освітньо-
наукової діяльності здобувачами. 2) Бібліотека із окремим читальним залом, призначеним як для індивідуальної
роботи здобувачів, так і з можливістю проведення групових занять, з облаштованими комп’ютерами робочими
місцями із доступом до мережі Інтернет, з наявним бібліотечним фондом за тематикою досліджень та архівом
науково-дослідних та дисертаційних робіт, захищених за всі роки роботи Інституту. 3) Наявний власний відділ
типографії, обладнаний необхідним устаткуванням, що дає можливість здобувачам вільно та безкоштовно
користуватись послугами видавництва (наявна ліцензія на здійснення видавничої справи). 4) Зал засідань з
інтерактивною дошкою для проведення зустрічей, консультацій, круглих столів, звітних конференцій та
комп’ютерним забезпеченням із встановленою ліцензійною інформаційною програмою Stata. 5) Аспірати мають
безоплатний доступ до мережі Інтернет та інформаційних джерел для ознайомлення з новими науковими
публікаціями за дослідницьким напрямом. Тимчасово відсутній доступ до наукометричної бази Scopus. Наявне
комп’ютерне забезпеченням із встановленою ліцензійною інформаційною програмою Stata, яка дає можливість
проводити прикладні наукові дослідження аспірантам (відео, на якому було продемонстровано роботу даної
інформаційної системи надано ЕГ заступником директора з наукової роботи п. Лайко О.І., а також показано під час
онлайн-зустрічі). 6) Навчальний процес забезпечено облаштованими навчальними площами та відповідними
технічними засобами, потрібними для викладацької діяльності та навчання в межах освітньо-наукової програми.
Деякі здобувачі працевлаштовані за сумісництвом у ІПРЕЕД НАН України та мають облаштовані згідно норм робочі
місця, оснащені комп’ютерами, копіювальними апаратами, сканерами, канцтоварами, що було підтверджено та
продемонстровано здобувачами та випускниками під час онлайн-зустрічі (Шершун О.М., Скопцов К.В., Банташ А.М.,
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Голікова О.С. та ін.). Наявні оснащена комп’ютерною технікою аудиторія для проведення групових навчальних
занять, кабінети науково-педагогічного персоналу для проведення індивідуальних занять та консультацій зі
здобувачами, а також окремі робочі місця для аспірантів в усіх відділах Інституту та прилеглих до них приміщеннях
(продемонстровано наданими ЕГ відеороликами, а також під час онлайн-огляду приміщень Інституту).

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

За результатами онлайн-зустрічей з аспірантами, представниками Ради молодих вчених, науково-педагогічним
персоналом та керівництвом й адміністрацією Інституту встановлено, що ІПРЕЕД НАН України цілковито
забезпечує безоплатний доступ учасників освітньо-наукового процесу з реалізації ОНП до матеріально-технічної
інфраструктури та інформаційних ресурсів, наявний вільний доступ до інформаційних ресурсів та мережі Internet
(WI-FI). Аспірати мають безоплатний доступ до мережі Інтернет та інформаційних джерел (здобувачем Шершун
О.М. під час онлайн-огляду матеріально-технічної бази було продемонстровано наявність доступу до
наукометричної бази Web of Science Core Collection) для ознайомлення з новими науковими публікаціями за
дослідницьким напрямом. Тимчасово відсутній доступ до наукометричної бази Scopus. ЕГ вважає за необхідне
відзначити, що припинення доступу до бази Scopus відбулося через чітке дотримання керівництвом ІПРЕЕД позиції
МОН щодо індексації наукових журналів, які видаються на тимчасово окупованих територіях України
https://mon.gov.ua/ua/news/indeksaciya-naukovih-zhurnaliv-sho-vidayutsya-na-timchasovo-okupovanih-teritoriyah-
ukrayini-ye-grubim-porushennyam-zakonodavstva-ukrayini-i-mizhnarodnogo-prava-poziciya-mon , що було зазначено на
зустрічах. Але спілкування з аспірантами показало, що вони обізнані з пошуком наукових видань в мережі Інтернет і
така ситуація не створила обмежень в пошуку та опрацюванні зарубіжних публікацій. Наявне комп’ютерне
забезпечення із встановленою ліцензійною інформаційною програмою Stata, яка дає можливість проводити
прикладні наукові дослідження аспірантам (відео, на якому було продемонстровано роботу даної інформаційної
системи надано ЕГ заступником директора з наукової роботи п. Лайко О.І., а також показано під час онлайн-
зустрічі). Навчальний процес забезпечено облаштованими навчальними площами та відповідними технічними
засобами, потрібними для викладацької діяльності та навчання в межах освітньо-наукової програми. Деякі
здобувачі працевлаштовані за сумісництвом у ІПРЕЕД НАН України (Аспіранти, докторанти мають право на роботу
у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою) відповідно до Постанови
Кабінету міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050) та мають облаштовані згідно норм робочі місця, оснащені
комп’ютерами, копіювальними апаратами, сканерами, канцтоварами, що було підтверджено та продемонстровано
здобувачами та випускниками під час онлайн-зустрічі (Шершун О.М., Скопцов К.В., Банташ А.М., Голікова О.С. та
ін.). Наявні оснащена комп’ютерною технікою аудиторія для проведення групових навчальних занять, кабінети
науково-педагогічного персоналу для проведення індивідуальних занять та консультацій зі здобувачами, а також
окремі робочі місця для аспірантів в усіх відділах Інституту та прилеглих до них приміщеннях (продемонстровано
наданими ЕГ відеороликами, а також під час онлайн-огляду приміщень Інституту).

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

Під час відеоогляду матеріально-технічної бази та онлайн-зустрічей із стейкхолдерами ЕГ отримала інформацію та
безпечності освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. Відео- та фото-звіти дають змогу
об’єктивно оцінити належний рівень стану санітарії, техніки безпеки та протипожежної сигналізації. Приміщення
корпусу забезпечені вогнегасниками, гідрантами, планами евакуації та обладнане всім необхідним для комфорту
здобувачів та працівників, а також осіб з особливими потребами (пандуси, стоянка, туалети). Інститут має власну
котельню та систему водопостачання, що забезпечує комфорт під час проведення навчальних занять та здійснення
наукової діяльності. Зі слів здобувачів та результатів їх анкетування матеріально-технічна інфраструктура,
комп’ютерне забезпечення та ресурси бібліотеки, типографії тощо є достатніми, безпечними та комфортними для
забезпечення виконання цілей ОНП. Опитування здобувачів щодо викладачів, освітнього середовища та
матеріального забезпечення освітнього процесу розміщено на сайті Інституту
https://docs.google.com/forms/d/16m6jrJq7D9aeb07PfU-AVlfzb3uH8KXSP7acJZbdyw0/viewform?edit_requested=true .
Результати такого опитування продемонстровані у АНАЛІТИЧНОМУ ЗВІТІ за результатами опитувань здобувачів
вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії від 25.03.2021 року за
посиланням http://impeer.od.ua/images/MON/Analyze_anket2021.pdf .

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

Результати онлайн-зустрічей ЕГ зі здобувачами, представниками адміністрації та Ради молодих вчених свідчать про
те, що ІПРЕЕД НАН України забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну
підтримку здобувачів вищої освіти у ході навчання з метою реалізації ними індивідуальної освітньої траєкторії.
Освітня підтримка передбачає застосування студентоцентрованого підходу в навчанні та якісне навчально-
методичне забезпечення освітнього процесу. Організаційна підтримка здобувачів вищої освіти полягає у
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забезпеченні потреб здобувачів щодо надання освітніх послуг; створенні належних матеріально-технічних,
навчально-методичних умов їх навчання; організації і здійсненні моніторингу якості освіти. Консультативна
підтримка здобувачів освіти реалізується шляхом офлайн і онлайн-консультацій для оперативного задоволення
освітніх, організаційних та соціальних потреб аспірантів. Інформаційна підтримка здобувачів освіти виявляється у
забезпеченні вільного безперешкодного доступу до інформації, необхідної для організації освітнього процесу,
міжнародної бази даних Web of Science. Соціальна підтримка здобувачів проводиться шляхом призначення
державної стипендії встановленого розміру здобувачам, які навчаються за державним замовленням. В Інституті для
інформаційної та соціальної підтримки організовано Раду молодих вчених, робота якої регламентується окремим
положенням http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/YSC_Polozhennya.pdf . Відділ аспірантури та
представники адміністрації всебічно та постійно надають всю необхідну інформацію здобувачам у окремо створеній
групі для них у додатку Viber, обговорюють проблемні питання на групових чи індивідуальних зустрічах,
здійснюються консультації науково-педагогічними працівниками
http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/Consultation.pdf . На запит здобувачів (Шершун О.М.) було
створено графік додаткових консультацій для забезпечення необхідності консультування із науковцями ІПРЕЕД
НАН України, котрі не викладають за даною ОНП. Потреби та інтереси здобувачів вищої освіти обговорюються на
засіданнях Вченої ради Інституту, участь у яких безперешкодно можуть приймати і самі здобувачі.

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

В Інституті створено сприятливі та безпечні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми
потребами, забезпечено доступність та безперешкодний доступ цих осіб до приміщень Інституту (пандус, просторий
ліфт), існує можливість дистанційного спілкування здобувача з науково-педагогічним персоналом та
адміністрацією. За даною ОНП з особливими потребами на даний час навчаються одна особа, яку задовольняють
умови освітньо-наукового процесу. Керівництво Інституту в подальшому планує покращувати ці умови,
усвідомлюючи потенційну можливість появи осіб з особливими освітніми потребами.

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

Політика та процедура врегулювання конфліктних ситуацій регулюється Положенням «Про вирішення
конфліктних ситуацій» http://www.impeer.od.ua/images/Links/regulations/Polozhennya_conflict.pdf та реалізовується
адміністрацією Інституту згідно діючого законодавства та етичних і моральних норм. Положення розміщено на
офіційному сайті ІПРЕЕД НАН України, знаходиться у вільному доступі працівникам Інституту та його здобувачам.
Із загальними засадами політики запобігання конфліктним ситуаціям та процедурою врегулювання конфліктних
ситуацій працівники та здобувачі вищої освіти ознайомлені, інформацію про що було отримано у ході онлайн-
зустрічей ЕГ із ними. Якщо працівники або здобувачі вищої освіти третього ступеню ІПРЕЕД НАН України
вважають, що було порушено їхні права і немає можливості залагодити конфлікт методом переговорів, вони можуть
подати скаргу до Комісії з питань врегулювання конфліктних ситуацій письмово або електронною поштою, яка буде
розглянута. Заслуговують на увагу два способи розгляду скарги щодо конфліктної ситуації - медіація (перемовини
між сторонами конфлікту за участю медіатора) та формальна процедура розгляду скарги, які чітко та подетально
розписані у даному положенні. Система запобігання конфліктних ситуацій в ІПРЕЕД НАН України є дієвою та
передбачає: створення об’єктивних умов, що перешкоджають виникненню і деструктивному розвитку перед
конфліктних ситуацій; усунення соціально-психологічних причин конфліктних ситуацій; нейтралізацію
особистісних причин виникнення конфліктних ситуацій; створення сприятливого соціально-психологічного клімату
в колективі; демократичність при прийнятті тих чи інших рішень, що стосуються всіх або окремих членів колективу;
розробку чітких посадових інструкцій, які виключають плутанину і безвідповідальність; справедливу винагороду за
працю: моральне і матеріальне заохочення. Згідно з Положенням «Про вирішення конфліктних ситуацій» при
спілкуванні з підлеглими та здобувачами вищої освіти третього ступеню керівники структурних підрозділів,
директор та його заступники повинні бути завжди компетентними, організованими, принциповими, чесними,
справедливими, вимогливими, проявляти доброзичливість й терпимість, з повагою ставитися до особистого життя
підлеглого (здобувача). За свідченнями здобувачів ОНП 051 “Економіка” та в процесі онлайн-бесіди з гарантом
програми ЕГ отримано інформацію про те, що в ІПРЕЕД випадків звернень щодо вирішення конфліктної ситуації (у
тому числі пов’язані із сексуальними домаганнями, корупцією, дискримінацією) зафіксовано не було. В Інституті діє
електронна скринька довіри, яка відкрита для аспірантів та керівників ОНП (dovira.ipreed@gmail.com). Конфліктних
ситуацій виявлено не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сторінка 23



1. ІПРЕЕД забезпечує безоплатний та безперешкодний доступ викладачів і аспірантів до освітнього середовища,
матеріальних та інформаційних ресурсів (в тому числі доступ до наукометричної бази Web of Science Core Collection,
можливість користування ліцензійною інформаційною програмою Stata), консультативну та соціальну підтримку
здобувачів вищої освіти. Аспіранти мають окремі, оснащені необхідною технікою та засобами робочі місця для
здійснення освітньо-наукового процесу. 2. Наявний власний відділ типографії, обладнаний необхідним
устаткуванням, що дає можливість здобувачам вільно та безкоштовно користуватись послугами видавництва.

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

1. Відсутній доступ до наукометричної бази Scopus та інших баз. Рекомендації: при формуванні бюджету відшукати
можливості фінансування доступу до наукометричної бази Scopus. 2. Існує потреба в наповненні репозитарію та
цифровізації бібліотечного фонду для здійснення якісного дисертаційного дослідження здобувачами ОНП.
Рекомендації: рекомендується наповнити репозитарій та забезпечити оцифровування бібліотечного фонду, що
дозволить покращити якість та швидкість освітньо-наукової діяльності здобувачів ОНП.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 7.1-7.6: фінансові та
матеріально-технічні ресурси достатні для забезпечення досягнення визначених освітньою програмою цілей та
програмних результатів навчання; в навчальних корпусах є безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої
освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової
діяльності в межах ОНП; освітнє середовище є комфортним, безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої
освіти. Разом з тим, ЕГ констатує наявність слабких сторін щодо відсутності доступу до наукометричної бази Scopus,
оцифрованості бібліотечного фонду, наповнення репозитарію. Проте, враховуючи розуміння керівництва Інституту
щодо необхідності забезпечення цих складових і в контексті вже розпочатої діяльності в даних напрямках, ЕГ
вважає, що повноцінна реалізація цих заходів не лише забезпечить в майбутньому повну відповідність, а і надасть
ознак взірцевості та інноваційності ОНП 051 «Економіка» за критерієм 7. Беручи до уваги всю цілісність
встановлених фактів (сильних сторін, позитивних практик, слабких сторін, недоліків) та їх контексту, експертна
група вважає можливим стверджувати про наявність повної відповідності освітньої програми критерію 7 при
відсутності ознак інноваційності та взірцевості.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

В ІПРЕЕД сформовано на інституційному рівні нормативне забезпечення щодо процедур розробки, затвердження,
моніторингу та пергляду ОНП, яке включає: Положення про систему забезпечення якості освітньої діляьності
http://www.impeer.od.ua/images/Links/regulations/Polozhennya_quality.pdf ; Положення про проєктні групи та групи
забезпечення з розроблення і супроводження освітніх програм
http://www.impeer.od.ua/images/MON/poektny_grupy.pdf ; Положення про гаранта освітньої програми
http://www.impeer.od.ua/images/MON/garant_programy.pdf . Відповідальним за функціонування та безперервне
вдосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності є директор ІПРЕЕД НАНУ. Відповідальними за
процеси забезпечення якості освітньої діяльності в межах її процесів є вчений секретар ІПРЕЕД НАНУ, завідуючі
відділів, керівники груп забезпечення наукових спеціальностей та уповноважені особи. Отже, фактично внутрішня
система забезпечення якості в цілому та процедури розроблення, моніторингу та періодичного перегляду ОНП
вбудовані у систему управління ІПРЕЕД, яка довела свою ефективність, адже у 2020 р. Інститут пройшов атестацію
наукових установ та за результатами проведення процедури загального оцінювання діяльності згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 04.12.2020 № 1528 увійшов до першої класифікаційної групи наукових
установ, які мають високий рівень отриманих результатів діяльності, інтегровані у світовий науковий і
Європейський дослідницький простори, демонструють високий науковий потенціал та ефективно його
використовують для подальшого розвитку
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/2021/Derzhavna%20atestatsiya%20naukovykh%20ustanov/10.02/zvedena
%20tablytsya%20do%20nakazu%201528.pdf . Елементом моніторингу системи контролю за якістю освітнього процесу
розглядається анкетування здобувачів, а також постійна співпраця із стейкхолдерами. ЕГ констатує ефективність
процесів в контексті свідомого підходу до розробки, затвердження, моніторингу та перегляду ОНП. ОНП 2020 року
була суттєво оновлена, враховуючи обговорення в межах групи забезпечення, результати розгляду на Вченій раді
ІПРЕЕД, позиції стейкхолдерів (що відображено по критеріям 1 та 2).
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2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

В ІПРЕЕД розроблено Положення про опитування аспірантів
http://www.impeer.od.ua/images/MON/opytuvannya_aspirantiv_polozhennya.pdf . Опитування проводяться на
систематичній основі, розроблено План цільових опитувань здобувачів
http://www.impeer.od.ua/images/MON/plan_opytuvan.pdf , передбачено проведення декількох опитувань
http://www.impeer.od.ua/uk/regulation-on-the-establishment.html щодо: 1) викладачів, освітнього середовища та
матеріального забезпечення освітнього процесу; 2) внутрішнього забезпечення якості ОНП, прозорості та
публічності; 3) контрольних заходів, оцінювання та академічної доброчесності; 4) навчання і викладання за ОНП; 5)
змісту ОНП та повноцінності підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії; 6) виконання критерію
«Навчання через дослідження»; 7) доступу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії до ОНП та визнання
результатів навчання, отриманих в ЗВО та інших закладах освіти. Ознайомлення з їх змістом доводить, що питання
не є формальними, а дозволяють отримати розуміння думок здобувачів щодо змісту ОНП та процесу їх навчання. В
ІПРЕЕД відбувається аналіз результатів опитувань: аналітичний звіт за результатами опитувань здобувачів вищої
освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії від 25.03.2021 року прикріплено у
відповідь на запит. На зустрічі із здобувачами ЕГ отримала підтвердження від тих аспірантів, які заявлені в ОНП як
внутрішні стейкхолдери, що залучені до розробки ОНП, їх особистої участі в обговоренні та внесенні пропозицій, які
були прийняті до уваги і зафіксовані в протоколах засідань групи забезпечення (надані у відповідь на запит). В
ІПРЕЕД функціонує Рада молодих вчених відповідно до Положення
http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/YSC_Polozhennya.pdf , має повноваження приймати участь в
обговоренні ОНП і фактично приймає в ній участь, оскільки її голова Лайко О.І. є членом групи забезпечення,
аспіранти за ОНП є також членами Ради молодих вчених. Інформація про заходи розміщена за посиланням
http://www.impeer.od.ua/uk/about-4/rada-molodykh-vchenykh-instytutu/novyny-rady-molodykh-vchenykh.html .
Процедури громадського обговорення ОНП розміщені на сайті в рубриці "Новини"
http://www.impeer.od.ua/uk/novini-ipreed/40-2020/158-rezultati-gromadskogo-obgovorennya-onp.html ЕГ відмічає, що
ІПРЕЕД в 2020 році було оприлюднено Таблицю пропозицій та зауважень стейкхолдерів
http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/Propozicii.pdf , факт подання відповідних пропозицій був
підтверджений здобувачами на зустрічах. ЕГ позитивно оцінює факт формування та оприлюднення таких
узагальнюючих таблиць. Разом з тим, рекомендує доповнити відповідну таблицю інформацією щодо факту
врахування або відмови від певної пропозиції з обґрунтуванням причин, що підвищило б прозорість процесу
розробки ОНП, ефективність партнерських взаємовідносин із здобувачами та дотримання заявленої траєкторії на
студентоцентрований підхід.

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

Результати спілкування із стейкхолдерами дають підстави експертній групі констатувати, що такі групи
роботодавців як представники бізнесу, місцевих органів державного управління, органів місцевого самоврядування
залучені до процедур перегляду освітньої програми як повноцінні партнери і через офіційні угоди (Перелік
організацій, з якими офіційно укладено угоди ІПРЕЕД http://www.impeer.od.ua/images/MON/cooperation.pdf ) та
через прямі зв’язки з керівництвом ІПРЕЕД та науковими працівниками, тому активне обговорення ОНП з
роботодавцями відбувається в рамках науково-практичних заходів, під час спільної роботи над проектами, науково-
дослідними роботами. На запит ЕГ було надано протоколи засідання групи забезпечення за період з 2016 по 2020
року, які підтверджують врахування думки роботодавців. Разом з тим, ЕГ рекомендує розглянути можливості
безпосереднього залучення роботодавців до засідань груп забезпечення, що дозволить підвищити результативність
обговорень для підвищення конкурентоспроможності ОНП. На зустрічі з роботодавцями та іншими стейкхолдерами
було отримано підтвердження щодо участі в розробці ОНП осіб, які зазначені в ОНП як стейкхолдери, залучені до
розробки ОНП (ОНЕУ, ТОВ "Холдингова компанія Мікрон"), та як зовнішні стейкхолдери, які надали рецензії-
відгуки (Департамент економічної політики та стратегічного планування Одеської ДА, SIA "Earth Revival" (Латвія),
Визирська сільська територіальна громада), та високої зацікавленості в співпраці з ІПРЕЕД. Враховуючи
налагоджені зв’язки ІПРЕЕД із стейкхолдерами різних країн, різного статусу ЕГ рекомендує сформувати постійно
діючу групу в складі групи забезпечення із представників партнерів ІПРЕЕД, включивши до її складу представників
вітчизняних та зарубіжних ЗВО, суб’єктів господарювання, професійних організацій, територіальних громад, органів
державного управління та ін. Процедури громадського обговорення ОНП розміщені на сайті в рубриці "Новини"
http://www.impeer.od.ua/uk/novini-ipreed/40-2020/158-rezultati-gromadskogo-obgovorennya-onp.html ЕГ відмічає, що
ІПРЕЕД в 2020 році було оприлюднено Таблицю пропозицій та зауважень стейкхолдерів Інституту проблем ринку
та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України до освітньо-наукової програми
«Економіка» (PhD) http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/Propozicii.pdf , факт подання відповідних
пропозицій був підтверджений стейкхолдерами на зустрічах. ЕГ позитивно оцінює факт формування та
оприлюднення таких узагальнюючих таблиць. Разом з тим, рекомендує доповнити відповідну таблицю інформацію
щодо факту врахування або відмови від певної пропозиції з обґрунтуванням причин, що підвищило б прозорість
процесу розробки ОНП та взаємовідносин із стейкхолдерами. Також ЕГ рекомендує розробити google-форми
опитувань для роботодавців та інших стейкхолдерів (подібних до опитувань аспірантів) з тим, щоб мати можливість
постійного зворотного зв’язку.
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

Збирання та аналіз інформації щодо траєкторії працевлаштування здійснюється відділом аспірантури ІПРЕЕД.
Випускники 2020 року (Талпа В.П., Голікова О.С., Банташ А.М.) працевлаштовані в ІПРЕЕД. Спілкування з
гарантом, групою забезпечення, Радою молодих вчених показало, що випускники аспірантури попередніх років
переважно працевлаштовані в ІПРЕЕД та в інших наукових установах НАН України, рідше - в ЗВО. Така траєкторія
працевлаштування була врахована при розробці та переглядах ОНП.

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

ЕГ констатує, що внутрішня система якості та побудовані зв’язки між адміністрацією, відділом аспірантури й
докторантури, відділами, Радою молодих вчених забезпечують високу якість наукової складовою, яка має взірцевий
характер, що підтверджується оцінкою за критерієм 10. Разом з тим, незважаючи на запевнення у відомостях щодо
відсутності недоліків, ЕГ констатує, що недоліки й слабкі сторони, хоча і технічного характеру, але наявні і
стосуються виключно освітньої складової. ЕГ, визнаючи складність для наукових установ переформатування
процесів підготовки докторів філософії, змушена констатувати, що налагоджені зв`язки із ЗВО не запобігли їх появі,
оскільки відповідних рекомендацій та зауважень від партнерів-ЗВО не надійшло. Тому ЕГ рекомендує посилити
співпрацю із партнерами-ЗВО в контексті їх участі в оцінці відповідності саме навчальних планів та ОНП
нормативним вимогам, а також в контексті вдосконалення навчально-методичних комплексів та інформаційного
забезпечення освітнього процесу.

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

ОНП проходить первинну акредитацію.

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

Аналіз результатів проведених зустрічей дає підстави експертній групі стверджувати про те, що культура якості
сформована, аспіранти, наукові керівники, наукові працівники, задіяні до освітнього процесу, представники
структурних підрозділів, роботодавці та інші стейкхолдери усвідомлюють необхідність розвитку системи якості,
пишаються бути долученим до процесів функціонування ОНП, між ними наявний тісний взаємозв’язок,
побудований на засадах наукової етики та академічної доброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1. Внутрішня системи забезпечення якості освіти вбудована в існуючу систему управління та функціонування
ІПРЕЕД, що дозволяє використовувати її переваги, які є значимими, враховуючи високу оцінку ІПРЕЕД під час
атестації наукових установ. 2. В ІПРЕЕД запроваджена систематична та інтенсивна взаємодія із стейкхолдерами
(роботодавцями, партнерами, здобувачами) в рамках і безпосереднього отримання відгуків на ОНП, і заходів, які
постійно відбуваються в ІПРЕЕД, що дозволяє забезпечувати наукову складову та зміст освітньої складової на рівні,
що відповідає сучасним досягненням науки. 3. Сильною стороною є залучення до розробки проєктів ОНП широкого
кола зовнішніх стейкхолдерів, зокрема слід акцентувати увагу на участі не лише керівників українських
підприємств, керівництва та науковців ЗВО, представників органів державної влади, ОТГ, а й керівників іноземних
підприємств (Ізраїль, Єрусалим; Латвія, Рига), що відкриває додаткові можливості для врахування закордонного
досвіду, їх зауважень, рекомендацій та пропозицій в контексті врахування європейських стандартів освіти та запитів
ринку. 4. Наявність культури якості, сформованої в ІПРЕЕД, яка забезпечує якість ОНП та її високу результативність
з огляду на активну участь здобувачів в НДР, високу оцінку їх особистих заслуг, чітке виконання індивідуального
плану наукової роботи.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

1. Недостатня ефективність двосторонньої взаємодії із партнерами-ЗВО в контексті реагування на недоліки (слабкі
сторони) в освітній складовій (при формуванні навчальних планів, розробці методичного забезпечення).
Рекомендації: запровадити вузькоспрямовану співпрацю із стейкхолдерами з боку ЗВО щодо оцінювання
відповідності освітньої складової рекомендаціям МОН в частині розробки навчальних планів шляхом проведення
окремих обговорень, спеціальних опитувань тощо; розширити практику проведення "методичних семінарів з питань
навчально-методичного та інформаційного забезпечення підготовки докторів філософії за третім (освітньо-
науковим) рівнем вищої освіти з метою обміну досвідом та використання кращих практик підготовки наукових та
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації", що передбачено Стратегією розвитку ІПРЕЕД (3.6. Взаємодія з
закладами вищої освіти та установами МОН України). 2. При оприлюдненні узагальнюючих таблиць з
пропозиціями стекхолдерів - відсутність оприлюднення аргументованої позиції групи забезпечення щодо їх
врахування або відхилення. Рекомендації: формувати та публікувати на сайті крім таблиць з пропозиціями таблиці з
поясненнями щодо факту врахування або відхилення конкретних пропозицій, що підвищить ефективність взаємодії
із стейкхолдерами та прозорість процесу перегляду ОНП. 3. Невикористання можливостей анкетування та
опитувань роботодавців та інших стейкхолдерів через google-форми або цільові адресні анкети. Рекомендації:
розробити та запровадити google-форми для опитувань, які розмістити на сайті ІПРЕЕД, та цільові адресні анкети
для підвищення ефективності та оперативності зворотного зв’язку із стейкхолдерами.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 8.1-8.7: дотримуються
затверджені процедури розробки та моніторингу освітньої програми, здобувачі, представники Ради молодих вчених,
роботодавці та інші стейкхолдери залучені до процесу розробки та перегляду освітньої програми; підтримується
зв'язок з випускниками аспірантури. Система забезпечення якості та культура якості в контексті наукової складової
має взірцевий характер, що підтверджується оцінкою за критерієм 10. Разом з тим, ЕГ внутрішня система
забезпечення якості в контексті освітньої складової не повною мірою забезпечує виявлення та усунення недоліків в
частині оформлення навчальних планів, але ЕГ підтверджує активну робота по вдосконаленню цілісної внутрішньої
системи забезпечення якості, Також є слабкі сторони щодо взаємодії із зовнішніми стейкхолдерами в контексті
формування їх складу та прозорості врахування їх пропозицій (ЕГ надано рекомендації). Беручи до уваги всю
цілісність встановлених фактів (сильних сторін, позитивних практик, слабких сторін, недоліків) та їх контексту, такі
чинники, як принципи поваги до автономії закладу, врахування контексту та позицій стейкхолдерів, відносний
вплив недоліків на відповідний аспект якості освітньої програми та наявність в закладі підходу, орієнтованого на
вдосконалення, експертна група вважає можливим стверджувати про наявність загалом відповідності освітньої
програми критерію 8 при наявності недоліків, що не є суттєвими.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Правила щодо прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу є зрозумілими і доступними на офіційному веб-
сайті ІПРЕЕД НАН України. Документами, якими регулюються права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу
в ІПРЕЕД НАН України є: «СТАТУТ Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України»
http://www.impeer.od.ua/images/Links/regulations/Statut.pdf , затверджений розпорядженням Президії НАН України
12.12.2016 р. № 853 (нова редакція); «Стратегія розвитку Інституту проблем ринку та економіко-екологічних
досліджень НАН України на 2019-2024 роки»
http://www.impeer.od.ua/images/Links/regulations/Strategy_2019_2024.pdf ; «Концепція розвитку Інституту проблем
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України на 2017-2023 роки»
http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/Conception_IMPEER.pdf ; «Правила внутрішнього трудового
розпорядку інституту» http://www.impeer.od.ua/images/Nakazi/INTERNAL_LABOR_REGULATION.pdf ;
«Розпорядження про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у
наукових установах Національної академії наук України» (Розпорядження Президії НАН України від 04.10.2018 р.
№ 553) http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/Poryadok_vakansii_1621784699.pdf . Крім того, на
офіційному веб-сайті ІПРЕЕД НАН України розміщено ряд Положень щодо організації науково-освітнього процесу,
а також представлена нормативно-правова база щодо забезпечення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації -
http://www.impeer.od.ua/uk/regulation-on-the-establishment.html Експертна група відмічає, що правила і процедури є
доступними та дотримуються усіма учасниками освітнього процесу. В процесі зустрічей зі здобувачами ЕГ
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впевнилася, що оновлення та доповнення інформації з цих питань здійснюється періодично шляхом застосування
додатку Viber.

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

У ході онлайн-зустрічей із гарантом ОНП, керівництвом та адміністрацією ІПРЕЕД НАН України, а також із групою
забезпечення та групою з розробки ОНП було встановлено, що не пізніше ніж за місяць до затвердження ОНП або
змін до неї ІПРЕЕД НАН України оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проєкт з метою
отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Експертною групою було отримано
інформацію про те, що до розробки проєктів освітніх програм попередніх років залучалося широке коло
стейкхолдерів – роботодавці, академічна спільнота, представники органів державної влади, керівники підприємств,
здобувачі та випускники вищої освіти, про що засвідчили і самі стейкхолдери в процесі онлайн-зустрічей із ЕГ.
Експертній групі у спілкуванні з різними групами стейкхолдерів вдалось з’ясувати, що покращення ОНП
здійснюється шляхом втілення конкретних пропозицій та зауважень, про що свідчить розміщена на офіційному веб-
сайті ІПРЕЕД НАН України таблиця із такими пропозиціями -
http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/Propozicii.pdf . Інформація про результати громадського
обговорення ОНП представлені у рубриці «Новини» http://www.impeer.od.ua/uk/novini-ipreed.html за наступним
посиланням - http://www.impeer.od.ua/uk/novini-ipreed/40-2020/158-rezultati-gromadskogo-obgovorennya-onp.html .

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

Під час ознайомлення з наповненням офіційного веб-сайту ІПРЕЕД НАН України та онлайн-спілкування зі
здобувачами вищої освіти та роботодавцями, експертна група встановила, що на ньому оприлюднено достовірну
інформацію про освітню програму в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства. Експертною групою було розглянуто зміст ОНП 2020 року
http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/ONP_051_Economics.pdf , ОНП 2016 та 2017 років, що не були
розміщені на сайті, але надані на запит ЕГ. Також ЕГ ознайомилась із структурою та змістом навчальних планів
2016, 2018, 2020 років, що оприлюднено на сайті за таким посиланням – http://www.impeer.od.ua/uk/osvitno-
naukovi-prohramy.html . На сайті також міститься інформація про вибіркові навчальні дисципліни, які
запропоновані аспірантам в порядку взаємообміну у відповідності із договором про співпрацю з ОНЕУ - «Перелік
дисциплін вільного вибору» http://www.impeer.od.ua/images/MON/choose.pdf . Крім того на веб-сайті оприлюднено
інформацію про гаранта ОНП http://www.impeer.od.ua/uk/harant-osvitno-naukovoi-prohramy.html та умови вступу до
аспірантури на навчання за даною ОНП http://www.impeer.od.ua/uk/conditions-for-entry.html . Рецензії та відгуки
стейкхолдерів на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051
«Економіка» галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» розміщено за посиланням
http://www.impeer.od.ua/uk/osvitno-naukovi-prohramy.html . Разом з тим, розміщена на сайті інформація потребує
упорядкування з метою покращення зручності у користуванні, над чим ІПРЕЕД НАН України на даний час активно
працює, розробляючи новий веб-сайт.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

1. Прозорість обговорення ОНП шляхом оприлюднення узагальнюючих таблиць з пропозиціями стейкхолдерів.

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

1. Інформація для вступників до аспірантури, здобувачів та інших стейкхолдерів, зацікавлених у покращенні змісту
ОНП зі спеціальності 051 «Економіка», на веб-сайті ІПРЕЕД НАН України потребує певного впорядкування для
зручності в користуванні. Рекомендації: для зручності користування рекомендується продовжити модернізацію веб-
сайту ІПРЕЕД НАН України, запровадити тематичні вкладки для внутрішніх документів, які стосуються ОНП
«Економіка» та організації освітнього процесу. 2. На веб-сайті ІПРЕЕД НАН України не оприлюднено попередні
версії ОНП за 2016 та 2018 роки у зв’язку із технічними проблемами, ЕГ вони були надані для ознайомлення за
окремим запитом. Рекомендації: з метою покращення змісту ОНП рекомендується на веб-сайті ІПРЕЕД НАН
України оприлюднити попередні версії ОНП за 2016 та 2018 роки, що дасть змогу стейкхолдерам ознайомитись із
динамікою змін у структурі та змісті програми та сприятиме визначенню нових траєкторій її розвитку.
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Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 9.1-9.3: визначені
процедури і правила для всіх учасників освітнього процесу, які в цілому є чіткими та зрозумілими і оприлюднені на
офіційному веб-сайті ІПРЕЕД НАН України, що робить їх доступними та відкритими, передбачені канали для
зв'язку із широким колом стейкхолдерів, в тому числі закордонних. Разом з тим, наявні недоліки в ОНП в частині
відсутності оприлюднених попередніх версій ОНП на сайті Інституту та недостатньої комфортності роботи при
пошуку необхідної інформації на офіційному веб-сайті ІПРЕЕД НАН України, проте в контексті розроблення на
даний час нового сайту, ЕГ вважає, що дані слабкі сторони в майбутньому будуть усунені. Беручи до уваги всю
цілісність встановлених фактів (сильних сторін, позитивних практик, слабких сторін, недоліків) та їх контексту, такі
чинники, як принципи поваги до автономії закладу, врахування контексту та позицій стейкхолдерів, відносний
вплив недоліків на відповідний аспект якості освітньої програми, експертна група вважає можливим стверджувати
про наявність загалом відповідності освітньої програми критерію 9 при наявності недоліків, що не є суттєвими.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

Експертна група констатує, що зміст ОНП побудований таким чином, що наукові інтереси аспірантів в частині
дослідницької діяльності та наявності релевантних навчальних дисциплін повністю забезпечені. Відповідність
тематики досліджень аспірантів та освітніх компонент продемонстровано закладом
http://www.impeer.od.ua/images/MON/Postgraduate_themes.pdf , відповідна узгодженість прослідковується і в
частині обов'язкових компонент, і в частині розроблених та запропонованих для вибору освітніх компонент.
Аспіранти підтвердили існування у них можливості прослуховування інших вибіркових дисциплін (не включених до
індивідуального навчального плану) як факультативів. Підтвердженням повноцінного забезпечення підготовки
аспірантів є те, що всі аспіранти, які завершили навчання в 2020 році (Талпа В.П., Голікова О.С., Банташ А.М.) та
здобувачка третього року навчання (Назаренко Ю.А.) представили завершені дисертації на здобуття ступеня доктора
філософії, а в ІПРЕЕД згідно наказів МОН сформовані спеціалізовані вчені ради, про що розміщена інформація на
офіційному сайті http://www.impeer.od.ua/uk/specconsul-4/spetsializovani-vcheni-rady-phd.html (також у відповідь на
запит ЕГ прикріплено висновки про наукову та практичну цінність дисертацій). Підготовка до науково-педагогічної
діяльності має певні особливості, оскільки група забезпечення свідомо відмовилася від традиційного способу
(окрема дисципліна), зосереджуючись на можливості проходження педагогічної практики, зарубіжних стажувань з
педагогічного спрямування тощо (детально описано за критерієм 2). Така практика є виправданою і ефективною
для підготовки докторів філософії, здатних здійснювати науково-педагогічну діяльність на третьому освітньо-
науковому рівні, і повністю відповідає інтересам аспірантів ІПРЕЕД. Разом з тим, ЕГ в контексті виключно
подальшого розвитку ОНП та підвищення її унікальності рекомендує розглянути доцільність введення ОК (як
обов'язкових, так і вибіркових) на англійській мові з перспективою започаткування англомовної ОНП. ЕГ вважає
цей напрям перспективним, враховуючи налагоджені міжнародні зв'язки та рівень знань англійської мови серед
наукових працівників.

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

З метою оцінки відповідності наукової діяльності аспірантів напрямкам досліджень наукових керівників ЕГ було
вивчено наступну інформацію: 1) Результати досягнень у галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук в
2016-2020 рр. http://www.impeer.od.ua/uk/about-4/achievements.html ; 2) Тематичні плани науково-дослідних робіт
та плани впровадження результатів НДР у народногосподарську практику та підготовки наукових кадрів за 2016-
2021 рр. http://www.impeer.od.ua/uk/about-4/scinefiction.html ; 3) Переліки наукових доповідей та доповідних,
аналітичних записок за 2015-2018 рр. https://cutt.ly/JnbVM5i ; https://cutt.ly/PnbV9us ; https://cutt.ly/NnbV7K8 ;
https://cutt.ly/onbV633 ; 4) результати публікаційної активності наукових керівників та профілі в наукометрчиних
базах даних (інформація по таким науковим керівникам, як Купінець Л.Є., Горячук В.Ф., Шлафман Н.Л., Лайко О.І.
наведена у відомостях самооцінювання в таблиці 2 "Зведена інформаця про викладачів", інформація по таким
науковим керівникам, як Петрушенко М.М., Хумарова Н.І., Осипов В.М., які не входять до викладацького складу,
надана на запит ЕГ). ЕГ констатує, що наукова діяльність аспірантів повністю відповідає напрямку досліджень
наукових керівників та підтверджує інформацію надану гарантом
http://www.impeer.od.ua/images/MON/vidpovidnist.pdf . Результати проведених зустрічей наявність чіткого
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механізму визначення наукового керівника відповідно до майбутнього напряму дослідження аспіранта (вивчення
попередніх публікацій аспіранта, обговорення на засіданнях відділів потенційних кандидатур наукових керівників,
розгляду цього питання на засіданнях Вченої ради ІПРЕЕД). ЕГ відмічає і підготовленість аспірантів, які свідомо
зверталися з бажанням вступити в аспірантуру саме ІПРЕЕД, розуміючи напрями досліджень ІПРЕЕД та потенціал
для них як для майбутніх дослідників. Підтвердженням високої ефективності та взірцевості даної практики активна
участь та висока результативність науково-дослідної діяльності аспірантів у вигляді публікацій та актів
впровадження http://www.impeer.od.ua/images/MON/table5_Postgraduate.pdf , а також фактів прийняття до захисту
усіх випускників аспірантури 2020 року. Разом з тим, ЕГ в контексті виключно подальшого розвитку ОНП та
підвищення її унікальності рекомендує розглянути потенціал практики подвійного керівництва. Факт розгляду
вказаного напрямку та визнання його можливостей наукові керівники підтвердили на зустрічі. ЕГ вважає цей
напрям перспективним, враховуючи і високий науковий й освітній потенціал ОНП, високий рівень знання
англійської мови серед наукових працівників, активну міжнародну співпрацю в рамках міжнародних проєктів і з
іншими ЗВО. Потенціал і важливість даного напряму заявлено і в пропозиціях іноземних стейкхолдерів (HL&CW
Jerusalem, Ізраїль http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/Propozicii.pdf ).

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

В ІПРЕЕД розроблено окреме Положення про порядок атестації здобувачів наукового ступеня доктора філософії та
доктора наук про виконання індивідуального плану освітньо-наукової роботи
http://www.impeer.od.ua/images/MON/Atestaciya_polozhennya.pdf , яким передбачено звітування двічі на рік у
вигляді Звітної конференції аспірантів. ЕГ відмічає, що презентація аспірантами результатів досліджень та їх
обговорення є набагато частішою, враховуючи запроваджену практику їх участі в засіданнях відділів, Вченої ради, у
виконання НДР, підготовці доповідних та аналітичних записок. Створена в ІПРЕЕД політика щодо можливості
отримання постійного наукового консультування (описано в підкритерії 7.4) реально функціонує, є ефективною і
інтенсивною, оскільки увага приділяється лише аспірантами (через відсутність бакалаврських та магістерських
програм), і забезпечується тим, що фактично в реалізації ОНП задіяно біля 20 докторів наук (як наукові керівники,
викладачі, наукові працівники, які виконують НДР). Аспіранти підтвердили її якість, факт звертання з пропозицією
щодо створення додаткового графіку індивідуальних консультацій, реагування на пропозиції. На зустрічі з
представникам Ради молодих вчених ЕГ пересвідчилася щодо її підтримки аспірантів (Звіт роботи Ради молодих
вчених за 2020 рік http://www.impeer.od.ua/images/RMV_2021/zvit_rady2020.pdf ), в тому числі проведення
активної інформаційної підтримки щодо: 1) участі аспірантів у конкурсах на отримання іменних стипендій, премій,
грантів (інформація надана у відповідь на запит ЕГ: зокрема Голікова О.С. в складі групи молодих вчених ІПРЕЕД
отримала грант НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
2020-2021 рр.; Голікова О.С. та Нколайчук Т.О. є лауреатами стипендії Президента України для молодих вчених;
Шершун О.М. - лауреатом стипендії НАН України для молодих вчених); 2) залучення аспірантів до робочих груп з
подачі заявок для участі в грантових програмах та проєктах (інформація надана у відповідь на запит ЕГ: зокрема,
Банташ А.М. в складі групи приймала участь в 2020 році у конкурсі НФД України). ЕГ підтверджує перелік інших
створених заходів та підтримку здобувачів, які наведено в додатку до звіту. Сукупність вказаних заходів, вибір
форми і назви механізму звітування (Звітна конференція), постійна консультаційна підтримка, запровадження
власних наукових конкурсів є взірцевою практикою створення необхідного наукового середовища для становлення
аспіранта як дослідника. В 2020 році згідно з Висновками про результат державної атестації наукової установи
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/2021/Derzhavna%20atestatsiya%20naukovykh%20ustanov/10.02/zvedena
%20tablytsya%20do%20nakazu%201528.pdf ІПРЕЕД отримав атестаційну оцінку на рівні 4.21/4.19 і входить в І
категорію http://impeer.od.ua/images/MON/Atestation.jpg , що підтверджує наявність необхідного наукового та
організаційного середовища, яке дозволяє забезпечити взірцевий рівень підтримки аспірантів.

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

ЕГ відмічає достатньо високий рівень міжнародної діяльності ІПРЕЕД в цілому, що підтверджується кількістю
укладених угод http://impeer.od.ua/uk/about-4/sciense-action/cooperation-with-universities/dohovory-ta-uhody-pro-
spivpratsiu-z-zvo.html та участю ІПРЕЕД в міжнародних проєктах, та достатній рівень створених заходів щодо
інформування здобувачів щодо їх можливості участі в міжнародних проектах. Факт проведення даної роботи було
підтверджено на зустрічах. Здобувачі мають публікації в зарубіжних виданнях
http://www.impeer.od.ua/images/MON/table5_Postgraduate.pdf , мають можливсть приймати участь в міжнародних
проєктах (зокрема, Туренко Є.А (знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років), приймала участь в
трьох міжнародних проєктах ІПРЕЕД: eMS BSB – 139 «Marine and River Litter Elimination New Approach» / «Новий
підхід в усуненні морського і річкового забруднення» – MARLENA, 2018-2020 рр.; Спільна Операційна Програма
«Басейн Чорного моря 2014-2020»: eMS BSB 383 №ДР83545/20.07.2018 «Local Products Research Paper» у рамках
проекту "Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin”/ «Стійка сільськогосподарська торговельна
мережа у Чорноморському басейні» - AgriTradeNet eMS BSB 383, 2020 р.; еМ8 В8В 788 №. МЬРОА58188/16.04.2020,
«Стратегія нульових відходів: методи та імплементація у басейні Чорного моря» , 2020-2022рр.). ЕГ відмічає акцент
на долучення здобувачів до участі в міжнародних проєктах ІПРЕЕД, що відповідає особливостям ОНП та умовам
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діяльності наукової установи; недостатня участь аспірантів в програмах академічної мобільності, яка відмічена по
критерію 3, на думку ЕГ, не впливає на оцінку за даним критерієм, а визначає неповну відповідність освітньої
діяльності саме по критерію 3, підкритерій 3.3.

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

ЕГ ознайомилася з представленою інформацією щодо участі наукових керівників аспірантів у таких дослідницьких
проєктах, як: бюджетні НДР, конкурсні бюджетні НДР, господарські-договірні, грантові
http://www.impeer.od.ua/images/MON/Participation.pdf та має підстави констатувати взірцевість даної практики на
основі інтенсивності та якості наукової роботи, високої публікаційної активності та наявності розроблених
численних практичних рекомендацій. Результати публікаційної активності, а також інформація щодо актів
впровадження на рівні Президії НАН України, міністерств, органів місцевого управління, професійних організацій
та спілок представлено http://www.impeer.od.ua/images/MON/table4_headman.pdf.

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

Експертна група підтверджує, що принципи академічної доброчесності та наукової етики є головними у науковій
діяльності керівників та аспірантів, і що акцент робиться не на суто формальні вимоги перевірки наукових робіт на
плагіат, а, в першу чергу, на відповідні поведінкові норми. ЕГ вважає за необхідне відмітити свідомий підхід саме
аспірантів щодо наукової етики та академічної доброчесності, оскільки саме аспірантами було запропоновано
"приділити більшу увагу реалізації принципів дотримання академічної доброчесності та наукової етики"
(підтверджено на зустрічі і викладено в таблиці пропозицій
http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/Propozicii.pdf ). Також спілкування з аспірантами підтвердило їх
високий рівень обізнаності з принципами підготовки наукових робіт. ІПРЕЕД використовує два програмних
забезпечення для перевірки на плагіат: StrikePlagiarizm та Unicheck (договори та приклади результатів перевірок
надані у відповідь на запит).

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

1. В ІПРЕЕД створені взірцеві практики організаційної, інформаційної, матеріальної підтримки аспірантів для
проведення досліджень, які відрізняються системністю, комплексністю і забезпечують цілеспрямовану планомірну
підготовку докторів філософії як дослідника на засадах дотримання наукової етики та академічної доброчесності. 2.
Взірцевою є практика формування тем дисертаційних досліджень аспірантів, яка базується на гармонійному
поєднанні студентоцентрованого підходу, особистих здобутків, попередніх результатів досліджень аспіранта та
тематики наукових досліджень потенційних наукових керівників. Взірцевою є практика участі наукових керівників у
дослідницьких проєктах (держбюджетних, госпрозрахункових, грантових), яка супроводжується науковими
публікаціями та актами впровадження. 3. ОНП повною мірою відповідає інтересам здобувачів, відбувається є
постійне оновлення відповідно до потреб економіки та тематик наукових досліджень ІПРЕЕД. Підтвердженням
взірцевості даних практик є, по-перше, висока публікаційна активність здобувачів та участь в розробці практичних
рекомендацій для органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, по-друге, підготовка всіма
випускниками аспірантури 2020 р. та здобувачем третього року навчання дисертаційних робіт, які подані до захисту;
100% можливість формування разових спеціалізованих вчених рад в ІПРЕЕД.

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

Слабкі сторони та недоліки в контексті оцінювання відповідності Критерію 10 відсутні. Для подальшого розвитку та
підвищення унікальності й конкурентоспроможності ОНП ЕГ рекомендує ввести як обов`язкові, так і вибіркові ОК
на англійській мові, розглянути питання впровадження англомовної ОНП та запровадження практики подвійного
керівництва.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень A

Сторінка 31



Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Освітня програма повною мірою відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 10.1, 10.4 та 10.6: зміст
програми відповідає науковим інтересам аспірантів, забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та
викладацької діяльності, наявні заходи для залучення до міжнародної академічної спільноти, забезпечується
дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності наукових керівників та аспірантів. Практики за
критеріями 10.2, 10.3, 10.5 мають взірцевий характер. Рекомендації, надані ЕГ, спрямовані виключно на подальше
підвищення конкурентоспроможності та унікальності програми. Беручи до уваги всю цілісність встановлених фактів
(кращих практик, сильних сторін, позитивних практик) та їх контексту, такі чинники, як принцип поваги до
автономії закладу, врахування контексту та позицій стейкхолдерів експертна група вважає можливим стверджувати
про повну відповідність освітньої програми критерію 10 при наявності взірцевих, кращих практик.

IV. Інші спостереження

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

Експертна група вважає за потрібне звернути увагу на чітку стратегію ІПРЕЕД в напрямку вдосконалення якості
саме освітнього процесу на предмет відповідності критеріям оцінювання якості освітніх програм. Незважаючи на
складність щодо переформатування процесу підготовки докторів філософії, керівництво ІПРЕЕД має чітке
розуміння напрямків розвитку ОНП. За результатами зустрічей з гарантом, керівництвом, науковими
працівниками, зовнішніми стейкхолдерами експертна група може підтвердити, що перспективи розвитку освітньої
програми, заявлені у відомостях про самооцінювання, є реалістичними та відповідають умовам діяльності.

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження A

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.
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Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Додаток_підкритерій_10.3.pdf O+kOcH5y6rK85a2EB4MLCQJ61BHns/GNo2yjPUB
Rq+U=

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Шалімова Наталія Станіславівна

Члени експертної групи

Стегней Маріанна Іванівна

Мищишин Ольга Львівна
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