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He rocroAapcrBo <<Elirrre>> XaprircrKoro

pafiony Xaprincrroi o6nacri H€UIeXlITb Ao ]q/Ivtalra uponi4nux nacinnuqbKl/rx

uigupuervrcTB, rKe e ni,4ovruvr ne rimrul cepeA nirqusH-f,Hllx Bllpo6Uurin, aua'ynae

IIoIIyJIf,pHocri na uiNnapo,qHoMy pinni. To N IILITaHH' ui4roroeru QaxieIIiB y

naynonifi i uparruunifi cQepax 4nx ni4uplleMcrBa e aKryaJIbHrIMrI'

fli4npuervrcrBo e sal{isrruM Ao HaBq€ulbHofo rlpoqecy y XaprincrKoMy HAy

ir'r. B.B. ,{oxyuaeea, cneqianicru ni,4upueucrna cnienpaqlolorb is HayKoBo-

ueAarori.rHr1a nepcoH€rJroM yninepczrery, s4o6ynaui pisnlx pinHin ocsirL1

npoxoArrb rrpaKrrruny ui4roroBKy Ha 6asi AII [ <Enifire>.

PosrnsAaroqu oceifirbo-HayKoBy llpofpavry s4o6ynauie rperbofo (ocnifiIbO-

HayKoBoro) pinnr creqiamHocri 073 <MeneAxMeHr) Ha rlpeAMer siAnosiAHocri

lporpaMH[x rcoruuerenqifi pe3yJIbTaTaM HaBqaHH{' ni.4vrirevro, IIIo cepeA

rrpeAcTaBJreHlrx B rrporpaMi cnerlianbH?Ix (Qaxonrax) KoMllereHrnocrefi BaI{JILIBI4MI4

e rari: gAarnic6 Ao roilryKy, o6poQru ra ananigy ra y3aIaJIbHeHHfl insopuaqii au

rrpoBeAeHHf caMocrifinux HayKoBLrx AocniANenr y csepi rvreneANMeHry; 3AarHlcrb

o6qpynroBaHo o6nparu Ta BIIKopIIcToByBaTII MeToAI{ ra incrpyMeHTLI HayKoBIlX

4ocni4xenr y csepi l,rene46MeHry; s4o6yrrx r:-;1udus1g{ux 3HaHb 3 MeHeAXMeHry'

3 OKp eMa p osyrvrinHx eoperurrHux i uparrrIIIHIIX Up o6neN'r ; na6y rr x yninepcalbHllx

HaBprrroK AocniAHuKa y cQepi MeHeAx{MeHTy' 3oKpeMa 3acTocyBannfl' cyqacH[x

iuQopuaqiftnux rexHonorifi y nayronifi 4ixlurocri, ynpanniuHx HayKoBt4MLl

rrpoeKTaMn. BaxluBoro KoMnerenrnicTlo B CyrIacHtIX yMOBaX BeAeHHt nayroeoi

po6orra e:4o6yrrfl MoBHrrx KoMrreTeHfirOCrefi AJIs o6rosopeHHt pe3ynbraris csoei

po6oru, posytvtiuut raPrHePlB.

Cepe4 6opr arecraqii s4o6ynauin e .f,rocri BLI3Harr€uIHror e arecrauu

s,qo6yeauis suqoi ocsirz cryneHr AOKropa Qinocooii cuerlianigosaHorc BqeHoro

paAoro na uiAcrari rry6niuHofo 3axllcry HayKoBLIX AoctfHeHs y sopui 4ucepraqti'

Bax[[suM MoMeHr M oceiruroi lpofpaMlr e Br3HarIeHH.l cLIcreMI{ upoqe4yp i

:axo,4ie, xri QoprvryloTb cLIcTeMy ga6egne'{eHHt ocsirHroi AisnrHocti, nocu' 1 IIo

arecrauig

BaIoII4Bo - ii Y4oct<oH€uIeHHt.



llpore e uo6axanns Ao rrocr4JreHHr uparrzunoi cKnaAoBoi ocsirHroi

lpofpaMl4 MO)KJI BICTb peaJr13aqll 3AOOyBarlaMvr BJraCHr4X HarrparlrcBaHb y

IrpoBeAeHni nayr<onoi po6orLr B upoqeci [poBeAeHHs rrpa rr{rrHr4x 3aHrrb, rrlo

Ao3Bonkr rr uiAslrq uru ix Bkr KnaAarlrri nanz.mz.

Y qinonry BBaxaro, Iqo oceirHbo-HayKoBa nporpaMa [oBHicto ni4noni4ae

BpIMoraM 4rx ni4roroBKlr Br4coKoKBari$ironanurx HayKonrlin i MeHeAx(epin i vroxe

6yru peKoMeHAoBaHa 4nx ni4roroBKr{ s4o6ynavie rperroro (oceirHbo-HayKonoro)

pinnx ocsirv cryrreHr AoKropa Qiroco$ii cueqianrnocri 073 <MeHeAXMeHr).

.{uperrop In ru <<Eliure>>

FIAAH YrpaiHz,
IHcruryry pocnr4HHtrrlrsa iM.
KaHAuAar eronoNri.rHr4x HayK B.B. Opnoe



















Відгук

на освітньо-наукову програму здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
освіти ступеня доктора філософії спеціальності 073 «Менеджмент» 

в Харківському НАУ ім. В.В. Докучаєва

Розглядаючи освітньо-наукову програму здобувачів третього 
(освітньо-наукового) рівня освіти ступеня доктора філософії спеціальності 
073 «Менеджмент» на предмет відповідності програмних компетенцій 
результатам навчання, на увагу заслуговують низька позитивних моментів, 
які пов’язані з включенням в програму загальних компетенцій з 
використання інформаційних та комунікаційних технологій, володіння 
методами математичного і алгоритмічного моделювання при аналізі 
проблематики наукового дослідження, здатності до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел та ін.

Цікавим є блок спеціальних (фахових) компетенцій який включає 
володіння інформацією щодо сучасного стану і тенденцій розвитку світової і 
вітчизняної управлінської думки; комплексність у виявленні, постановці та 
вирішенні проблем в галузі управління та адміністрування та ін. Сукупність 
визначених в освітній програмі компетенцій і результатів навчання 
спрямована на формування фахівця-дослідника у сфері менеджменту.

Проте такому аспекту як практична підготовка здобувачів, зокрема 
досягнення такої компетенції як здатність до впровадження результатів 
власних досліджень у сфері менеджменту приділено недостатньо уваги.

Вважаю, що освітньо-наукова програма здобувачів третього (освітньо- 
наукового) рівня освіти ступеня доктора філософії спеціальності 073 
«Менеджмент» в Харківському НАУ ім. В.В. Докучаєва спрямована на 
формування висококваліфікованих наукових і педагогічних працівників у 
сфері менеджменту та дослідницької діяльності.

Доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри економіки 

та менеджменту 
^національного економічного 

ієні Семена Кузнеця

ЇЕУ ім.С.Кузнеаія

___ ЗАСВІДЧ'
ВЧЕНИЙ СЕКРЕТ.
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Д. В. Шиян



ВІДГУК
на освітньо-наукову програму здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня

спеціальності 073 «Менеджмент» 
галузі знань 07 «Управління і адміністрування» 

в Харківському НАУ ім. В.В. Докучаєва

Освітньо-наукова програма спеціальності 073 «Менеджмент» 
орієнтована на підготовку науковців і науково-педагогічних кадрів у галузі 
управління та адміністрування, на підготовку до захисту дисертації.

Навчання за даною програмою мало два фокуси: загальний і 
спеціальний. Загальний фокус Програми був присвячений оволодінню 
здобувачами теоретико-методологічними основами функціонування 
державних систем та механізмів управління економікою на різних ієрархічних 
рівнях. В процесі вивчення дисциплін циклу загальної підготовки у здобувачів 
було сформовано не тільки теоретико-методологічний фундамент, а і 
отримано практичні навички щодо фундаментальних та прикладних проблем 
створення і функціонування моделі державного управління та 
адміністрування; управління інноваційним розвитком та ін.

Важливою, на наш погляд, є підготовка здобувачів з дисципліни 
«Іноземна мова», що сприяє інтеграції науковців у міжнародне наукове 
співтовариство. Результатом вивчення дисципліни «Методологія наукових 
досліджень» стало оволодіння повною мірою основами наукових досліджень,; 
зокрема обранням методів досліджень відповідно до обраної теми 
дисертаційного дослідження, набуттям навичок працювати з різними 
джерелами, аналізувати отриману інформацію.

Щодо спеціального фокусу Програми, то в процесі ознайомлення із 
дисциплінами циклу вибіркових компонент, здобувачі мали змогу отримати 
практичні навички з питань удосконалення механізмів підвищення 
економічної ефективності діяльності аграрних підприємств; управління 
потенціалом підприємств; стратегічного, тактичного і оперативного 
планування на рівні суб’єктів господарювання та ін.

У цілому навчання за даною освітньо-науковою програмою створює 
теоретичний і практичний фундамент для формування здобувачів як науковця, 
викладача і людини із широким кругозором.

Здобувач а'
третього (освітньо-наукОвого) рівня
вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» Нежид Ю.



ВІДГУК

на освітньо-наукову програму здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня
спеціальності 073 «Менеджмент» 

галузі знань 07 «Управління і адміністрування» 
в Харківському НАУ ім. В.В. Докучаєва

Визначаючи особливості освітньо-наукової програми, за якою 
навчаються здобувачі спеціальності 073 «Менеджмент», потрібно 
акцентувати увагу на тому, що Програма реалізується у невеликих групах 
дослідників. Крім того, реалізація Програми передбачає диференційований 
підхід до здобувачів очної і заочної форм навчання, що є важливим.

Поділ Програми на освітню і наукову складові також є доречним, 
особливо із точки зору поділу часу на освітню складову -  19 кредитів ЄКТС 
для обов’язкових навчальних дисциплін і 12 кредитів -  на дисципліни 
професійної підготовки.

При реалізації наукової складової програми, позитивним є не тільки 
здійснення власних наукових досліджень під керівництвом керівника, а і 
підготовка до такої роботи при опануванні освітньої складової Програми, 
зокрема такої дисципліни, як «Методологія наукових досліджень».

Позитивними моментами Програми є підходи, які використовуються 
при викладанні дисциплін, зокрема використання активних методів навчання 
при опануванні дисциплінами; тісна співпраця здобувачів із науковими 
керівниками протягом усього періоду навчання в аспірантурі; участь 
здобувачів у виконанні науково-дослідних робіт кафедр, в яких тема 
дисертаційного дослідження здобувача є складовою кафедральної тематики 
наукових досліджень.

Крім позитивних моментів, потрібно звернути увагу на таких аспект, як 
звернення недостатньої уваги на практичну підготовку здобувачів за даною 
спеціальністю.

У цілому оволодіння освітньою і науковою складовими освітньо- 
наукової Програми для здобувачів спеціальності 073 «Менеджмент» формує 
ініціативного дослідника в науковій сфері.

Побажання до поглиблення зв'язку здобувачів із потенційними
роботодавцями; звернення уваги на необхідність педагогічної практики 
здобувачів та включення до компонент освітньої складової освітньо-наукової 
програми дисципліни правового циклу.
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Здобувач
третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»




